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Sisältö

• Eteisvärinä, lyhyt oppimäärä

• Eteisvärinän hoito

• Eteisvärinän tunnistaminen

• Video: Ehkäise aivoinfarkti ranneotteella

http://www.tunnepulssisi.fi/pulssin-tunnustelu


Eteisvärinä

• ”Flimmeri” 
• ruots. Förmaksflimmer, lat. Fibrillatio atriorum, engl. Atrial fibrillation

• Yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö

• Suomessa potilaita noin 100 000

• Lisääntymässä

• Tyypillistä on pulssin epäsäännöllisyys

• Pulssi on usein tiheä

• Rytmihäiriö lähtee eteisistä
• Eri asia kuin kammiovärinä



Eteisvärinän yleisyys

Ericson ym., Eur J Health Econ 2011



Normaali eli sinusrytmi

• Eteiset supistuvat 

ensin → kammiot 

täyttyvät

• Kammiot 

pumppaavat veren 

elimistöön

• Säännöllinen pulssi

MS



Eteisvärinä

• Eteisissä 

sähköpyörteitä

• Eteiset eivät 

supistele, 

”värisevät”

• Kammiot toimivat 

epätahtiin → 

epäsäännöllinen 

pulssi

MS



Sinusrytmi ja eteisvärinä

P P P P

Säännöllinen 

kammiorytmi

Ei P-aaltoja, epätasainen, ”värisevä” perusviiva 

Epäsäännöllinen kammiorytmi 

MS



Miksi eteisvärinä voi aiheuttaa 

aivoinfarktin?

• Eteisten toiminnan heiketessä veri sakkautuu 
niissä oleviin poukamiin ja hyytyy herkästi

• Hyytymä voi lähteä liikkeelle, päätyä 
aivoverenkiertoon ja aiheuttaa tukoksen

• Vaara on samanlainen pysyvässä ja 
kohtauksittaisessa eteisvärinässä

Aivoinfarkti. www.kaypahoito.fi

http://www.kaypahoito.fi/


Aivoinfarkti on eteisvärinän 

tärkein komplikaatio

• Eteisvärinään liittyvä aivoinfarkti on vakavampi 

kuin muusta syystä johtuva

• Kuolleisuus on kaksinkertainen

• Halvausoireet ovat vaikeammat ja toipuminen 

huonompaa eteisvärinä- kuin muilla 

aivoinfarktipotilailla

Aivoinfarkti. www.kaypahoito.fi

http://www.kaypahoito.fi/


Aivoinfarkti

• Verisuonitukoksesta johtuva aivoverenkierron 

häiriö, joka johtaa
• vaihtelevan asteisiin halvausoireisiin

• muihin aivotoiminnan häiriöihin (muisti)

• Aivoinfarktille on monia syitä
• Joka kuudes aivoinfarkti liittyy eteisvärinään

• Eteisvärinä lisää aivoinfarktin riskin noin viisinkertaiseksi

Aivoinfarkti. www.kaypahoito.fi

http://www.kaypahoito.fi/


Miksi eteisvärinään liittyy 

vakavia aivoinfarkteja?

• Sydämestä lähtevät 

hyytymät voivat 

kulkeutua usean 

aivosuonen alueelle

• Sydänperäiset 

aivoinfarktit vuotavat 

herkemmin



Eteisvärinän taustasairaudet ja 

altistavat tekijät

• Korkea verenpaine (50 %)

• Läppävika (15 %)

• Sydämen vajaatoiminta (10 %)

• Sepelvaltimotauti (5 %)

• Itsenäinen eteisvärinä (25 %)

• Altistavia tekijöitä: ikä, diabetes, runsas 
alkoholin käyttö, ylipaino, uniapnea, 
kilpirauhasen toimintahäiriöt



Eteisvärinän hoito: kolme pääasiaa

• Aivoinfarktin estäminen
• Tehdään riskinarvio ja päätös ehkäisevän hoidon tarpeellisuudesta

• Riskinarvio (CHA2DS2VASc-luokitus) on aika ajoin tarkistettava (ikä, 

muut sairaudet)

• Rytmihäiriön hoito
• Pyritäänkö normaaliin rytmiin (rytminhallinta)

• Hoidetaanko sykettä (sykkeenhallinta)

• Taustatekijöiden, mm. verenpaineen hoito



Riskipisteiden tulkinta



Varfariinihoidossa (Marevan®) 

pyritään hyytymistasolle INR 2–3: 

tehokas ja turvallinen



Suorat antikoagulantit

• apiksabaani (Eliquis®), 

• dabigatraani (Pradaxa®), 

• edoksabaani (Lixiana®), 

• rivaroksabaani (Xarelto®)

• Lisätietoa: Lääkeinfo.fi, sydan.fi/sydansairaudet-

ja-hoito/veren-hyytymista-estavat-laakkeet

• Video: Potilastarina

http://www.tunnepulssisi.fi/ammattilaisille#materiaalit


Rytminhallinta vai 

sykkeenhallinta?

• Aina ei ole valinnanvaraa: on hyväksyttävä 

”maailman toiseksi paras sydänrytmi”

• Elämän ennusteen suhteen hoitolinjat eivät eroa

• Elämänlaatu (suorituskyky ym.) saattaa olla 

parempi sinusrytmissä

• Toistuvat rytminsiirrot ja estolääkkeet voivat olla 

suurempi riesa kuin hyvä sykkeenhallinta

• Aivoinfarktin esto toteutetaan joka tapauksessa! 



Sykkeenhallinta

• Hyväksytään pysyvä eteisvärinä

• Sydämen lyöntitiheys (syke) sovitetaan 

lääkkeillä sopivaksi
• Minimitavoite: syke levossa < 110/min ja potilas oireeton

• Voimakasoireiset hyötyvät tiukemmista tavoitteista

• Levossa 60–80/min

• Kevyessä rasituksessa 90–115/min

• Eteis–kammioliitoksen katkaisu + tahdistin
• Kun sykkeenhallinta ei muuten onnistu 



Rytminhallinta

• Pyritään normaaliin sinusrytmiin

• Eteisvärinä ”käännetään” tarvittaessa 
• lääkkeillä

• lyhyessä nukutuksessa annettavalla sähköiskulla (”kardioversio”)

• Jos eteisvärinä toistuu usein, annetaan 

säännöllistä lääkitystä kohtausten estämiseksi 

tai vähentämiseksi

• Toimenpidehoito (katetriablaatio)
• Jos oireet vaikeat eikä lääkitys auta

• Suomessa tehdään noin 600/vuosi (vrt. yli 100 000 eteisvärinäpotilasta 

– ei rutiinihoito)



Mitä potilaan pitää tietää 

sairaudestaan

1. Mikä on eteisvärinä

2. Hoito 
• Mikä on minun hoitolinjani

3. Omahoito

4. Milloin yhteys terveydenhuoltoon

5. Sydänjärjestön tarjoama tieto ja tuki

6. Seuranta



Yhteenveto

• Eteisvärinä on tavallisin pitkäkestoinen rytmihäiriö

• Esiintyminen lisääntyy iän mukana

• Tärkeintä on 

• verisuonitukosten (aivoinfarkti) esto hyytymistä estävällä 

lääkkeellä

• taustasairauksien (verenpaine, sydänsairaus) hoito

• Muu hoito tähtää elämänlaadun ylläpitoon

• Rytminhallinta lääkkein, rytminsiirroin, joskus katetriablaatiolla

• Lääkkeen valinnassa sydämen muu tila ratkaisee

• Sykkeenhallinta lääkkein



Eteisvärinän tunnistaminen



Milloin epäillä eteisvärinää

• Sydämentykytystuntemus

• Pulssi on epäsäännöllinen ja usein tiheä

• Verenpainemittari näyttää rytmihäiriötä tai ei 

”suostu” mittaamaan verenpainetta

• Suorituskyky heikkenee, hengästyy herkemmin, 

väsymys, huimaus (rintakipu)

• MUTTA: 25–30 % ei aiheuta tunnistettuja oireita



Potilaiden kokemuksia eteisvärinän 

ensioireista

• ”Siis sehän lyö ihan tosi epätasaisesti” 

• ”Pitää pitkiä taukoja ja sit sätkätyksiä” 

• ”Tunsin ett tykyttää ja tykyttää” 

• ”Jos se menee se pulssi yli 100 niin sillon alkaa 

olee aika inhottava olo.”

• ”Se on ihan siit nopeudesta kiinni sit ett mitä 

nopeempi niin sitten tulee se tuskasempi tai 

semmonen” 

Eloranta, I, Bark, T & Havola, S. 2012.

Eteisvärinäpotilaan kokemuksia ensioireiden ilmenemisestä ja 

diagnoosivaiheesta. Opinnäytetyö. Metropolia AMK. 



Potilaiden kokemuksia eteisvärinän 

ensioireista

• ”Mä aattelin ett mull pitäs olla parempi kunto.”

• ”Se oli sellanen yleinen niinku ahdistus.”

• ”Tulee sellasta voimattomuutta.”

• ”Aika epämiellyttävä rintatuntemus” 

• ”Mä aina heräilin öisin ja tossa aamuyöstä, mä

kutsun sitä itse niinku hesarisynroomaksi että 

kun hesari kolahti niin niihin aikoihin mä sitten 

aina heräsin näihin oireisiin.”

• ”En huomannut mitään” 

Eloranta, I, Bark, T & Havola, S. 2012.

Eteisvärinäpotilaan kokemuksia ensioireiden ilmenemisestä ja 

diagnoosivaiheesta. Opinnäytetyö. Metropolia AMK. 



Miten eteisvärinä todetaan?

• EKG: varma diagnoosi rytmihäiriön aikana

• Ongelma: kohtauksittainen eteisvärinä

• EKG otettava rytmihäiriön aikana tai

• 24–48 tunnin EKG (Holter) saattaa osoittaa 

oireettoman tai oireisen eteisvärinän

• ”Tykytys” ei aina johdu rytmihäiriöstä

• Epäsäännöllinen pulssi voi johtua lisälyönneistä

Lähde: Mikko Syvänne, Hillitse eteisvärinä –luennot syksy 2011



Kun oireet ovat epämääräiset 

tai puuttuvat, omatoiminen 

pulssin tunnustelu on 

avainasemassa



Tunne pulssisi kysyi, 

terveydenhuollon ammattilaiset 

vastasivat



Keskeisiä tuloksia

Terveydenhuollon ammattilaiset luottavat RR-

mittareiden lukemiin: 
• Lääkäreistä 39% mittaa sykkeen mittarilla, 38% 

stetoskoopilla ja 13% käsin tunnustelemalla 

• Hoitajista 11 % mittaa pulssin käsin aina, silloinkin 

kun käyttää automaattista verenpainemittaria

• RR-mittareiden avulla ei voida tunnistaa 

luotettavasti sykkeen epäsäännöllisyyttä ja 

siihen liittyvää eteisvärinää 
(Syvänne 2013) 



Keskeisiä tuloksia

• Hoitajista 42% piti taidon puutetta käsin 
toteutettavan pulssin tunnustelun esteenä. 
Lisäksi 38% nimesi esteeksi tiedon puutteen ja 
38% kiireen 

• Hoitajista > 54% ei ollut koskaan ohjannut 
asiakastaan tunnustelemaan pulssiaan kotona 

• Muista pulssin tunnustelu, vaikka käyttäisit 
automaattista verenpainemittaria!



Tehdään yhdessä pulssin 

tunnustelusta ja 

epäsäännöllisen pulssin 

tunnistamisesta kansalaistaito!

Tunne Pulssisi animaatio final H264_2013.mov


Pulssin tunnustelun opettaminen

Löytyy myös: tunnepulssisi.fi/ammattilaisille

1. Selvitä ohjattavalle pulssin tunnustelun 
merkitys ja hyödyt

• Oireettoman eteisvärinän havaitseminen, aivoinfarktin välttäminen 

2. Kerro miten pulssi tunnustellaan
3. Ohjaa seurantataulukon käyttö
4. Kerro milloin tulee ottaa yhteys 

terveydenhuoltoon
5. Kertaa pääasiat ja vastaa kysymyksiin
6. Lisätietoa ja kertausta:

• Jaettava materiaali

• www.tunnepulssisi.fi ja www.facebook.com/tunnepulssisi

http://www.tunnepulssisi.fi/ammattilaisille
http://www.tunnepulssisi.fi/
http://www.facebook.com/tunnepulssisi


Normaali pulssi

• Normaali lepopulssi yleensä 50 – 110/min

• Kaikki poikkeamat tästä eivät ole vaarallisia

• Vähäiset muutokset pulssin taajuudessa (alle 20 

lyöntiä/min) ovat normaaleja samoissakin 

olosuhteissa

• Pulssiin vaikuttavat mm. liikunta, stressi, 

hermostuminen, kahvi, valvominen, syöminen, 

tupakointi, kipu. Pulssia on siksi hyvä tunnustella 

aina samankaltaisissa olosuhteissa



A. Ota rento ranneote

• Kokeile, mistä pulssisi on helpoin tunnustella. 

Useimmilla se on ranteen peukalon puoli. 

Toiset tuntevat sen helpoimmin esimerkiksi 

kyynärtaipeesta tai kaulalta.

• Paina kevyesti yhdellä tai useammalla sormella 

valitsemaasi tunnustelukohtaa niin, että pulssi 

tuntuu.



A. Ota rento ranneote

• Tarkastele ensin, tulevatko sykäykset 

säännöllisesti vai epäsäännöllisesti.

• Saatat huomata rytmin muuttumisen helpommin, 

jos lasket lyönnit ääneen tai sanot ”hep” joka 

sykäyksellä.



A. Ota rento ranneote

• Seuraavaksi laske pulssin tiheys: 
• Laske pulssin sykäykset puolen minuutin ajan

• Kerro sitten saamasi tulos kahdella

• Näin saat tietää, montako kertaa sydämesi lyö minuutissa



B. Tee pulssin tunnustelusta 

tapa

• Tunnustele pulssisi aamulla herättyäsi ja illalla 

nukkumaan mennessäsi, rauhallisesti paikallasi 

ollen.

• Jatka seurantaa aamuin illoin, vaikka pulssi olisi 

pitkäänkin ollut säännöllinen. Säännöllisyys 

kertoo sen hetkisestä tilanteesta, eikä poista 

rytmihäiriön riskiä tulevaisuudessa.



C. Yhteys hoitajaan tai 

lääkäriin, jos

• Aiemmin säännöllinen pulssi on myös 

toistetussa mittauksessa epäsäännöllinen

• Pulssi on niin tiheä tai epäsäännöllinen, että et 

saa sykkeestäsi selvää

• Lepopulssi on nopeutunut selvästi aiemmasta 

tai hidastunut alle 50 lyöntiin minuutissa ilman 

selkeää syytä. Pulssin nopeutumisen syynä 

voivat olla esim. kuumeinen flunssa, liikunta tai 

lääkitys



Muista

• Jos epäsäännöllinen, hidas tai nopea pulssi 

aiheuttaa äkillisen huonovointisuuden, on syytä 

hakeutua päivystykseen tai soittaa 

hätänumeroon 112



Aivoinfarktin tunnistaminen

• Pyydä: 
1. nostamaan molemmat kädet ylös, 

2. hymyilemään ja 

3. toistamaan yksinkertainen lause, esim. ”Tänään paistaa aurinko.” 

• Jos jossakin näistä kolmesta on vaikeuksia, soita 

hätänumeroon 112 ja kuvaa oireet.

• Video: Hätä on tämän näköinen -

Aivoverenkiertohäiriö

http://www.tunnepulssisi.fi/eteisvarina


Lisätietoa

• tunnepulssisi.fi
• Ammattilaisille: Pulssin tunnustelun opettaminen

• sydan.fi/sydansairaudet-ja-hoito/eteisvarina
• Materiaali: Sydänkauppa.fi

• aivoliitto.fi/aivoverenkiertohairio_(avh)
• Materiaali: Julkaisut, lehdet ja tuotteet

• yksielama.fi/etusivu

• Käypä hoito –suositus, eteisvärinä 

kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50036

• Käypä hoito –suositus, aivoinfarkti ja TIA 

kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50051


