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Päiväkoti-ikäiset lapset ovat alttiita tapaturmille hoitopäivän aikana. Tapaturma-
alttiuteen vaikuttavat lapsen kokemattomuus, uteliaisuus kokeilla uutta ja puut-
tuva kyky erottaa todellinen vaara harmittomasta. Päivähoidossa sattuvat tapa-
turmat ovat yleensä lieviä. Yleisimpiä tapaturmia ovat pienet haavat ja ruhjeet 
putoamisen tai kaatumisen seurauksena. Päiväkodin henkilökunnalla tulee olla 
riittävät valmiudet niin tapaturmien ja sairauskohtausten hoitoon, kuin hätäen-
siapuunkin. Lapsen ensiavussa erityisen tärkeää on rauhallinen, turvallisuuden 
tunnetta lisäävä toiminta, jota hyvät ensiaputaidot tukevat.   

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa laadukas ja käyttökelpoinen ensiapuopas 
päiväkodin henkilökunnan käyttöön sekä vahvistaa tekijöiden omia ensiaputai-
toja. Oppaan tarkoitus on lisätä lasten turvallisuutta päiväkodissa vahvistamalla 
päiväkodin henkilökunnan ensiaputaitoja ja tehdä ensiavun antamisesta tuttua ja 
varmaa. Opas toteutettiin yhteistyössä päiväkoti Touhula Tirilän kanssa, joka on 
liikuntapainotteinen päiväkoti ja sijaitsee Lappeenrannassa Tirilän kaupungin-
osassa. Aihe valikoitui päiväkodin tarpeesta ensiapuoppaalle ja se toteutettiin 
vastaamaan henkilökunnan tarpeita.   

Opinnäytetyö sisältää kaksi osaa: opinnäytetyöraportin sekä erillisen päiväkodille 
toimitettavan ensiapuoppaan. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena kehittä-
mistyönä yhteistyössä päiväkodin kanssa. Tietoa raporttiin etsittiin eri tietokan-
noista ja terveydenhoitoalan oppikirjoista integratiivisena kirjallisuuskatsauksena. 
Oppaan sisältö toteutettiin raportin pohjalta päiväkodin tarpeita vastaavaksi. En-
siapuoppaasta löytyvät selkeät, kuvien tukemat ja helposti hyödynnettävät toi-
mintaohjeet erilaisia päiväkoti-ikäisen lapsen ensiapua vaativia tilanteita varten 
sekä elvytysohjeet.  

Ensiapuopas voidaan ottaa käyttöön myös muissa Touhula-konsernin päiväko-
deissa. Jatkotyönä voisi toteuttaa mielipidekyselyn käyttöön otetusta ensiapuop-
paasta.    

 

Avainsanat: päiväkoti, lapsi, ensiapu, opas 
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Abstract 

Elina Eskelinen, Nea Muukkonen, Jenna Villanen 
First aid guide to children’s accidents for the employees of daycare center Tou-
hula Tirilä, 47 pages, 1 appendice 
LAB University of Applied Sciences 
Health Care and Social Services, Lappeenranta 
Degree Programme in Nursing 
Bachelor’s Thesis 2020 
Instructors: Dr. Susanna Tella, senior lecturer and Ms Arja Sara-aho, senior lec-
turer, LAB University of Applied Sciences 
 
Kindergarten-aged children are prone to accidents during the time spent in day-
care-centers. The lack of experience, curiosity for trying new things and not kno-
wing the difference of real danger and harmless makes small children accident-
prone. Accidents in daycare are usually mild bruises or wounds caused by a fall. 
All employees in daycare-centers must have necessary first aid and CPR skills. 
Good first aid skills give children a feeling of security.   

The purpose of this thesis was to create a high-quality and useful guide for com-
mon children’s accidents for the personnel of daycare-center Touhula Tirilä and 
also strengthen the authors own first aid skills. This thesis was executed as a 
practice-based thesis in cooperation with daycare-center Touhula Tirilä. The aim  
was to increase the safety of children in the daycare-center and to increase the 
staff’s awareness towards first aid. Choice of topic came from the daycare cen-
ter’s need for a first aid guide. Themes were carried out from the needs of Tou-
hula Tirilä’s employees.  

This thesis consists of two parts: a report and a separately made guide. The re-
search for the information on children’s first aid was carried out with literature 
review using different databases and health care books. The guide was made 
based on the daycare-center’s staff’s wishes. The first aid guide provides useful 
and easy-to-read instructions with pictures for children’s accidents and injuries. It 
also includes CPR instructions.  

This guide can also be used in other daycare-centers of the Touhula company 
group. For further work this thesis could be continued by doing an opinion poll of 
the guide for Touhula Tirilä’s employees.  

 

Key words: daycare-center, child, first aid, guide 
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1 Johdanto 

Tapaturma on yllättävä tapahtuma, josta aiheutuu eriasteinen vamma tai kuo-

lema. (THL 2018). Lasten ja nuorten tapaturmakuolleisuus on Suomessa vähen-

tynyt 1970-luvulta huomattavasti. Vuosittain tapaturmaisesti kuolee keskimäärin 

107 alle 25-vuotiasta henkilöä, joista suurin osa on 15-24-vuotiaita. Tapaturmista 

koituu, paitsi perheelle ja läheisille suuri suru, myös yhteiskunnalle suuret kus-

tannukset ja ennaltaehkäisy onkin tärkein tapaturmia vähentävä tekijä. (THL 

2019.)  

Suurin osa pienten lasten tapaturmista sattuu kotona. Päivähoidossa tapahtuvat, 

alle kouluikäisten lasten tapaturmat ovat tavallisesti lieviä, kaatumisen tai putoa-

misen seurauksena aiheutuvia. Tapaturmien ennaltaehkäisyssä olennaista on al-

tistavien tekijöiden minimointi. Päiväkodissa riskitekijöitä pyritään poistamaan 

varmistamalla paikalla olevien varhaiskasvattajien riittävä määrä lapsilukuun suh-

teutettuna ja tarjoamalla lapsille turvalliset, ikätasoiset sisä- ja ulkotilat. Päiväkoti 

on velvoitettu päivähoitolain nojalla järjestämään turvallinen päivähoito. (Laki las-

ten päivähoidosta 1973/36, Punainen risti 2020.) 

Tämän opinnäytetyön tuotoksena Touhula Tirilän päiväkodin henkilökunnalle 

syntyneen ensiapuoppaan tarkoitus on lisätä lasten turvallisuutta ja aikuisten en-

siapuvalmiuksia päiväkodissa. Lasten tapaturmat ja vaaratilanteet päivähoidossa 

sattuvat usein yllättäen. Henkilökunnan hyvät ensiaputaidot ja varautuminen yl-

lättäviin tilanteisiin lisäävät turvallisuutta päiväkodissa. Tekijöinä koemme lasten 

ensiapuun keskittyvän ensiapuoppaan opinnäytetyön aiheena ajankohtaiseksi ja 

tärkeäksi. Koska lapsille sattuu päiväkodissa henkeä uhkaavia tilanteita vain har-

voin, on henkilökunnan hyvä ylläpitää aktiivisesti teoreettista tieto- ja taito pohjaa 

lasten ensiapuun, myös akuutteja tilanteita varten. Touhula Tirilälle toteutettu en-

siapuopas on laadittu sillä ajatuksella, että se antaa lukijalleen helposti hyödyn-

nettävän ja kattavan tiedon eri tapaturmien hoidosta alusta loppuun. Tapaturmien 

ja sairauskohtauksien syiden, oireiden ja toimintaohjeiden listaaminen antaa kun-

kin tapaturman ja ensiapua vaativan tilan kohdalla selkeän kokonaiskuvan tilan-

teen hoitamiseen. Oppaan sisältö suunniteltiin yhdessä päiväkodin johtajan ja 

ensiapuvastaavan kanssa.   
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2 Päiväkoti Touhula Tirilä 

Kunnalla on velvollisuus varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Päivähoito on tar-

koitettu alle kouluikäisille, eli alle 7-vuotiaille lapsille. Subjektiivinen päivähoito-

oikeus, joka tarkoittaa lapsen oikeutta kokoaikaiseen päivähoitoon riippumatta 

vanhempien työstä, työttömyydestä, perhe- ja hoitovapaista tai opiskelusta, astui 

voimaan 1.8.2020 alkaen. Lapsen vanhemmat tai muut huoltajat päättävät lapsen 

osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Riippuen perheiden erilaisista elämänti-

lanteista, päivähoito voi olla osa- tai kokopäiväistä. Yksityisellä päivähoidolla tar-

koitetaan lasten päivähoitoa, jonka yksityisen henkilön, yhteisön tai säätiön pe-

rustama päivähoitopaikka tuottaa korvausta vastaan ammattitoimintaa. (Varhais-

kasvatuslaki 540/2018.) Useissa päiväkodeissa, kuten Touhula Tirilässä, järjes-

tetään myös esiopetusta. Lapselle maksuton esiopetus toteutetaan oppivelvolli-

suutta edeltävänä vuonna. Esiopetuksen tarkoituksena on edistää lapsen oppi-

misedellytyksiä. Se on myös varhaiskasvatusta tukien sosiaalisia taitoja ja vuo-

rovaikutusta muiden lasten ja aikuisten kanssa. (Opetushallitus 2020.)  

Päiväkoti Touhula Tirilä on vuonna 2018 valmistunut yksityinen, liikuntapainottei-

nen päiväkoti 0-6 vuoden ikäisille päivähoitoa tarvitseville lapsille, joka tarjoaa 

päivähoidon lisäksi myös esiopetusta koulun alkua edeltävästi. Touhulalla ja Lap-

peenrannan kaupungilla on ostopalvelusopimus päivähoidosta. Kirjoittamishet-

kellä päiväkodissa  on kaksi alle 3-vuotiaiden ryhmää ja neljä yli 3-vuotiaiden ryh-

mää. Ryhmäkoot vaihtelevat suhdelukujen mukaan, alle 3-vuotiaita saa olla pai-

kalla yhdessä ryhmässä kaksitoista ja hoitajia on tällöin kolme. Yli 3-vuotiailla 

taas kolmea aikuista kohti saa ryhmässä olla 24 lasta. Päiväkodin henkilökuntaan 

kuuluu 17 eri ammattitason kasvattajaa, päiväkodin johtaja sekä päiväkotiapulai-

nen.  

Henkilökunnan ensiapuosaamisesta huolehditaan ensiapukoulutuksilla, joita jär-

jestetään säännöllisesti ja myös tarvittaessa, esimerkiksi uusille työntekijöille 

henkilökunnan vaihtuessa tai lisääntyessä. Kirjoittamishetkellä henkilökunnasta 

14/16 on suorittanut kaksipäiväisen, Taitotalon järjestämän perustason ensiapu-

kurssin, joka on voimassa kerrallaan 3 vuotta.  



8 

Päiväkodin tilat ja ympäristö mukailevat liikuntapainotteista varhaiskasvatusta ja 

päiväkoti sijaitsee hyvien ulkoilumaastojen läheisyydessä. Tavanomaisimmat ta-

paturmat päiväkodissa lapsille sattuvat usein ulkoleikeissä ja ne ovat pieniä pin-

tanaarmuja ja kolhuja, usein kaatumisen seurauksena saatuja. Päiväkodin tilat 

täyttävät niiltä vaadittavat turvallisuusmääritykset ja päiväkodille on laadittu oma 

pelastussuunnitelma. Sisä- ja ulkotilojen turvallisuudesta ja kunnossapidosta 

vastaa ISS, palotarkastuksista vastaavat yhdessä ISS ja pelastuslaitos. Poistu-

misharjoituksia pelastuslaitoksen kanssa järjestetään 1-2 kertaa vuodessa.  

3 Lapsen kasvu ja kehitys 

Lapsen vielä kehitysvaiheessa olevat psykologiset, anatomiset ja fysiologiset 

ominaisuudet eroavat huomattavasti aikuisiin nähden. Siksi lapsipotilaan hoita-

minen vaatii erityistä tuntemusta ja tietotaitoa. Lapsuus jaetaan eri ikäkausiin sen 

perusteella, miten lapsen kehitys etenee. Varhaislapsuuden kehitysvaiheet jae-

taan ikä kausittain imeväisikäisiin (alle 1-vuotiaisiin) sekä leikki-ikäisiin (1-6-vuo-

tiaisiin). (Mannerheimin lastensuojeluliitto MLL 2019.) 

3.1 Imeväisikäisen kasvu ja kehitys 

Ensimmäisenä ikävuotena lapsen kasvu on huimaa. Jo ensimmäisen puolen vuo-

den aikana lapsen syntymäpaino kaksinkertaistuu ja pituuskasvu on tavallisesti 

noin 15 senttimetriä. Imeväisikäiset ovat herkkiä koskettamiselle, sillä heidän 

ihollaan on runsaasti hermopäätteitä. Herkin tuntoaisti on suun alueella. Lähellä 

pitäminen ja hellä silittäminen ovat tärkeä osa lapsen päivittäistä hoitoa ja edis-

tävät lapsen kehitystä esimerkiksi auttamalla lasta hahmottamaan omaa keho-

aan. (MLL 2019.) 

Vastasyntyneellä näöntarkkuus on huono ja hän näkee pisimmillään noin 40 

senttimetrin päähän. Ensimmäisinä elinviikkoina silmien karsastus on tavallista. 

Lapseen saa katsekontaktin noin kolmen viikon iässä. Vastasyntynyttä kiinnosta-

vat aluksi mustavalkoiset kuviot ja kahden kuukauden ikäisestä eteenpäin värilli-

set. Ensimmäisen puolen vuoden aikana lapsi oppii seuraamaan esineitä katseel-

laan ja siirtämään katseen esineestä toiseen. (MLL 2019.) 
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Imeväisikäisellä kehittyy ensin niin sanottu karkeamotoriikka eli suurten lihasten 

hallinta ja sen jälkeen hienomotoriikka eli pienten lihasten hallinta. Ensin lapsi 

osaa esimerkiksi heiluttaa esinettä koko kädellään ja oppii vasta sen jälkeen tart-

tumaan siihen nyrkillään. Sorminäppäryys on kehittynyt riittävästi noin yhdeksän 

kuukauden ikään mennessä. Tällöin lapsi osaa tarttua esineeseen pinsettiot-

teella, eli peukalon ja etusormen avulla. (MLL 2019.) 

Imeväisikäisellä on synnynnäisiä kehitysheijasteita ja refleksejä. Esimerkiksi Mo-

ron heijaste eli säpsähdysheijaste ilmenee, kun lapsen ylävartalon annetaan pu-

dota lyhyen matkaa. Tällöin lapsi heittää ylä- ja alaraajansa symmetrisesti sivuille 

ja saattaa haroa ilmaa käsillään. Moron heijaste, kuten muutkin ns. kehitysheijas-

teet häviävät ensimmäisten elinkuukausien aikana. Sen sijaan niin sanotut suo-

jeluheijasteet tulevat esille vasta puolen vuoden iässä. Suojeluheijasteet estävät 

lasta kaatumasta ja satuttamasta itseään. Esimerkiksi jos lapsi uhkaa kaatua is-

tuma-asennosta selälleen, hän osaa ottaa käsillään tukea taaksepäin estäen 

kaatumisen. (MLL 2019.) 

Myös vuorovaikutustaidot kehittyvät imeväisikäisillä nopeasti. Jo ennen puhetai-

toa lapsi pyrkii pääsemään vuorovaikutukseen ilmaisemalla itseään ilmeillä, ään-

telyillä ja liikkeillä. Vuorovaikutuskeinot kehittyvät, kun lapsi oppii uudenlaisia ta-

poja hakea yhteyttä. Lapset alkavat ymmärtää sanoja noin yhdeksän kuukauden 

iässä. (MLL 2019.) 

3.2 Leikki-ikäisen kasvu ja kehitys 

Lapsi oppii kävelemään noin vuoden ikäisenä. Aluksi kävely on tanakkaa ja lapsi 

kävelee jalat harallaan, mutta taitojen karttuessa lapsi osaa kävellä takaperin jo 

noin alle kahden vuoden iässä. Ensimmäisinä ikävuosinaan lapsi oppii liikunnan 

perustaitoja: konttaamisen ja kävelyn lisäksi juoksemaan sekä käsittelemään eri-

laisia esineitä. Perustaidot vahvistuvat aina kolmivuotiaasta kouluikään lapsen 

oppiessa yhdistelemään taitojaan. Taitojen kehittyessä lapsi pystyy esimerkiksi 

juoksemaan ja heittämään palloa yhtä aikaa. (MLL 2017.) 

Lapsen uhmaikä alkaa noin kaksivuotiaana ja kestää vaihtelevasti noin neljään 

ikävuoteen saakka. Uhmaikäisen lapsen tyypillistä käytöstä ovat vastaanhangoit-

telu sekä raivopuuskat, joita voi ilmetä toistuvasti tai vain ajoittain (MLL 2017). 
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Mielipahan aiheuttama raivokas, tauoton itku voi aiheuttaa affektikohtauksen, 

joka johtaa tajunnanmenetykseen. Tajunnanmenetys on vain hetkellistä ja lapsi 

palaa tajuihinsa hengityksen tasaantuessa (Kallio & Hiippala 2018). Uhmaikä liit-

tyy lapsen tarpeeseen itsenäistyä ja hallita erillisyyttään vanhemmista. Ei-sanan 

käyttäminen antaa lapselle tunteen itsenäisyydestä ja itsensä hallinnasta. Sa-

malla lapsi oppii hiljalleen psyykkistä itsesäätelyä, kuten rajoittamaan, rauhoitta-

maan ja kannustamaan itseään. Psyykkinen itsesäätely toimii pohjana omatun-

non kehittymiselle. (MLL 2017.) 

Lapsi sanoo ensimmäisen merkityksellisen sanansa keskimäärin vuoden ikäi-

senä. Alussa lauseet ovat lyhyitä, kahden sanan lauseita. Puolitoistavuotiaan lap-

sen sanavarasto on noin 30–50 sanaa. Sanavarasto laajenee vähitellen ja yksi-

lölliseen vauhtiin. Puhetaitojen kehittyessä etenkin 2-3-vuotiaat lapset kyselevät 

jatkuvasti ”mikä, miksi, missä”-kysymyksiä. Kolmevuotiaana lauseet monipuolis-

tuvat ja lapsi puhuu jo useita sanoja. Neljävuotiaan lapsen puhe on kehittynyttä, 

sanojen taipumiset alkavat sujua ja sanavarasto lisääntyy jatkuvasti. Joskus voi 

tuntua, että lapsi on selittää ja kyselee asioita jatkuvasti. Kyseleminen on lapsen 

tapa oppia asioita. Viisivuotiaana lapsi pohtii entistä enemmän eri ilmiöiden syitä, 

puhuu kieliopillisesti melko oikein, eikä puheessa enää esiinny lapsenomaisia 

äänteitä. (MLL 2017.)  

Viisivuotiaana lapsi on omatoiminen, aloitteellinen ja monella tavoin kehittyneen 

oloinen. Hänestä on mukava olla apuna ja hän osallistuu mielellään esimerkiksi 

kotitöiden tekoon. Viisivuotiaana lapsi ei ole enää yhtä avoin kuin aiemmin. Lap-

sen luottamus omaan osaamisensa voi horjua ja hän voi tuntea itsensä ujoksi. 

Sen sijaan kuusivuotiaana lapsen omatahtoisuus korostuu ja hän haluaa tehdä 

asioita omalla tyylillään. Hän saattaa uhmata ja vastustaa aikuisen asettamia 

sääntöjä, vaikka tarvitseekin vielä turvallisia rajoja. Lapsen on helpompi sitoutua 

sääntöihin, joihin hän on itse saanut vaikuttaa ja joiden laatimisessa hän on ollut 

mukana. (MLL 2017.) 
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4 Lapsen anatomia ja fysiologia 

Vastasyntyneet osaavat hengittää vain nenän kautta, eivätkä osaa vaihtaa suun 

kautta hengittämiseen edes sierainten tukkeutuessa. Tämän vuoksi nenän turvo-

tus tai eritteet voivat johtaa vastasyntyneellä hengitysvajaukseen ja hapenpuut-

teeseen. Vastasyntyneillä ja imeväisikäisillä kurkunpää on suhteellisen korkealla 

kaulalla. (Jalkanen & Harve-Rytsälä 2017, 673.) 

Lapsen kieli on kohtalaisen suuri ja liimautuu helposti pehmeään kitalakeen, tuk-

kien tällöin suun kautta kulkevan hengitystien. Lisäksi lapsen kurkunkansi on 

veltto, kapea ja lyhyt, joka tekee siitä vaikeamman paikantaa kuin aikuisilla. Ai-

kuisilla kapein kohta ylähengitysteissä on äänirako. Sen sijaan alle 10-vuotiailla 

lapsilla ylähengitysteiden kapein kohta on sormusruston kohdalla. Mikäli vieras-

esine joutuu lapsen ylähengitysteihin, se voi kiilautua sormusruston kohdalle ja 

olla siksi vaikeasti havaittavissa ja poistettavissa. (Jalkanen & Harve-Rytsälä 

2017, 673.) 

Lapsilla lihakset ovat ohuemmat ja luusto joustavampi kuin aikuisella. Pienen lap-

sen rintakehä on suureksi osaksi pehmeää rustoa, joka luutuu vasta iän myötä. 

Tämän takia lapset saavat herkemmin vakavia sisäelinvammoja pienienergisis-

säkin tapaturmissa, kuten kaatumisissa tai putoamisissa. Onkin muistettava, että 

vähäiset tai puuttuvat merkit pinnallisissa vammoissa eivät poissulje vakavia si-

säelinvaurioita. Esimerkiksi vakavat keuhkovammat ovat lapsilla mahdollisia il-

man kylkiluun murtumia, juurikin luuston elastisuuden vuoksi. (Jalkanen & Harve-

Rytsälä 2017, 675.) 

Lapsen pää on suuri ja painava suhteessa muuhun vartaloon. Kallon luut ovat 

ohuita ja niiden saumat joustavaa sidekudosta. Nämä joustavat saumat, aukileet, 

mahdollistavat aivojen laajenemisen niiden kasvukauden aikana. Kallo ja sen ke-

hittyvät rakenteet eivät kuitenkaan suojaa lasta niin hyvin kuin aikuista, jolla kallo 

on luutunut yhtenäiseksi ja vahvaksi. Lapsilla on myös kookas takaraivo, joka saa 

aikaan kaularangan taipumisen liiaksi eteenpäin lapsen ollessa selin makuulla. 

Tämä voi estää ilmavirtauksen hengitysteissä. (Jalkanen & Harve-Rytsälä 2017, 

673-675.) 
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5 Lasten tapaturmat  

Tapaturma on odottamaton tapahtuma, jonka seurauksena syntyy ruumiillinen 

vamma. Vamman vakavuus määrittää loukkaantumisen asteen. Pahimmassa ta-

pauksessa ihminen voi menehtyä saamiinsa vammoihin. Tapaturmat luokitellaan 

koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin, liikenneonnettomuuksiin sekä työtapaturmiin 

(THL 2018). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottaman tilaston mukaan ta-

paturmat ovat suomalaisten neljänneksi yleisin kuolinsyy. Yleisimmät tapatur-

maonnettomuudet ovat kaatuminen ja putoaminen ja toiseksi yleisimpiä ovat myr-

kytykset. (THL 2018.) Päiväkoti-ikäisen lapsen tapaturma-alttiuteen vaikuttaa 

olennaisesti lapsen ikä. Arviointikyvyn puute ja motoristen taitojen kehittymättö-

myys altistavat erityisesti alle 3-vuotiaat lapset tapaturmille ja haavereille (Punai-

nen Risti 2019). Tapaturmariskien tiedostaminen, turvalliset tilat päiväkodissa 

sekä ammattitaitoinen varhaiskasvatushenkilökunta ennaltaehkäisevät tapatur-

mien syntymistä (THL 2019). Varhaiskasvatusympäristön on lain mukaan oltava 

kehittävä ja oppimista edistävä. Ympäristön ja toimitilojen on oltava terveellisiä ja 

turvallisia lapsen ikä, kehitys ja muut edellytykset huomioon ottaen ja niissä on 

huomioitava esteettömyys. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018.)  

YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista määrittelee, että turvallisuus on jokaisen 

lapsen perusoikeus. Kaikki lapsen seurassa toimivat aikuiset ovat vastuussa 

siitä, että lapsen on elinympäristössään turvallinen kasvaa, kehittyä ja liikkua 

(THL 2019). Vielä viime vuosituhannella lasten tapaturmakuolemien määrä Suo-

messa on ollut länsimaiden suurimpia. Esimerkiksi vuonna 1950 kuoli tapatur-

maisesti 40 suomalaista lasta sataatuhatta kohden ja vuonna 1970 määrä oli 27. 

Vuonna 2010 koottu raportti tilastokeskuksen kuolinsyyrekisteristä osoittaa, että 

lasten tapaturmainen kuolleisuus on vähentynyt merkittävästi yhä 1970-luvulta 

lähtien. (Parkkari & Kannus 2013.) 

Englantilainen lääketieteen alan aikakauslehti BMJ (British Medical Journal) jul-

kaisi vuonna 2012 uutisen, jossa Suomen todettiin onnistuneen parhaiten lasten 

tapaturmien ehkäisemisessä 31 eurooppalaisen maan vertailussa. BMJ:n uuti-

sessa todettiin myös, että EU:n alueella kuolee lapsi päivittäin joka tunti tapatur-

man seurauksena. Yhtenäiset käytännöt tapaturmien torjumiseksi ympäri Eu-

rooppaa voisivat pelastaa nämä menetetyt lasten henget. (Kmietowicz 2012.) 
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Suomessa lasten tapaturmakuolemien määrän vähenemiseen ovat vaikuttaneet 

muun muassa muutokset lainsäädännössä, kehittyneiden turvalaitteiden yleisty-

minen sekä tietoisuuden lisääminen koskien tapaturmien riskejä ja ehkäisykei-

noja (THL 2019). Nykyään esimerkiksi myrkylliset lääkkeet ja aineet säilytetään 

lukituissa kaapeissa ja lapsia valvotaan entistä paremmin vesistöjen läheisyy-

dessä. Myös lasten suojavarusteiden käyttö liikenteessä ja urheiluharrastuksissa 

on lisännyt turvallisuutta (Parkkari & Kannus 2013). Lisäksi Myrkytystietokeskuk-

sen toiminnan laajentaminen sekä tapaturmapotilaiden hoidon kehittyminen ovat 

osaltaan ehkäisseet tapaturmakuolemia. (THL 2019.) 

Positiivisesta kehityssuunnasta huolimatta tapaturmat ovat edelleen lasten ylei-

simpiä yksittäisiä kuolemansyitä Suomessa. Lähes 75 prosenttia alle kolmevuo-

tiaiden lasten vakavista sairaalahoitoon johtaneista tapaturmista tapahtuu ko-

tona.  Yhteensä noin 1 530 alle kouluikäistä lasta tarvitsee kotitapaturman vuoksi 

vuosittain sairaalahoitoa. Kotiolosuhteissa tapahtuu vuosittain myös vakavia kuo-

lemaan johtavia tapaturmia, joiden seurauksena menehtyy keskimäärin neljä alle 

seitsemänvuotiasta lasta. (THL 2019.) 

Neuvolat tekevät merkittävää työtä pienten lasten turvallisuuden edistämiseksi ja 

tarjoavat tukea vanhemmuuteen sekä tietoa ympäristön turvallisuuden edistämi-

seen. Kotitapaturmia ehkäisevät myös terveydenhoitajien tekemät kotikäynnit. 

(THL 2019.) 

6 Tapaturmien ehkäisy ja turvallisuuskulttuuri varhaiskasva-
tuksessa 

Varhaiskasvatus tarkoittaa alle kouluikäisten lasten tavoitteellista kasvatuksen, 

opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta. Varhaiskasvatus on korvan-

nut aiemmin lainsäädännössä käytetyn käsitteen lasten päivähoito ja ajantasais-

tettu varhaiskasvatuslaki on otettu käyttöön 7/2018. Varhaiskasvatuspalvelut voi-

vat olla kunnallisen tai yksityisen palveluntarjoajan järjestämää toimintaa esimer-

kiksi päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai leikkitoiminnassa. (Varhaiskasvatus-

laki 2018.)  
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Uudistettu valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma painottaa turvallisuuden 

edistämistä ja ylläpitoa varhaiskasvatusympäristössä. Varhaiskasvatusympäristö 

puolestaan tarkoittaa toimintayksikön rakennettuja tiloja, pihapiiriä sekä näiden 

lähiympäristöä. Ympäristön tulisi olla lapsen kasvua kehittävä, oppimista edistävä 

sekä terveellinen ja turvallinen. (Korpilahti & Kolehmainen 2016.) 

Tietoa varhaiskasvatuksessa sattuneista tapaturmista on saatavilla vain vähän. 

Tämä johtuu siitä, että seurantakäytännöt varhaiskasvatuspalveluissa tapahtu-

vien tapaturmien kirjaamisesta vaihtelevat, eikä yhtenäistä valtakunnallista seu-

rantajärjestelmää ole. Kuitenkin tiedetään, että päiväkodeissa ja muissa varhais-

kasvatusympäristöissä tapahtuvien tapaturmien vuoksi sairaalahoidossa on vuo-

sittain noin 173 alle kouluikäistä lasta. Suurin osa varhaiskasvatuksen piirissä 

tapahtuvista tapaturmista on kaatumisia ja putoamisia, joista syntyneet vammat 

ovat yleensä pinnallisia ja lieviä (THL 2014). Lieviä tapaturmia hoidetaan varhais-

kasvatuksen yksiköissä lähes päivittäin. Sairaalahoitoon tai kuolemaan johtavia 

tapaturmia tapahtuu vain harvoin. Tästä voidaan päätellä, että Suomessa var-

haiskasvatuksen turvallisuustaso on hyvä. Varhaiskasvatuksen turvallisuutta on 

edistänyt valtakunnallisesti Turvallisuussuunnittelu-opas, joka julkaistiin vuonna 

2008. Oppaan ilmestymisen myötä kunnissa on kiinnitetty enemmän huomiota 

turvallisuussuunnitteluun sekä koulutettu henkilöstöä turvallisuusalan tehtäviin. 

(Korpilahti & Kolehmainen 2016.) 

7 Ensiapu 

Ensiapu on tapaturmapaikalla annettavaa välitöntä apua, jolla pyritään turvaa-

maan autettavan peruselintoiminnot ja estämään hänen terveydentilansa huono-

neminen. Hätäensiapu on henkeä pelastavaa ensiapua tilanteessa, jossa tapa-

turman uhri on välittömässä hengenvaarassa ja tarvitsee nopeasti apua. Hätäen-

siapua voivat olla esimerkiksi turvaan siirtäminen, ilmateiden avaaminen, run-

saan verenvuodon tyrehdyttäminen sekä elvytys. (Castrén, Korte & Myllyrinne 

2017.) 

Ensiaputilanteessa on tärkeää pysyä rauhallisena, tehdä tilannearvio, aloittaa en-

siaputoimenpiteet sekä tarvittaessa hälyttää lisäapua. Usein tapaturman jälkei-
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seen tilanteeseen liittyy pelkoa ja hätää, joten on tärkeää myös rauhoitella autet-

tavaa. Kun ensiavun antaminen aloitetaan, on ensisijaista turvata autettavan ha-

pensaanti. Tämä tapahtuu varmistamalla, että ilmatiet ovat auki, hän hengittää ja 

sydän pumppaa verta kierrättävällä rytmillä. Riittävä hapensaanti on elimistölle 

välttämätöntä. Hapensaannin estyessä elimistön solut alkavat vaurioitua nope-

asti. Etenkin aivokudoksessa sijaitsevat solut kestävät hapenpuutetta heikosti. 

Hätäensiavun jälkeen tulee selvittää autettavan muut mahdolliset vammat ja oi-

reet sekä antaa niiden vaatimaa ensiapua. Tällöin toimenpiteinä voivat olla esi-

merkiksi haavojen sitominen, suojaaminen kylmältä, murtumien tukeminen sekä 

tarkkailu. (Castrén ym. 2017.)  

Ensiavun antaja on usein maallikko eli tavallinen kansalainen, jolla ei ole tervey-

denhuollon ammattikoulutusta. Tapaturmatilanteissa maallikon antama laadukas 

ensiapu voi olla ratkaisevassa asemassa autettavan lisävammojen sekä hengen-

vaaran ehkäisyssä ennen ensihoidon ammattilaisten paikalle tuloa. Sosiaali- ja 

terveysministeriön mukaan suomalaisten ensiaputaidot ovat suhteellisen hyvällä 

tasolla. Parannettavaakin tosin olisi. Ensihoitolääkäri Pamela Hiltunen toteaa 

vuonna 2010 tekemässään väitöskirjatutkimuksessa, että maallikko on antanut 

elvytystä vain puolissa sydämenpysähdystapahtumassa ennen ensihoidon pai-

kalle saapumista. (Hiltunen 2016.) 

Hätänumeroon on soitettava aina kiireellisessä hätätilanteessa, jossa ihmishenki 

on vaarassa. Suomessa yleinen hätänumero on 112. Hätänumeroon soitettaessa 

hätäkeskuspäivystäjä arvioi avun tarpeen ja lähettää paikalle tarpeen mukaista 

viranomaisapua. Esimerkiksi ensihoitopalvelu, sairaankuljetus, pelastuslaitos ja 

poliisivoimat voivat osallistua viranomaisavun antamiseen. (Hätäkeskuslaitos 

2019.)  

8 Ensiapua vaativat tilanteet päiväkodissa 

8.1 Silmävammat 

Lapsen silmä voi vaurioitua pysyvästi pientenkin vammojen takia, joten niihin on 

tärkeää suhtautua vakavasti ja hakeutua lapsen kanssa hoitoon varsinkin muissa 
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tilanteissa kuin luomen lievässä turvotuksessa. Pienten lasten silmävammoja voi-

daan ehkäistä estämällä lapsen pääsy teräviä esineitä ja syövyttäviä aineita si-

sältäviin säilytys tiloihin. Auringon uv-säteilyn aiheuttamia silmävammoja ennal-

taehkäistään käyttämällä lapsella laadukkaita aurinkolaseja ja suojaavaa pää-

hinettä. (Saarelma 2019.) 

Sidekalvolle joutuneet pienet roskat tai pöly liikkuvat useimmiten silmänurkkaan 

kyynelnesteen avulla, josta ne on helppo poistaa pyyhkäisemällä. Yläluomen alla 

olevan roskan saa poistettua puhtaalla kostutetulla pumpulitikulla yläluomea 

kääntämällä. Jos roska on pitkään sidekalvolla, on mahdollista, että silmä tuleh-

tuu ja alkaa rähmiä. Tulehtunutta silmää hoidetaan lääkärin määräämillä antibi-

oottia sisältävillä silmätipoilla. Myös kirkkaan valon säteily voi ärsyttää silmää ai-

heuttamalla silmään punoitusta, vuotoa, roskan tunnetta, sekä valonarkuutta. 

Tätä voi tapahtua esimerkiksi talvella auringonvalon heijastuessa lumesta. Var-

sinaista hoitoa ei tarvitse, vaan paraneminen tapahtuu itsestään. Hämärässä 

oleilu ja salvalappujen käyttö voivat lievittää oireita. (Saarelma 2019.) 

Sarveiskalvolle voi myös joutua roskia, kuten pieni metallin tai kiven sirpale. Sar-

veiskalvolle joutunut siru voi aiheuttaa silmässä roskan tunnetta, kipua, valonar-

kuutta tai mahdollista silmän verestämistä. Sarveiskalvolla olevan roskan poistaa 

aina lääkäri. Lapsi voi tuntea silmässä arkuutta roskan poiston jälkeen muutaman 

päivän ajan. Jos epäillään, että silmän sarveiskalvo tai valkea kovakalvo on lä-

vistynyt vieraan esineen toimesta, tulee lapsi asettaa makuulleen ja saada hänet 

mahdollisimman pian sairaalaan. Vamman saaneeseen silmään ei saa koskea, 

sinne ei saa laittaa mitään, esimerkiksi silmätippoja, eikä sieltä saa ottaa mah-

dollisia roskia pois. Silmien päälle laitetaan peite, jotta niiden liike olisi mahdolli-

simman vähäistä. Isompi lävistävä esine tuetaan siksi aikaa, kun lasta kuljetetaan 

sairaalaan. (Saarelma 2019.) 

Tylppiä silmävammoja lapsella voivat olla esimerkiksi pallon tai lyönnin osuminen 

silmään. Vaurioita voi ilmetä niin silmässä kuin kasvojen luissakin. Lieviin oireisiin 

kuuluvat mustelmat ja turvotus silmän alueella. Turvotuksen takia ei välttämättä 

huomata silmään kohdistunutta muuta vammaa, jolloin tulehtuminen on mahdol-

lista (Saarelma 2019). Mustelman kehittymiseen voi mennä jopa 24 tuntia (Sep-
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pänen 2018). Silmäkuoppa voi myös murtua kovan iskun seurauksena. Lapsi tu-

lee toimittaa lääkärin arvioitavaksi, jos vamman jälkeen ilmenee häiriöitä näkö-

kentässä, kaksoiskuvia tai verenvuotoa silmän alueella. (Saarelma 2019.) 

 

8.2 Myrkytykset 

Myrkytystietokeskuksen v. 2018 laatimasta raportista käy ilmi, että jopa 45% kai-

kista myrkytystietokeskuksen puhelinpalveluun tulleista kyselyistä koski alle 6-

vuotiaita lapsia. Eniten kyselyt koskivat lääkkeitä, muita yleisiä kyselyn aiheita 

olivat kodin kemikaalit ja kasvit sekä eläinten pistot (Myrkytystietokeskus 2018). 

Pieni, alle 2-vuotias lapsi tutustuu asioihin ja esineisiin paljon suullaan, mikä 

edesauttaa myrkytystapaturmien ja vaaratilanteiden syntymistä. Vakavat myrky-

tykset lapsilla ovat kuitenkin vähentyneet ja kuolemia on ollut vuoden 1980 jäl-

keen vähemmän kuin yksi kymmeneen vuoteen. (Tynjälä ym. 2016.) Ensiapuna 

kaikissa myrkytystapauksissa tulee lapsi poistaa vaarasta ja lopettaa haitallinen 

altistus. Jos lapsella esiintyy voimakkaita oireita, kuten kouristelua, tajuttomuutta 

tai hengitysvaikeutta, tulee viipymättä soittaa hätänumeroon. (Myrkytystietokes-

kus 2020).  

8.2.1 Nielty aine 

Epäiltäessä lapsen päässeen käsiksi myrkyllisiin esineisiin tai aineisiin ja mah-

dollisesti laittaneen niitä suuhunsa, tulee lapsen suu puhdistaa poistamalla esine 

tai aine sormin. Jos lääkehiiltä on saatavilla, on lapsen annos rakeissa kolme 

ruokalusikallista jokaista kymmentä painokiloa kohti ja tableteissa neljä tablettia 

kiloa kohti (Rimon 2018). Lääkehiilirakeet tai murskatut tabletit sekoitetaan lap-

selle pieneen vesimäärään ja edelleen johonkin hyvänmakuiseen, helposti niel-

tävään ruokaan, esimerkiksi pieneen määrään jogurttia tai jäätelöä (Terveysportti 

2018). Jos lapsi on juonut petrolia sisältävää ainetta, esimerkiksi bensiiniä tai aine 

on syövyttävää, hänelle ei saa antaa lääkehiiltä, sillä näihin aineisiin lääkehiili ei 

sitoudu eikä näin ollen tehoa. Lasta ei myöskään tule oksettaa, sillä syövyttävä 

nielty aine oksennettuna aiheuttaa lisävaurioita ruokatorven ja suun limakalvoille 

(Castren ym. 2017). Ensiavun jälkeen tulee soittaa Myrkytystietokeskukseen ja 

kysyä jatko-ohjeita. (Jalanko 2019.) 
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8.2.2 Silmiin joutunut aine 

Kun haitallista ainetta on joutunut silmiin, tulee ne huuhdella runsaalla vedellä 15 

minuutin ajan ja kun kyseessä on syövyttävä aine 30 minuutin ajan. Huuhtelemi-

nen heti tapahtuman jälkeen on tärkeää, sillä se ehkäisee silmän vaurioitumista 

pysyvästi. Jos silmään kehittyy tapahtuman jälkeen voimakasta punoitusta, ki-

pua, valonarkuutta tai kyynelvuotoa, tulee lapsen kanssa hakeutua lääkäriin. 

(Myrkytystietokeskus 2020.) 

8.2.3 Iholle joutunut aine 

Myrkyllisen aineen päästessä iholle, tulee lapsi riisua heti saastuneista vaatteista 

ja huuhdella ihoa runsaalla vedellä. Kun kyseessä on syövyttävä aine, tulee 

huuhtelun kestää vähintään 30-60 minuuttia. Iholle kehittyessä palovammoja tai 

voimakasta kipua, tulee lapsen kanssa hakeutua lääkäriin. (Myrkytystietokeskus 

2020.) 

8.2.4 Hengitetty aine 

Lapsen hengitettyä myrkyllistä ainetta tulee hänet välittömästi siirtää raittiiseen 

ilmaan ja välttää oma altistuminen. Lapsi asetetaan lepoon istuma-asentoon. Jos 

oireet eivät mene ohi tai lapselle kehittyy yskää tai hengitysvaikeus, tulee hakeu-

tua hoitoon. (Myrkytystietokeskus 2020.) 

8.3 Aivotärähdys 

Pään alueen vammat ovat lapsilla hyvin yleisiä, mutta vain harvoin niistä koituu 

vakavia seurauksia. Erityisesti pienillä lapsilla kallon luut ovat niin joustavia, että 

vakavia murtumia syntyy vain harvoin. Aivotärähdys on yleinen kaatumisesta, pu-

toamisesta tai muulla tavoin pään kovaa alustaa vasten iskeytymisestä aiheu-

tuva, hyvin lievä aivovamma, jossa aivokudos ei kuitenkaan vaurioidu (Jalanko 

2019). Jopa 90% kaikista pään alueen vammoista ovat aivotärähdyksiä ja suurin 

osa ihmisistä kokee aivotärähdyksen elämänsä aikana. Oireita ovat lyhyt tajutto-

muus, päänsärky, puheen puuroutuminen, huimaus, tuntohäiriöt raajoissa, tasa-

painohäiriöt, uneliaisuus, pahoinvointi. (Jalanko 2019.) 
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Lievä aivotärähdys ei vaadi hoitoa, mutta jos tapahtumaan liittyy lapsen tajunnan 

menetys tai sen jälkeistä sekavuutta tai tajunnan hämärtymistä, on syytä hakeu-

tua hoitoon. Aivotärähdyksen sattuessa ilta-aikaan tulee lapsi herättää yöllä muu-

tamasti voinnin tarkistamiseksi. Päänsäryn helpottamiseksi lapselle voi antaa pa-

rasetamolia. Aivotärähdyksen jälkeistä henkistä ja fyysistä lepoa pidetään toipu-

misen kannalta tärkeänä ja liikuntaan tulee palata hiljalleen viikon levon jälkeen 

rasitusta lisäämällä. (Jalanko 2019.) 

8.4 Anafylaktinen reaktio 

Anafylaktisella reaktiolla tarkoitetaan vakavaa elimistön allergista reaktiota, johon 

on reagoitava välittömästi. Reaktioita on kahdenlaisia, niin sanottu igE-välittei-

nen, jossa allergisen reaktion aiheuttaja laukaisee elimistössä vasta-aine reak-

tion ja ei-allerginen, jossa taustalla ei ole igE-vasta-aineita. Molemmat reaktiot 

ovat yhtä vaarallisia (Hannuksela-Svahn 2014). Oireet alkavat usein vähitellen, 

mutta kehittyvät vakaviksi joskus jo minuuteissa. Anafylaktisen reaktion voi ai-

heuttaa mikä tahansa aine tai asia, jolle henkilö on vahvasti allerginen. Yleisimpiä 

aiheuttajia ovat pistiäismyrkyt (ampiaiset ja mehiläiset), ruoka-aineet, lääkeaineet 

ja hajut (Punainen Risti 2019). Lapsilla yleisin aiheuttaja on jokin ruoka-aine. Suo-

messa lasten anafylaktiset reaktiot ovat harvinaisia, mutta niiden esiintyvyys on 

suurinta alle kouluikäisillä. Reaktion alkuvaiheessa esiintyy tavallisesti kutinaa ja 

kihelmöintiä kämmenissä, huulissa ja päänahassa. Oireet kehittyvät nopeasti va-

kavammiksi, aiemmin kutisseet alueet turpoavat ja hengitystiet voivat ahtautua. 

Iholle nousee ympäri kehon nokkospaukamia, vatsaa voi kouristaa ja saattaa 

esiintyä ripulointia tai oksentelua. Pulssi on tavallisesti korkea. Reaktio on hen-

genvaarallinen ja vaikeimmissa tapauksissa voi jopa esiintyä sydämen rytmihäi-

riöitä ja verenpaineen laskua. Aina, kun on jouduttu käyttämään adrenaliinia, on 

lapsi toimitettava mahdollisimman pian jatkohoitoon sairaalaan. (Csonka 2019, 

3-9.)  

Anafylaktisen reaktion hoito on aina adrenaliini suoraan lihakseen annettuna. 

Hoito on sitä tehokkaampaa, mitä aikaisemmassa vaiheessa reaktiota adrenaliini 

annetaan. Adrenaliinia tulee siis antaa heti, kun reaktio tunnistetaan. Tiedossa 

olevien yliherkkyyksien varalla allergisella lapsella tai aikuisella voi olla muka-
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naan adrenaliiniruiske, joka pistetään reisilihakseen heti kun reaktio on tunnis-

tettu. Jos saatavilla ei ole adrenaliinia, soitetaan hätänumeroon. Lasten kohdalla 

huoltajien, lähipiirin ja lasta hoitavien henkilöiden tulee osata tunnistaa oireet ja 

hallita adrenaliiniruiskeen käyttö. Lapselle itselleen on myös hyvä opettaa ruis-

keen käyttö mahdollisimman nuorena. Yliherkkyyksistä kärsiville on olemassa 

anafylaksia rannekkeita, jotka helpottavat reaktion tunnistamista ja hoitoon pää-

syä. (Csonka 2019, 10-18.) 

8.5 Sokki 

Runsas verenvuoto vähentää kiertävää verimäärää niin, että verenkierron hei-

kentyminen johtaa sokin syntymiseen (Punainen Risti 2019). Sokki on tila, jossa 

verenkierto romahtaa niin että kudokset eivät saa riittävästi verta. Runsas sisäi-

nen tai ulkoinen verenvuoto vähentää suonissa kulkevaa verta ja voi johtaa ve-

renvuotosokkiin ja tajuttomuuteen. Sokkiin johtavia tiloja ovat myös anafylaktinen 

reaktio, jossa verisuonien laajenemisen myötä verenpaine romahtaa, laajat palo-

vammat, joiden myötä kehon nestemäärä vähenee ja syntyy palovammasokki 

sekä vakava infektio, jossa verenpaineen lasku johtuu veressä olevista baktee-

reista ja aineenvaihdunnan muuttumisesta (Mustajoki 2019). Sokin oireet ovat 

samanlaiset riippumatta sen syystä. Sokin oireita ovat nopea, heikosti tunnistet-

tavissa oleva syke, tihentynyt hengitys ja viileä iho ja raajojen kärkiosat. Sokissa 

oleva voi myös olla sekava ja pahoinvoiva ja valittaa janon tunnetta. Sokki voi 

pahimmassa tapauksessa johtaa verenkierron romahdukseen. Jos lapsi muuttuu 

elottomaksi, tulee välittömästi aloittaa painelu-puhalluselvytys ja soittaa hätänu-

meroon. (Castrén ym. 2017b.) 

8.6 Haavat ja verenvuodot 

Haava on ihon tai limakalvon vaurio, joka vuotaa usein runsaastikin verta ja johon 

voi liittyä syvempien kudosten tai sisäelinten vammoja. Erilaisia haavatyyppejä 

ovat ruhje-, pisto-, viilto-, purema-, ampuma- ja pintahaavat sekä naarmut. 

(Castrén ym. 2017a.) Lasten yleisimmät tapaturmaiset haavat syntyvät usein 

kaatumisen tai putoamisen yhteydessä ja yleisimmät lääkärissä käyntiä vaativat 

haavat pään alueelle. (Jalanko 2017.) 



21 

8.6.1 Pienet haavat ja naarmut 

Pintanaarmut hoituvat yleensä hyvin kotona. Tärkeintä pienten haavojen ja naar-

mujen hoidossa on haavan ja sitä ympäröivän ihon puhdistaminen ja suojaami-

nen. Haavan voi huuhtoa haalealla kraanavedellä ja kuivata puhtaalla paperilla. 

Saippuaa voi myös käyttää, mutta etenkin lapsia se voi kirvellä. Klooriheksidiiniä 

tai polyvidonijodidia sisältävää desinfektioainetta on myös hyvä käyttää haavatu-

lehdusten ehkäisemiseksi. Haavoihin ei tule laittaa voiteita tai tiukkoja sidoksia. 

Puhdistetun ja kuivan haavan voi peittää huokoisella sidetarpeella, kuten laasta-

rilla. (Jalanko 2017.) 

8.6.2 Lääkärin hoitoa vaativat haavat 

Runsaasti vuotavat, syvät, tulehtuneet, hiekkaiset tai multaiset ja eläimen tai ih-

misen puremasta aiheutuneet haavat tarvitsevat aina lääkärin hoitoa. Runsaasti 

vuotavan haavan tärkein ensiapu on vuodon tyrehdyttäminen puristamalla 

haava-aluetta. Loukkaantunut lapsi autetaan istuma- tai makuuasentoon ja haa-

vaan laitetaan paineside. Tarvittaessa soitetaan hätänumeroon. Kiristysside teh-

dään vain, jos vuoto ei painesiteellä helpotu. Lapsen vointia tulee seurata, kun-

nes ammattiapu saapuu paikalle. Jos tilanne muuttuu henkeä uhkaavaksi, tulee 

hätänumeroon ottaa uudelleen yhteys. (Castrén ym. 2017a.)  

8.6.3 Syvät haavat ja sisäinen verenvuoto 

Syvät haavat ja sisäinen verenvuoto ovat aina vakavia, ammattiapua vaativia ti-

lanteita. Syvälle ulottuva pisto- tai ampumahaava tai tylpän esineen aiheuttama 

ruhje rintakehän ja vatsan alueella voi vaurioittaa sisäelimiä ja aiheuttaa keuhko-

vaurion ja sisäisen verenvuodon. Sisäisen vuodon ohella myös sokin vaara on 

suuri. Sisäinen verenvuoto on huonosti tunnistettavissa ja sen huomaakin usein 

vasta sokin oireista. Jos haavasta vatsan alueella työntyy jotain ulos, esimerkiksi 

suolta, sitä ei tule työntää takaisin vaan peittää ja suojata ulos työntyvä osa mah-

dollisimman puhtaalla, kostealla siteellä. Näkyvä verenvuoto vamma-alueella tu-

lee tyrehdyttää kädellä painamalla. (Castrén ym. 2017b.) 
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8.7 Puremahaavat ja pistot 

Suomessa syntyy arviolta vuosittain 50 000 eläimen aiheuttamaa puremaa, joista 

vakavien puremien uhrit ovat lapsia tai vanhuksia ja vaativat usein sairaalahoitoa 

(Seppänen 2000). Lapselle pureman aiheuttaa useimmiten lähipiirin koira ja 

haava on usein kasvoissa. (Timonen & Tukiainen 2003). Puremahaava on vaurio, 

jossa purema rikkoo ihon ja mahdollisesti ihonalaiskudoksia. Ihon säilyessä eh-

jänä on usein vauriona ihonalainen verenpurkauma, josta ei useinkaan aiheudu 

sen kummempaa haittaa (Saarelma 2020). Tekijänä puremahaavoissa on usein 

koira, kissa tai toinen ihminen. Puremahaavat ovat aina epäpuhtaita ja niiden tär-

keimpänä ensiapuna onkin huolellinen puhdistus ja jäykkäkouristusrokotteen voi-

massaolon tarkistus (Seppänen 2000). Puremahaavoissa kaksi vaaraa aiheutta-

vaa tekijää ovat kudostuho ja purijasta elimistöön pääsevät bakteerit ja virukset, 

jotka voivat aiheuttaa jopa verenmyrkytyksen. Myös rabieksen mahdollisuus on 

otettava huomioon, jos purija on luonnonvarainen eläin. (Saarelma 2020.) 

8.7.1 Puremahaavat 

Puremahaavan ensiapu on aina huolellinen puhdistus vesijohtovedellä ja anti-

septisellä haavanpuhdistusaineella. Haava peitetään puhtaalla sidoksella tai kan-

kaalla. Aivan vähäisten puremahaavojen kohdalla voidaan puhdistuksen jälkeen 

haava jättää sellaisenaan paranemaan, kuitenkin sen paranemista seuraten. 

Kaikki muut puremahaavat vaativat lääkärin arviota. Tulehduksen merkkejä tulee 

seurata myös pienten puremahaavojen kohdalla ja hakeutua herkästi lääkäriin 

haavalla ilmetessä punoitusta ja turvotusta. Jos kudostuhon yhteydessä on irron-

nut pala, esimerkiksi korvanlehden palanen, voidaan se usein kiinnittää takaisin 

paikoilleen. Tällöin irronnut pala kuljetetaan loukkaantuneen lapsen mukana jat-

kohoitoon puhtaassa, kylmää vettä sisältävässä pussissa. Puremahaavojen koh-

dalla tulee tarkistaa jäykkäkouristusrokotuksen voimassaolo sekä luonnonvarais-

ten eläinten puremien kohdalla ottaa huomioon rabieksen mahdollisuus. (Saa-

relma 2020.) 
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8.7.2 Hyönteisten pistot ja puremat 

Hyönteisten aiheuttamien puremien ja pistojen yleisimmät paikallisoireet ovat pu-

noitus ja turvotus. Lähes jokainen herkistyy hyönteisten pistoille ja joka kymme-

nes reagoi niihin vahvasti. Yleisimmät allergiaa aiheuttavat hyönteiset Suomessa 

ovat hyttysiä. Pistopaikkaan voi joko ilmestyä nopeasti häviävä paukama pian 

piston jälkeen tai viiveellä kutiseva näppylä, joka saattaa viipyä iholla useita päi-

viä. Mäkärät, polttiaiset, paarmat ja hirvikärpäset aiheuttavat usein myös eri as-

teisia paikallisoireita purressaan. Oireisiin kuuluu punoitusta, kutinaa, turvotusta 

ja poltetta, joita voi hoitaa paikallisesti kortisonivoiteella. Mainituista muiden kuin 

paarmojen aiheuttamat vakavat allergiset reaktiot ovat harvinaisia. Paarmoille 

herkistynyttä voidaan hoitaa antihistamiinein, kortisoni tabletein ja ääri tapauk-

sissa adrenaliinilla. Ampiaisten ja mehiläisten pisto aiheuttaa lähes jokaiselle pu-

noituksen ja turvotuksen, joka voi levitä laajallekin alueelle. Vakavakin allerginen 

reaktio (anafylaktinen reaktio) on mahdollinen. Hoitona lievissä tapauksissa on, 

kuten paarmojen pistoissakin, antihistamiini ja kortisoni, vakavissa adrenaliini. 

(Airola 2019.) 

8.7.3 Kyyn purema 

Kyyn pureman tunnistaa kahdesta 3-4mm etäisyydellä toisistaan sijaitsevista 

pisto haavoista. Kyy on Suomen ainoa myrkyllinen käärme ja sen purema vaatii 

aina hoitoa sairaalassa. Erityisen vaarallinen kyyn purema on raskaana oleville, 

lapsille, vanhuksille ja vakavasti sairaille.  Purema ei itsessään vaadi minkään-

laista ensiapua, eikä purema-aluetta saa kosketella, mutta pureman saanut tulee 

toimittaa mahdollisimman liikkumattomana hoitoon. Jos purema on raajassa, tu-

lee se lastoittaa ja pitää koholla. (Saarelma 2020.) 

8.7.4 Punkin purema 

Tavallisimmin puutiaisen eli punkin purema pienillä lapsilla löytyy hiusrajasta tai 

niskasta, isommilla lapsilla raajoista. Punkki levittää borrelioosia ja puutiaisaivo-

kuumetta, joiden tärkein ehkäisy on puremien ehkäisy. Puremilta voi välttyä luon-

nossa liikkuessa käyttämällä lapsella saappaita ja pitkähihaisia ja -lahkeisia vaat-

teita sekä tekemällä punkki tarkistuksia kesäaikaan päivittäin. Jos punkki pääsee 

kiinnittymään iholle, tulee se poistaa mahdollisimman nopeasti punkkilassolla tai 
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pinseteillä ylöspäin suuntautuvalla liikkeellä. Purema-alue puhdistetaan desin-

fioivalla aineella. Jos alueelle ilmestyy lähipäivinä punoittava tai rengasmainen 

ihottuma, tulee lapsen kanssa hakeutua lääkäriin, sillä nämä ovat borrelioosi tar-

tunnan oireita. (Mehiläinen 2020.)   

8.8 Amputaatiovammat 

Amputaatiovamma, eli raajan tai muun kehonosan irtoaminen, aiheuttaa yleensä 

runsasta verenvuotoa. Amputaatiovamma syntyy yleensä käden osan joutuessa 

pyörivään koneeseen, joka irtautuu repäisemällä tai leikkaamalla. Amputoitunut 

kehonosa voi olla myös esimerkiksi irti leikkautunut osa päänahkaa. Ensiapuna 

tärkeintä on tyrehdyttää verenvuoto ja toimittaa loukkaantunut välittömästi hoi-

toon. Jos kyseessä on raaja, tulee se asettaa kohoasentoon. Kaikki irronneet ke-

honosat tulee toimittaa loukkaantuneen mukana hoitoon mieluiten puhtaassa 

muovipussissa. Irronneet osat eivät saa olla kosketuksissa jään kanssa, sillä se 

aiheuttaa kudosvaurioita. (Saarelma 2019.) 

8.9 Nyrjähdykset ja murtumat 

Leikki-ikäiset putoavat ja kaatuvat helposti, jolloin voi syntyä eriasteisia tuki- ja 

liikuntaelinvammoja. Nilkan nyrjähdys on niistä yleisin. Vaikka lasten nivelet ja 

nivelsiteet ovat vahvoja, luut ovat hauraita ja murtuvat helposti. Murtuman, ve-

nähdyksen ja nyrjähdyksen yhteisenä ensiapuna ovat kylmä, koho ja kompressio 

eli jääpussi, raajan kokoasento ja tiukka side. Näiden kaikkien tarkoituksena on 

ehkäistä verenvuotoa, turvotusta ja kipua. (Hansen & Skaffe-Holm 2020.)  

8.9.1 Nyrjähdys 

Nyrjähdys syntyy tavallisesti nilkkaan, kun nilkka kääntyy sisäänpäin. Kipu tuntuu 

nilkan ulkosyrjällä ja vamma-alueelle kehittyy turvotusta ja kuumotusta. Jos lapsi 

ei pysty varaamaan jalalle painoa, on luun vaurioituminen myös mahdollinen. 

Lievä venähdys, jossa lapsi pystyy varaamaan jalalle painoa eikä vammaan liity 

nivelen toimintahäiriöitä, paranee itsestään 1-2 viikossa. Jos venähdykseen liittyy 

kova kipu ja turvotus tai lapsi ei varaa jalalle painoa, tulee hänet toimittaa tervey-

denhuollon yksikköön tarkempia tutkimuksia varten. (Saarelma 2019.)  
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8.9.2 Murtuma 

Murtumat voivat syntyä lapselle huomaamatta, sillä luut ovat vielä pehmeitä. 

Vamma-alue voi näyttää ehjältä ja lapsella ainoana oireena raajan käyttämättö-

myys voikin herättää epäilyksen murtumasta. Luunmurtumiin liittyy aina veren-

vuotoa ja suuren luun murtuessa jopa verenvuotosokin riski. Luu voi murtua niin, 

että kudokset säilyvät ulkoa päin ehjänä, jolloin kyseessä on umpimurtuma, tai 

avomurtumana, jolloin murtuma on nähtävissä rikkoutuneen ihon läpi. Murtumiin 

liittyviä oireita ovat turvotus, kipu, raajan käyttämättömyys ja näkyvä tai sisäinen 

verenvuoto. Epäiltäessä murtumaa tulee lapsi toimittaa aina terveydenhuollon yk-

sikköön. Murtuma-aluetta ei liikutella. Jos avun saapuminen kestää kauan tai 

lapsi pitää siirtää, voi murtuneen raajan tukea liikkumattomaksi lastalla, käsin tai 

kolmioliinalla. Avomurtumien ja pään tai selän alueen murtumien kohdalla, tai 

epäiltäessä laajaa sisäistä verenvuotoa otetaan yhteys hätänumeroon (112). Jos 

lapsen tila heikkenee ennen ammattiavun saapumista, otetaan uudelleen yhteys 

hätänumeroon. Tarvittaessa aloitetaan painelu-puhalluselvytys (PPE). (Castrén 

ym. 2019.) 

8.10 Irronnut hammas 

Määrällisesti eniten hammastapaturmia sattuu leikki-ikäisille. Hammastapaturma 

voi sattua esimerkiksi kiipeillessä ja kaatuessa. Hammas voi lohjeta tai katketa 

kokonaan irti. Lapsen maitohampaat alkavat irrota 5-6 vuoden iässä, jonka jäl-

keen puhkeavat pysyvät rautahampaat. Tapaturmaisesti irronnutta maitoham-

masta ei kiinnitetä uudelleen, mutta jos pysyvä hammas irtoaa, tulee se yrittää 

saada paikoilleen jo tapaturmapaikalla. Jos tämä ei ole mahdollista, hampaan voi 

säilöä maidossa hammaslääkärille asti. Tärkeintä on päästä mahdollisimman 

pian hampaan kanssa hammaslääkäriin. Hampaan voi myös kuljettaa kielen alla 

tai kääriä kosteaan paperiin. (Suomen Hammaslääkäriliitto 2013; Castrén ym. 

2017b). Kielen alla kuljettaessa vaarana on kuitenkin hampaan nielaiseminen tai 

sen joutuminen hengitysteihin. On myös tärkeää, että juureen ei kosketa, sillä 

pinnalla olevat solut saattavat vaurioitua. (Helenius-Hietala 2019.) 
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8.11 Nenäverenvuoto 

Lapsilla nenäverenvuoto on yleinen ja vaaraton vaiva. Nenäverenvuoto syntyy, 

kun nenän paikallinen verisuoni, tavallisimmin nenän väliseinän etuosassa, vau-

rioituu (Jalanko 2017). Nenäverenvuodon ensiapuna lasta kehotetaan niistä-

mään, jotta saadaan nenä tyhjennettyä mahdollisista hyytymistä. Lasta kehote-

taan olemaan etukumarassa ja nenän sivuja puristetaan noin viidentoista minuu-

tin ajan sierainten väliseinää vasten. Jääpussin voi laittaa lapsen niskaan tai ot-

salle, sillä kylmä edistää tyrehtymistä. Jos vuoto jatkuu vielä viidentoista minuutin 

jälkeen, tulee lapsi kuljettaa lääkäriin. (Saarelma 2020.) 

8.12 Vierasesine hengitysteissä  

Merkittävä osa vierasesinetapaturmista sattuu leikin yhteydessä alle 3-vuotiaille 

lapsille. Mitä pienempi lapsi, sitä herkemmin hän laittaa suuhun kaiken saatavilla 

olevan. Tärkeää olisikin, että vanhemmat pitäisivät huolta siitä, että pienet lapset 

eivät pääsisi ollenkaan käsiksi pieniin esineisiin. (Jalanko 2019.) 

Lapsen hengitysvajaus on aina kiireellinen tilanne. Vierasesinettä epäiltäessä ja 

lapsen pystyessä vielä puhumaan tai yskimään häntä tulisi kehottaa aktiivisesti 

yskimään ja tarkkailla tilannetta. Huonosti yskivä ja tai hengittävä lapsi uupuu 

nopeasti. Vierasesine epäilynäkin vaatii aina sairaalassa tehtävää keuhkoputkien 

tähystystä ja keuhkokuvan ottoa. (Helveranta ym. 2012.) Nielty esine pienellä 

lapsella juuttuessaan ruokatorveen aiheuttaa oireena syljen valumisen.  Muita oi-

reita voivat olla kakominen, nielemisen vaikeuden tai vierasesineen tunne, ok-

sentelu sekä kipu ja yskä. Oireet voivat myös puuttua kokonaan tai olla huonosti 

havaittavissa, etenkin pienten lasten kohdalla. (Jalanko 2019.) 

Kun lapsi on tukehtumassa, vierasesine sijaitsee todennäköisesti ylhäällä ja tukkii 

hengitystiet kokonaan, jolloin lapsi ei pysty puhumaan. Hätätilanteessa Heim-

lichin ote, jossa kädet laitetaan takakautta rinnan ympärille ja puristetaan äkisti 

rintalastan alueelta, tai selkään vahvasti lyöminen voivat pelastaa lapsen hengen. 

Tukos on vain osittainen, kun lapsi pystyy puhumaan. Imeväisikäisille ja pikku-

lapsille sopii ensiavuksi selkään lyöminen. Tällöin vauva asetetaan vatsalleen 

kämmenen, pikkulapsi polvien päälle, ja lapojen väliin lyödään napakasti avo-
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kämmenellä. Leikki- ja kouluikäisille voidaan käyttää rintalastan alaosaan kohdis-

tuvaa Heimlichin otetta, jossa auttaja laittaa kätensä takakautta autettavan rinnan 

ympärille ja puristaa äkisti yläviistoon itseensä kohti. Aikuisilla käytettävää ylävat-

saan kohdistuvaa Heimlichin otetta suositellaan käytettävän vasta murrosikäi-

sille, aikuisen kokoisille lapsille. (Jalanko 2019.)  

Nenän vierasesineitä voivat olla kuulat, herneet, kivet, legot ja paperinpalat. Vie-

rasesine ärsyttää ja turvottaa limakalvoja, mikä vaikeuttaa esineen poistamista. 

Siksi se tulisikin saada mahdollisimman nopeasti poistettua nenästä. Lisäksi esi-

merkiksi herne turpoaa kosteassa ympäristössä, mikä vaikeuttaa edelleen sen 

poistamista. Magneetit ja nappiparistot ovat pikkulapsille erityisen vaarallisia, 

koska ne voivat syövyttää nenän rakenteita vaikeasti ja pysyvästi jopa muuta-

massa tunnissa. Kovat ja pyöreät vierasesineet, kuten helmet, voivat lähteä ne-

nästä niin kutsutulla suukotusmenetelmällä. Siinä painetaan tukkoon se sierain, 

jossa vierasesine ei ole, painetaan tukkoon ja puhalletaan lapsen suuhun, jolloin 

suusta nenään kulkeutuva paine työntää vierasesineen ulos. Jos vierasesine ei 

lähde näin, eikä sitä saa sormella poistettua, täytyy lapsen kanssa lähteä lääkä-

riin. (Blomgren 2018.) 

8.13 Tajuttomuus 

Lapsi on tajuton, kun häntä ei saada hereille puhuttelemalla tai ravistelemalla, 

mutta hän hengittää. Kuumekouristukset ovat yksi tavallisimpia syitä lasten tajut-

tomuudelle. Muita tajuttomuuden syitä voiva olla mm. epileptinen kohtaus, ha-

penpuute, myrkytystilat, erilaiset pään vammat, aivokalvontulehdus, diabeeti-

koilla liian matala tai liian korkea verensokeri ja aivoverenkiertohäiriö. (Cástren 

ym. 2017.)  

Tärkeää tajuttomuuden tapahtuessa on soittaa hätänumeroon puhelin kaiutin toi-

minnolla, jonka jälkeen tajuton lapsi käännetään aina kylkiasentoon ja hänen 

vointiaan seurataan ennen ammattiavun saapumista. Tajuttoman ensiapu on 

aina sama riippumatta tajunnanmenetyksen syystä ja apua on annettava heti, 

sillä tajuton lapsi on tukehtumisvaarassa kielen pyrkiessä painumaan syvälle nie-

luun. Tajuttoman maatessa selällään tai pää etukenossa riski tukehtumiseen on 
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suurin. Lapsen mennessä elottomaksi, aloitetaan painelu-puhalluselvytys. (Cást-

ren ym. 2017.) 

8.14 Elottomuus ja elvytys 

Elottomuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa lapsi on tajuton, ei reagoi puhutte-

luun tai käsittelyyn ja hengitys on pysähtynyt. Tilanne vaatii nopeaa reagointia ja 

painelu-puhalluselvytyksen aloittamista välittömästi elottomuuden toteamisen jäl-

keen. Lapsen elvytys noudattaa samoja pääperiaatteita kuin aikuisen, mutta lap-

sen painelun voimakkuus tulisi aina suhteuttaa hänen kokoonsa. Lapsella myös 

painelu-puhalluksen, lyhennettynä PPE, rytmi on eri kuin aikuisilla ja elvytys aloi-

tetaan aina viidellä puhalluksella. Toisin kuin aikuisilla elottomuuden johtuessa 

yleisimmin sepelvaltimotaudin aiheuttamasta sydänpysähdyksestä, lapsen elot-

tomuuden syy johtuu lähes aina eri syistä aiheutuvasta hengitysvajauksesta ja 

hapenpuutteesta, jotka johtavat sydänpysähdykseen. (Cástren ym. 2017.)  

Lapsen menettäessä tajuntansa soitetaan hätänumeroon puhelin kaiuttimella ja 

selvitetään, onko hän eloton, eli tarvitaanko painelu-puhalluselvytystä. Tajuton 

lapsi hengittää, mutta eloton ei. Hengitys tarkistetaan seuraamalla, liikkuuko rin-

takehä, kuuluuko hengitysääniä ja tuntuuko ilmavirta nenästä tai suusta esimer-

kiksi omaa poskea vasten. (Kun on todettu, että lapsi on reagoimaton eikä hen-

gitä, tai hengittää huonosti, aloitetaan elvytys asettamalla lapsi kovalle alustalle 

selinmakuulle. Hengitystiet avataan kääntämällä hellävaroen päätä taakse ja ko-

hottamalla leukaa ylös. Elvytys aloitetaan lapsilla aina viidellä puhalluksella, 

leikki-ikäisellä (alle murrosikäinen, yli 1v) sulkien sieraimet kahdella sormella suu-

hun puhaltaen ja vauvalla (alle 1v) puhaltamalla samanaikaisesti nenään ja suu-

hun niin, että rintakehän nähdään kohoavan. Jos hengitys palautuu, lapsi kään-

netään kylkiasentoon ja odotetaan ammattiavun saapumista paikalle. Jos hengi-

tys ei palaudu viiden puhalluksen jälkeen, aloitetaan painelu. Painelu-puhallus 

rytmi on lapsilla viiden aloitus puhalluksen jälkeen 30 painelua – 2 puhallusta, eli 

sama kuin aikuisillakin. Vauvoilla rintalastan alaosaa painellaan kahdella sor-

mella, leikki-ikäisillä yhden kämmenen tyvellä. Jos auttaja on elvytystilanteessa 

yksin, tulee ilmoitus hätäkeskukseen tehdä yhden painelu-puhallussarjan jälkeen 
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ja jatkaa sitten elvyttämistä ja noudattaa hätäkeskuksen ohjeita. Lapsen elvyttä-

mistä tulee jatkaa niin kauan, kunnes vastuu siirtyy ammattiauttajille, tai kunnes 

lapsi alkaa hengittää itse. (Cástren ym. 2017, Nurmi 2020, Käypä hoito 2016.)  

8.15 Lämpötilavammat ja häkämyrkytys 

Lapset ovat alttiimpia saamaan paleltumia kuin aikuiset. Lapsilla paleltumat syn-

tyvät usein kasvojen sekä raajojen alueelle. Paleltumia voi ehkäistä paitsi pysy-

mällä liikkeessä, myös suojaamalla lapsen iho tarpeeksi lämpimillä vaatteilla. 

Vaatteiden tulisi olla väljiä, jotta vaatekerrosten väliin pääsee ilmaa, mikä tuo 

iholle lämpöä. Vaatetus ei saa olla liian tiukka, sillä tällöin kylmä pääsee helpom-

min kosketuksiin ihon kanssa. (Jalanko 2019). 

8.15.1 Paleltumavammat 

Lämpötilavammat jaetaan syntytapansa mukaan kylmän tai kuuman aiheuttamiin 

kudosvaurioihin. Paleltumavammat syntyvät, kun iho joutuu kosketuksiin kylmän 

ilman tai esineen kanssa. Useimmiten paleltuma kehittyy pakkasen ja tuulen yh-

teisvaikutuksesta. Kylmässä ilmassa oleskelu saa aikaan ihon pintaverisuonten 

supistumisen, jolloin ne tukkeutuvat ja verenkierto niissä ehtyy, jolloin ihoon syn-

tyy paleltuma. Kehon ääreisosat eli kuten sormet, varpaat, nenä ja korvat ovat 

herkimpiä paleltumaan. Liike ylläpitää verenkiertoa ja paleltumavammoja voi eh-

käistä kehon ääreisosien liikuttelulla, kuten sormien pumppaamisella nyrkkiin ja 

auki (Castrén, Korte & Myllyrinne 2017). Paleltumavamman vakavuus riippuu kyl-

mäaltistuksen kestosta ja paleltumat jaetaan vakavuutensa mukaan pinnallisiin 

sekä syviin paleltumiin. Pinnallisen paleltuman ensioireita ovat ihon pistely, kipu 

ja punoitus. Vähitellen iholle syntyy valkoinen laikku ja paleltumakohta muuttuu 

tunnottomaksi. Paleltumakohta voi olla kova ja turvonnut. Pinnallisen paleltuman 

ensiapuna on ihoalueen lämmittäminen, kunnes ihonväri normalisoituu ja tunto 

palaa. Lisäksi on tärkeää viedä lapsi sisälle lämpimään, jotta vältytään lisäpalel-

tumilta.  Paleltunutta ihoa voi lämmittää esimerkiksi painamalla lämpimällä kä-

dellä tai vaatteella. Lämmittämiseen voi käyttää myös lämmintä vettä ja paleltu-

neen alueen upottaa +40-42 °C veteen. Paleltumaa ei saa hieroa, sillä se voi 

pahentaa vammaa. (Castrén ym. 2017). Mikäli paleltuma on raajassa, voi sitä 

pitää koholla. Kohoasento estää turvotuksen synnyn raajassa. Jos ensiavusta 
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huolimatta paleltuma-alueen tunto, väri tai lämpö eivät ole normalisoituneet tun-

nissa, täytyy olla yhteydessä terveydenhuollon yksikköön (Jalanko 2019).  

Syvä paleltumavamma ulottuu ihonalaiskudokseen. Syvässä paleltumassa ihon 

pinnalle voi sulamisvaiheessa kehittyä vesirakkuloita ja paleltuma-alue muuttua 

tummaksi. Vaarana on paleltuneen alueen kuolio. Syvän paleltumavamman en-

siapuna on paleltuman suojaaminen kylmältä. Vamma-alueen voi peittää esimer-

kiksi puhtaalla vaatekappaleella, jottei iho menetä enempää lämpöä. Syvä palel-

tuma vaatii aina sairaalahoitoa ja sulattaminen on turvallisinta tehdä sairaalassa. 

Paleltumavammaa hoidettaessa on tärkeää pitää lapsi muutoinkin lämpimänä, 

sillä hän voi kärsiä hypotermiasta eli alilämpöisyydestä. (Castrén ym. 2017). 

8.15.2 Palovammat 

Palovammat ovat lämmön tai syövyttävän aineen synnyttämiä kudosvaurioita. 

Kudosvaurion vakavuus riippuu lämpötilasta sekä kontaktiajasta, jolle iho altistuu.  

Valtaosa lasten palovammoista on lähtöisin kuuman nesteen kaatumisesta iholle 

tai tulen liekeistä. Lapselle onkin tärkeää opettaa mahdollisimman varhaisessa 

iässä kuuman veden ja tulen vaarat (Jalanko 2019). Palovammat luokitellaan va-

kavuutensa ja laajuutensa mukaan kolmeen asteeseen. Ensimmäisen asteen pa-

lovamma rajoittuu ihon pintakerrokseen ja voi syntyä esimerkiksi auringon sätei-

lyn vaurioittaessa ihoa. Oireina ovat ihon punoitus, turvotus ja kirvelevä kipu. En-

siapuna on vamma-alueen jäähdyttäminen viileän veden alla 10 minuuttia. Kipua 

voi lievittää viileällä siteellä ja lääkkeenä käyttää parasetamolia. Ensimmäisen 

asteen palovamma paranee usein itsestään viikossa tai kahdessa. Toisen asteen 

palovammassa ihon pintakerros on vaurioitunut niin, että sen täytyy uusiutua ko-

konaan. Punoituksen lisäksi iholle syntyy vesikelloja, kun ihon pintakerroksen 

alainen kerros erittää kudosnestettä. Vesikelloja ei saa puhkoa, sillä muuten vaa-

rana on mikrobien pääsy kudoksiin ja ihon tulehtuminen. Jos iho erittää kudos-

nestettä, voi vaurioalueen peittää puhtaalla haavasiteellä. Mikäli palovamma-alue 

ei parane kahdessa viikossa, lapsi on syytä toimittaa terveydenhuollon ammatti-

laisen arvioon. Kolmannen asteen palovamma on kaikista vakavin, sillä siinä ku-

dostuho ulottuu kaikkien ihokerrosten läpi ja pahimmassa tapauksessa ihon alai-

siin kudoksiin. Ihon väri muuttuu vaaleaksi, harmaaksi tai hiiltyneen mustaksi. Li-

säksi palanut alue on tunnoton, sillä vamma on vaurioittanut hermoja niin etteivät 
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ne aisti kipua. Kolmannen asteen palovamma vaatii aina välitöntä sairaalahoitoa 

jo senkin vuoksi, että syvät ja laajat vammat voivat johtaa sokkiin, eli verenkierron 

romahtamiseen. Jatkohoitoa vaativat aina myös palovammat, jotka ovat laajuu-

deltaan kämmentä suuremmat. Hätänumeroon 112 on soitettava, jos vamma-

alue on laaja tai jos lapsella on verenkierron tai hengityksen häiriöitä. Ennen sai-

raalaan kuljetusta ja kuljetuksen ajaksi laaja palovamma tulee peittää puhtaalla 

kuivalla siteellä. Tämä ehkäisee liiallista lämmön haihtumista elimistöstä. (Saa-

relma 2020).  

8.15.3 Häkämyrkytys 

Häkämyrkytys syntyy, kun altistutaan pako- tai palokaasuille ja niiden sisältämä 

häkä siirtyy hengitettynä keuhkoista vereen estäen hapen sitoutumista punaso-

lujen hemoglobiiniin. Tästä aiheutuu hapenpuutetta ja erilaisia oireita, kuten nä-

köhäiriöt, korvien soiminen, päänsärky, oksetus, huimaus, levottomuus sekä syk-

keen ja hengityksen kiihtyminen. Vaikeamman myrkytyksen oireita ovat tajunnan-

tason lasku, kouristelu, harva syke ja hengitysvaikeus. Häkämyrkytyksen en-

siapuna lapsi siirretään välittömästi raittiiseen ulkoilmaan. Häkämyrkytys epäi-

lynäkin on syy soittaa hätäkeskukseen ja siirtää lapsi ambulanssikyydillä sairaa-

laan. Hoito aloitetaan jo ambulanssissa hengittämällä sataprosenttista happea. 

(Salomaa 2019.) 

8.16 Lämpösairaudet 

Elimistö poistaa ylimääräistä lämpöä haihduttamalla nestettä eli hikoilemalla. 

Fyysisessä rasituksessa elimistön lämpötila nousee sitä enemmän, mitä pitkä-

kestoisempaa ja raskaampaa liikunta on. Myös nestettä haihtuu kehosta sitä 

enemmän, mitä enemmän lämpökuormitus kasvaa. Lämmönsäätelyyn vaikutta-

vat oleellisesti myös vallitsevat sääolosuhteet; mitä kosteampi ja kuumempi ilma, 

sitä enemmän keho haihduttaa nestettä. Helle ja auringonpaiste lisäävätkin läm-

pöuupumuksen ja muiden lämpösairauksien vaaraa pikkulapsilla. Lämpötilasai-

rauksien ennaltaehkäisy on tärkeää. Suoraa auringonpaistetta on syytä välttää ja 

lapsen pää suojata päähineellä. Nesteytyksestä ja suolan saannista tulee huo-
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lehtia ja lapselle tulee tarjota juomista säännöllisin väliajoin nestevajauksen syn-

tymisen ehkäisemiseksi. Helteellä on syytä myös pidättäytyä raskaasta liikun-

nasta (Castrén ym. 2017).  

8.16.1 Auringonpistos 

Auringonpistos syntyy, kun suojaamattomaan päähän kohdistuu lämpörasitus. 

Oireita ovat päänsärky, pahoinvointi, ärtymys, hermostolliset oireet ja huimaus. 

Auringonpistoksen saanut lapsi siirretään pois auringosta viileään lepäämään 

pää kohoasennossa. Päähän voi kääriä kastellun, viileän pyyhkeen. Yleistilan 

heiketessä otetaan yhteys terveydenhuollon yksikköön. (THL 2020.) 

8.16.2 Lämpöuupumus ja lämpöhalvaus 

Lämpöuupumus ja lämpöhalvaus syntyvät elimistön nestetasapainon järkkymi-

sen seurauksena, kun keho menettää liikaa nesteitä ja suoloja. Lievempi muoto, 

lämpöuupumus, voi mennä ohi siirtämällä lapsi viileään lepäämään ja juottamalla 

hänelle runsaasti vettä. Lämpöuupumuksen saanut lapsi voi hikoilla runsaasti, 

olla ärtynyt ja kokea huimausta ja voimakasta janon tunnetta. Lämpöhalvaus sen 

sijaan on vakavampi tilanne, jolloin tulee ottaa aina yhteys hätäkeskukseen (112). 

Lämpöhalvauksessa kehon lämpötila nousee yli 40 asteeseen. Sen oireita ovat 

sekavuus, tajunnantason lasku tai tajunnanmenetys, kouristelu, kuuma ja kuiva 

iho (hikoilu pysähtyy), pahoinvointi ja nopea tai heikko syke. Lämpöhalvauksen 

saanut lapsi siirretään viileään tilaan ja riisutaan vaatteet. Kehon lämpötilaa las-

ketaan viileällä vedellä suihkuttamalla. Tajuton lapsi asetetaan kylkiasentoon, he-

reillä oleva puoli-istuvaan. Jos lapsi on tajuissaan, voi hänelle tarjota kylmää juo-

mista. Lapselle ei anneta ensiapuna mitään lääkkeitä. Tilaa seurataan ammat-

tiavun saapumiseen asti ja tilan heiketessä otetaan uudelleen yhteys hätäkes-

kukseen. (THL 2020.)         

8.17 Alhainen verensokeri eli hypoglykemia 

Lapsilla tyypin 1 diabetes, eli sokeritauti, on yleinen sairaus, jossa insuliinintuo-

tanto haimassa on heikentynyt tai kokonaan loppunut. Perimä sekä ulkoiset teki-

jät, kuten virusinfektiot, vaikuttavat tyypin 1 diabeteksen syntyyn, eikä sitä ole 
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mahdollista ehkäistä. Tyypin 2 diabetes on yleisempi aikuisilla, mutta se on yleis-

tynyt myös nuorilla. (Jalanko 2019.)  

Touhula Tirilässä hoitopäivän aikana diabeetikkolapsen hoidosta ja mahdollisten 

sairauteen liittyvien terveydentilan muutosten huomioinnista ovat vastuussa päi-

väkodin hoitohenkilökunta. Kirjoittamishetkellä Touhula Tirilässä vain lähihoita-

jilla on lääkeluvat, jonka johdosta he toteuttavat diabeetikko lapsen insuliinihoi-

don terveydenhuollon ammattilaisen hänelle laatineen henkilökohtaisen lääke-

hoitosuunnitelmansa mukaisesti. Diabeetikkolapsen turvallisuuden kannalta hoi-

tohenkilökunnan on hyvä tunnistaa diabetekseen liittyvän hypoglykemian, eli al-

haisen verensokerin, aiheuttamat oireet ja tilaan liittyvä ensiapu.    

Diabetekseen niin lapsilla kuin aikuisilla liittyy hypoglykemian vaara. Lapsilla syitä 

siihen voivat olla liikunta, liian suuri insuliini annos tai niukka syöminen, aikuisilla 

myös alkoholin liiallinen käyttö. Verensokerin ollessa hyvin alhainen, alle 

2,8mmol/l, puhutaan hypoglykemiasta, mutta jo alle 4,0mmol/l verensokeri on 

normaalia alhaisempi. Hypoglykemian oireisiin kuuluu pulssin tiheneminen, hi-

koilu ja nälkäisyys, jotka aiheutuvat adrenaliinin lisääntyneestä tuotannosta eli-

mistössä. Kädet voivat myös täristä ja lapsi voi olla ärtyisä. Verensokerin laske-

minen voi myös vaikuttaa keskushermostoon, jolloin voi esiintyä päänsärkyä ja 

näköharhoja, lapsi voi olla sekava tai riidanhaluinen ja mahdollisesti kouristella 

tai mennä tajuttomaksi. Diabeetikkolapsen verensokerin laskusta johtuvien oirei-

den ensimmäinen hoito on hiilihydraatteja sisältävän ravinnon, esimerkiksi soke-

ripitoisen mehun tai hedelmän, tarjoaminen lapselle. Usein oireet väistyvät kym-

menessä minuutissa ravinnon nauttimisesta. Jos lapsi menee tajuttomaksi, ei hä-

nen suuhunsa saa laittaa mitään, vaan otetaan yhteys hätänumeroon. (Mustajoki 

2019.) 

8.18 Epileptinen kohtaus 

Epileptisen kohtauksen aiheuttaa aivosähkötoiminnassa tapahtuva tilapäinen 

häiriö. Epileptiselle kohtaukselle ei aina löydy altistavaa tekijää ja kohtaus voi 

tulla milloin ja missä vain. Usein kohtauksen saaneen tajunta hämärtyy tai menee 

kokonaan. Sekavuus ja vaikea kontaktin saaminen lapseen voivat olla myös 

merkki kohtauksesta. Fyysisinä oireina motoriikka ei toimi, vaan lapsi saattaa 
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kouristella, hänellä voi olla tahdosta riippumattomia liikkeitä tai lihakset voivat olla 

jännittyneinä tai veltostuneina (Åberg 2017). Kohtaus voi olla hyvinkin raju. Lapsi 

voi kouristelun ohella myös purra kieleensä tai virtsata alleen (Tarnanen ym. 

2020). Harvinaisempia oireita voivat olla erilaiset aistiharhat ja tunnetilat, joilla ei 

ole yhteyttä tilanteeseen. Lapsi saattaa myös nieleskellä enemmän tai hypistellä 

jotakin. Oireet eivät aina näy päällepäin, sillä kohtaus voi olla niin lyhytkestoinen, 

että edes yleisin oire, eli tajunnan heikkeneminen, ei ole huomattavissa. Epilep-

tinen kohtaus kestää vähimmillään vain sekunteja, mutta se voi niin ikään kestää 

useita minuutteja (Åberg 2017). Jos kohtaus kestää yli viisi minuuttia, puhutaan 

pitkittyneestä epileptisestä kohtauksesta, joka on lapselle hengenvaarallinen tila 

ja vaatii välitöntä yhteydenottoa hätänumeroon. (Tarnanen ym. 2020.) 

Kouristeleva lapsi laitetaan kylkiasentoon hengitysteiden suojaamiseksi ja var-

mistetaan, ettei hän vahingoita itseään. On mahdollista, että epilepsiaa sairasta-

valle lapselle on myös määrätty siihen tarkoitettuja lääkkeitä, jotka annostellaan 

peräsuoleen kohtauksen laukaisemiseksi. Lääkettä ei saa lähteä etsimään tai ha-

kemaan, jos siitä voi aiheutua vaaratilanne kouristelevalle lapselle hänen jäädes-

sään yksin. Lapsen kohtauksen ollessa ensimmäinen vaatii se usein jatkohoitoa 

sairaalassa.  (Åberg 2017.)  

8.19 Kuumekouristus 

Kuumekouristus aiheutuu korkean kuumeen tai sen nopean nousun seurauk-

sena. Lapsi kouristelee ja nykii ja silmät saattavat osoittaa yläviistoon. Lapseen 

ei kohtauksen aikana saada kontaktia. Vaikka suurin osa lapsista kouristelee, 

pienellä osalla esiintyy päinvastaisesti velttoutta. Kohtaus kestää useimmiten 1-

2 minuuttia, kuitenkin alle 15 minuuttia (Jalanko 2019). Kaikista lasten kuume-

kouristuksista 80-90% on yksinkertaisia ja loput monimuotoisia. Yksinkertainen 

kohaus kestää tyypillisesti yhdestä kahteen minuuttiin, kun taas monimuotoinen 

on kestoltaan pidempi, yli 15 minuuttia. Yksinkertaisessa kohtauksessa raajat ny-

kivät symmetrisesti molemmin puolin kehoa, monimuotoisessa epäsymmetrisesti 

eli toispuoleisesti. Monimuotoinen kohtaus voi myös esiintyä useamman kerran 

saman päivän aikana. (Mikkonen & Rantala 2014.) 
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Kuumekouristus on usein niin lyhytkestoinen, että varsinaisia ensiapu toimenpi-

teitä ei ehditä tehdä. Lapsen turvallisuus varmistetaan kohtauksen aikana niin, 

että hän ei pääse vahingoittamaan itseään tai putoamaan. Kohtauksen aikana 

lapsen hengitys ja sydämen toiminta pysyy ennallaan, joten hänellä ei ole hen-

genvaaraa. Nykytiedon valossa lapsen viilentäminen ei ole tarpeen, vaan hänen 

on parempi olla huoneenlämmössä. Kuumekouristuksen ollessa lapsen ensim-

mäinen, tulee hänen kanssaan käydä lääkärissä. Jos kohtaus muuttuu monimuo-

toiseksi, eli kestää yli 15 minuuttia, tulee ottaa yhteys päivystävään hoitoyksik-

köön, kuten myös jos lapsi on kouristuksen jälkeen sekava, unelias tai kivulias. 

Erityisesti lapsen, jolla on ollut aikaisemmin kuumekouristus, kuumetta tulee nu-

hakuumeiden aikana alentaa kuumelääkkeellä uusien kohtausten ehkäise-

miseksi. Uusivan kuumekouristuksen hoitoon voidaan myös kotiin antaa kohtaus-

lääke kouristuskohtauksen aikana annettavaksi. (Jalanko 2019.)  

9 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja toteutus 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa ensiapuopas päiväkodin henkilökun-

nalle.  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa ajantasaiseen ja luotettavaan tietoon 

perustuva raportti ja ensiapuopas pienten lasten tapaturmista ja niihin liittyvästä 

ensiavusta.  

Opinnäytetyön tehtävät ovat: 

Tehtävä 1. Suunnitella ensiapuopas päiväkodin henkilökunnalle 

Tehtävä 2. Toteuttaa kirjallinen ensiapuopas päiväkodin henkilökunnalle 

Tehtävä 3. Arvioida ja viimeistellä ensiapuopas päiväkodin henkilökunnan palaut-

teen perusteella 

Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena kehittämistyönä kahdessa vaiheessa 

yhteistyössä päiväkoti Touhula Tirilän kanssa. Projektin toimijoina olivat meidän 

opiskelijoiden lisäksi työelämän edustajina päiväkodin johtaja ja ensiapuvastaava 

sekä koululta ohjaavat opettajat. Raporttiin ja ensiapuoppaaseen valikoituneet 

aiheet sovittiin päiväkodin johtajan ja ensiapuvastaavan kanssa ja työn etenemi-

sestä pidettiin aktiivisesti päiväkodin kanssa yhteyttä. Oppaasta pyydettiin sen 
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edetessä palautetta päiväkodilta, jotta lopputulos vastaisi tarvetta mahdollisim-

man hyvin.  Ohjaavien opettajien kanssa olimme prosessin ajan etäyhteydessä. 

Opinnäytetyöraporttiin haettiin tietoa integratiivisen kirjallisuuskatsauksen avulla. 

Raportin sisällön valmistuessa tietoa siirrettiin erikseen tuotettuun ensiapuoppaa-

seen päiväkodilta tulleiden toiveiden mukaiseksi kokonaisuudeksi. Raportti ja en-

siapuopas tukevat sisällöllisesti toisiaan.  

9.1 Integratiivinen kirjallisuuskatsaus 

Kirjallisuuskatsaus on yksi opinnäytetyön menetelmä ja sillä hahmotetaan aihe-

piirin kokonaisuutta. Opinnäytetyömme tieto etsittiin integratiivisella kirjallisuus-

katsauksella, joka on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Sitä käytetään, kun halutaan 

kuvata tutkimuskohdetta mahdollisimman laajasti. (Salminen 2011.)  

Tietoa etsittiin kotimaisista tietokannoista, kuten Arto ja Medic, sekä vieraskieli-

senä Google Scholarista. Tiedon ajantasaisuus varmistettiin rajaamalla tiedon-

haku suurimmaksi osaksi vuosiin 2010-2020. Tietoa etsittiin myös opinnoissa 

käytetystä oppikirjallisuudesta. Lähteiden laatukriteereinä olivat tiedon ajantasai-

suus ja luotettavuus.  

9.2 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Opinnäytetyö tehtiin toiminnallisena kehittämistyönä, sillä se sopi parhaiten työn 

toteutukseen. Toiminnallisen opinnäytetyön erityispiirteenä opiskelija tekee jon-

kinlaisen tuotoksen, tässä työssä ensiapuoppaan. Toiminnallinen opinnäytetyö 

on kehittämishanke, sillä toiminta on tuotokseen tähtäävää työn kehittämistä. Ke-

hittämishankkeen tuloksena syntyy tuotos, esimerkiksi opas, esite, laatukäsikirja 

tai leiri. Tuotos sisältää uuden tiedon lisäksi oppaan, mallin, palvelun tai muun 

innovaation, joka on kokonaan uusi tai aiempaa parempi. Opinnäytetyöraportissa 

tuotos voi olla raportin lopussa, kuten tässä työssä, tai kokonaan erillisenä liit-

teenä. Raportti on kokonaiskuvaus hankkeesta, jonka tuloksena syntyy itsenäi-

nen ja erityinen tuotos. Toiminnallisessa opinnäytetyössä on mukana eri vai-

heissa olevia toimijoita, kun taas tutkimuksellisessa opinnäytetyössä keskeisenä 

toimijana on opiskelija. (Salonen 2013.) 
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9.3 Opinnäytetyön eteneminen 

Opinnäytetyöprosessi alkoi keväällä 2019 aiheen valinnalla ja opinnäytetyösuun-

nitelman laatimisella. Aihe löytyi, kun yksi tekijöistä jutteli omia lapsia hoitoon vie-

dessään Touhulan työntekijän kanssa ja kävi ilmi, että päiväkodilla olisi tarve en-

siapuoppaalle. Oppaan tekemisestä sovittiin päiväkodin johtajan kanssa ja näin 

saimme aiheen opinnäytetyöllemme. Ensimmäinen palaveri päiväkodin johtajan 

ja ensiapuvastaavan kanssa pidettiin loppukeväästä, jossa päätettiin oppaan si-

sällöstä. Päiväkodilta tuli selkeät toiveet oppaan aiheisiin ja niiden pohjalta läh-

dimme työstämään raporttia kesällä 2019. Aiheet jaettiin kaikille kolmelle tekijälle 

ja päätettiin niiden valmistumisajankohdaksi kevät 2020, jolloin suunniteltiin pi-

dettävän pieni palaveri jatkoon. Oppaan tekemistä jatkettiin kukin tahoillamme 

etänä aina alkuvuoteen 2020 asti. Tällöin suunnittelimme oppaan kuvien otta-

mista yhdessä koululla, jossa olisi ollut käytettävissä harjoitus nukkeja ja muita 

tarvikkeita. Korona epidemian myötä kuitenkin siirryttiin etätyöskentelyyn ja se 

valitettavasti sotki ryhmätyöskentelyämme, eikä koululle päässyt ottamaan kuvia. 

Loppujen lopuksi yksi tekijöistä otti kuvat oppaaseen kodissaan omat lapset ja 

puoliso malleinaan. Lopputulos oli hyvä ja päiväkodilta tuli positiivista palautetta 

lasten esiintymisestä kuvissa. Raportin kirjoittaminen keväällä viivästyi hieman, 

suurelta osin korona tilanteen tuomien haasteiden takia, joten aikataulun uudel-

leenarvioinnin kautta päätettiin, että yksi opiskelija tekee ensiapuoppaan ja toiset 

kaksi kirjoittavat raportin aiheet loppuun. Keskeneräisen ensiapuoppaan ulko-

asua ja sisältöä arvioitiin toisessa palaverissa päiväkodilla kesällä 2020. Sisäl-

löstä ja ulkoasusta oltiin yksimielisiä ja projekti saatiin työstettyä loppuun kesän 

ja syksyn aikana. Opinnäytetyö oli valmis lokakuussa 2020 ennalta suunnitellun 

aikataulun rajoissa, jolloin opas esiteltiin ja toimitettiin päiväkodille ja työ lähetet-

tiin arvioitavaksi ohjaaville opettajille.   

9.4 Hyvän oppaan kriteerit 

Hyvässä oppaassa ohjattavan toiminnan olennaiset tiedot ja vaiheet esitetään 

helposti hahmottuvassa muodossa. Tässä ensiapuoppaassa käytettiin käsky-

muotoa, sillä se auttaa lukijaa hahmottamaan, mitä hänen itsensä tai jonkun 

muun pitää tehdä. Koska ohjeiden mukainen toiminta on selkeästi lapsen edun 

ja ensiavun antajan tavoitteen mukaista, ei käskymuoto vaikuta tylyltä. Ohjeiden 
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selkeys on hätätilanteessa toimijalle ensiarvoisen tärkeää ensiavun onnistu-

miseksi. Ensiapuoppaan ohjeet on mietitty lukijan näkökulmasta selkeiksi ja tietyn 

toimintakaavan mukaisiksi. Ohjeissa on mietitty tarkasti sitä, että vaikka tekijöinä 

tunnemme aihealueen hyvin, lukijalle oppaassa esiintyvä tieto voi olla hyvinkin 

vierasta. Siksi oppaasta löytyvät kunkin eri ensiapua vaativan tilanteen kohdalta 

syyt, oireet ja toimintaohjeet aikajärjestyksessä, jotta kokonaiskuva hahmottuu ja 

lukija ymmärtää toimintansa merkityksen. Erikoissanasto, termit ja lyhenteet se-

litettiin oppaassa lukijalle ymmärrettävästi. Tekstistä käy ilmi, mitä tehdään ensin, 

mitä seuraavaksi, mitä lopuksi ja mitä on pakko tehdä tai mikä on ehdollista, kuten 

”soita 112” tai ”lapselle voi antaa parasetamolia kivunlievitykseksi”. Useiden en-

siapua vaativien tilanteiden kohdalle lisättiin tekstin lisäksi kuvia ohjeita havain-

nollistamaan. (Kotimaisten kielten keskus 2020.) 

10 Pohdinta 

Onnistuimme opinnäytetyölle asettamissamme tavoitteissa ja tuloksena syntyi 

laadukas ja käyttökelpoinen ensiapuopas päiväkodille. Tietoa etsimme pääsään-

töisesti Internetin kotimaisista tietokannoista ja luotettavia lähteitä löytyi paljon. 

Raportti ja ensiapuopas pysyivät sisällöllisesti sopivan pituisina, kuitenkin aihetta 

kattavasti käsitellen. Oppaan sivumäärää lisäsivät siinä käytetyt, ohjeita tukevat 

kuvat. Aihepiiriä ei voinut rajata kovin suppeaksi, sillä aiheet valikoituivat päivä-

kodin tarpeista. Oppaaseen toivottiin kaikki siinä esiintyvät tapaturma tilanteet, 

joten jo alussa oli selvää, että oppaasta tulisi melko laaja. Raportin aiheista aino-

astaan amputaatiovammat rajattiin ensiapuoppaasta pois, sillä päiväkotiympäris-

tössä amputaatiovamman ei koettu olevan kovinkaan todennäköinen tapaturma. 

Oppaassa paleltumavammojen hoito-ohjeisiin sisältyvää kielen irrottamista me-

tallista pakkasella taas ei löydy raportista, sillä siihen ei löytynyt luotettavaa läh-

detietoa ja ohjeistus perustuu päiväkodin omiin toimintatapoihin. Halusimme tuot-

taa tiedollisesti laadukkaan oppaan, joten tapaturmien ja sairauskohtauksien 

etiologia kuului mielestämme tärkeäksi lisäksi toimintaohjeiden rinnalle. Opas an-

taa lukijalleen laaja-alaisesti tietoa lapsen ensiapua vaativista tilanteista olematta 

kuitenkaan liian tietokirjamainen. Sama tieto on saatavissa niin raportista kuin 

oppaasta, mutta oppaassa keskityimme enemmän toimintaohjeisiin ja niiden ym-

märrettävyyteen.   



39 

Opinnäytetyön tekeminen oli hyödyllinen ja antoisa kokemus. Sairaanhoitajan 

koulutusohjelmassamme oli vain yksi kurssi kokonaisuus lasten hoitotyöstä ja 

saavutimme opinnäytetyö prosessin aikana ammatillista hyötyä oppimalla laajasti 

asioita lasten tapaturmista, sairauskohtauksista ja ensiavusta. Ensiaputaidoista 

on hyötyä myös vapaa-ajalla, erityisesti kun on omia pieniä lapsia. Alkuperäisestä 

aikataulusta jouduttiin poikkeamaan ja työnjakoa suunnittelemaan uudelleen, 

mutta kukin tekijä tahollaan suhtautui muutoksiin ymmärtäen ja työ valmistui ajal-

laan. Opinnäytetyö oli melko suuritöinen ja erityisesti oppaan tekeminen vei pal-

jon aikaa, jotta siitä saatiin niin tekijöiden kuin päiväkodin odotuksia vastaava. 

Vaikka samankaltaisia opinnäytetöinä tehtyjä ensiapuoppaita on olemassa suh-

teellisen paljon, koemme oman oppaamme eroavan joukosta positiivisesti. Si-

sältö on hahmoteltu ja suunniteltu nykyiseen muotoonsa itse ideoiden päiväkodin 

kanssa yhteistyössä, joten se vastaa tilaajansa tarpeita eikä kopioi muita saman-

kaltaisia töitä. Ensiapuopas ei ole käyttökelpoinen vain Touhula Tirilän päiväko-

din henkilökunnalle, vaan sitä voisi käyttää myös muissa päiväkodeissa. Myös 

muut lasten kanssa toimijat, kuten erilaisten lasten kerhojen ja urheiluseurojen 

henkilökunta, hyötyisivät ensiapuoppaasta. Opas olisi helposti muokattavissa yk-

silöllisesti eri tilaajien tarpeita vastaavaksi pienillä muutoksilla.   

11 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

Arvioimme opinnäytetyömme luotettavuutta ja eettisyyttä koko opinnäytetyöpro-

sessin ajan. Opinnäytetyön tekemisestä tehtiin kirjallinen yhteistyösopimus kou-

lun edustajan, opiskelijatyöryhmän ja päiväkodin edustajan kesken. Opinnäyte-

työn tuotoksena syntyneen ensiapuoppaan omistuksesta ja käytöstä sovittiin päi-

väkodin kanssa osana yhteistyösopimusta. Ensiapuoppaan kuvissa esiintyvien 

henkilöiden kasvot on sumennettu yksityisyyden ja tietosuojan vuoksi. Kunnioi-

timme työssämme tekijänoikeuksia merkitsemällä alkuperäisen tiedon lähteet 

tekstiin ja lähdeluetteloon. Tiedon raportointi opinnäytetyössä tapahtui referoi-

den, ei alkuperäistä tekstiä kopioiden. Terveydenhoitoon liittyvän tiedon ja ohjei-

den tulee olla luotettavaa ja tutkittua, jonka takia käytimme opinnäytetyössämme 

pääsääntöisesti asiantuntija-artikkeleita ja riippumatonta, ajantasaista tietoa. 

Opinnäytetyön ensiapuun liittyvän sisällön oikeellisuuden on tarkistanut ensihoi-

toon erikoistunut lehtori Arja Sara-aho. Noudatimme opinnäytetyössämme hyviä 
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tieteellisiä käytäntöjä, joihin kuuluvat mm. eettisesti kestävät tiedonhankinta-, tut-

kimus- ja arviointimenetelmät sekä huolellisuus ja tarkkuus kaikissa tutkimuksen 

vaiheissa. (Arene ry 2020.) 
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LUKIJALLE 
 

Tämä on päiväkoti Touhula Tirilän henkilökunnan 
käyttöön tarkoitettu opas lasten tapaturmista, 

sairauskohtauksista ja niihin liittyvästä ensiavusta. 
Oppaasta löytyvät lasten yleisimmät ensiapua vaativat 

tilat ja tilanteet, kuvaus oireista, toimintaohjeet 
tilanteessa ja tietoa siitä, milloin lapsi on hyvä toimittaa 

jatkohoitoon ja mihin terveydenhuollon yksikköön 
otetaan yhteys. Lopusta löytyy erikseen sivu tärkeille 

yhteystiedoille, jotka on hyvä olla helposti ja nopeasti 
saatavilla. Henkilökunnan on hyvä perehtyä oppaan 

sisältöön kunnolla, jotta tositilanteessa sen tieto on 
tuttua ja helposti hyödynnettävissä. 

Ensiapuopas on tehty ajantasaiseen, tutkittuun tietoon 
pohjautuen ja se on osa LAB-Ammattikorkeakoulun 
sairaanhoitajaopiskelijoiden opinnäytetyötä v. 2020. 

 

 

Turvallisia hoitopäiviä! 
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TOIMINTA ENSIAPUA VAATIVISSA 
TILANTEISSA 

 

 Mieti tilannekohtaisesti, mitä teet ensin ja vaatiiko 
tilanne yhteydenottoa hätäkeskukseen (112).  
henkeä uhkaavissa tilanteissa. 

 Päiväkodissa on aina paikalla useita hoitajia 
samaan aikaan, joten on hyvä jakaa rooleja: 
hätätilanteessa yksi soittaa hätäkeskukseen ja 
toinen huolehtii ensiavusta. Kolmas voi ilmoittaa 
tapahtumasta vanhemmille. 

 Hätätilanteessa voi ajattelu hämärtyä, joten 
henkilökunnan on hyvä käydä ennalta läpi 
tilanteita ja varmistaa että kaikki tietävät 
käytännöt ja toimintatavat oikeiden tapaturmien 
varalle. 

 Vanhempia on tärkeää informoida lapsensa 
tapaturmaan johtaneista tapahtumista ja lapsen jo 
saamasta ensiavusta jatkohoitoa ajatellen. 

 Kaikki lapset ovat Touhula Tirilässä vakuutettuja 
(Fennia) tapaturmien varalta. 

 Tarvittaessa lääkehoidosta vastaavat lähihoitajat, 
joilla on voimassa oleva lääkelupa. Pistoluvat 
löytyvät diabeetikkolasten lääkehoidon 
toteutumisen takia myös muilta henkilökunnasta. 

 



5 
 

TAJUTTOMUUS 
 
SYYT: kuumekouristus, epileptinen kohtaus, liian 
alhainen tai liian korkea verensokeri, pään vammat, 
hapenpuute, aivokalvontulehdus, 
aivoverenkiertohäiriö. 

OIREET: lasta ei saada puhuttelemalla tai ravistelemalla 
hereille, mutta hän hengittää.  

TOIMI NÄIN: soita 112, laita puhelin kaiuttimelle ja aseta 
lapsi kylkimakuulle, jolloin varmistat hengitysteiden auki 
pysymisen. Pyri selvittämään tajuttomuutta edeltävät 
tapahtumat ja siihen johtaneet syyt. 

MILLOIN LÄÄKÄRIIN: soita aina 112. 

 

Tajuton lapsi 
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Aseta selinmakuulla olevan lapsen saman puolen käsi 
rinnalle ja jalka koukkuun. 

 

Käännä lapsi kylkimakuulle, seuraa vointia. 
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ELOTTOMUUS JA ELVYTYS 
 
SYYT: pienillä lapsilla yleisin elottomuuden syy on eri 
syistä johtuva hengitysvajaus ja hapenpuute. 

OIREET: lapsi on tajuton, ei herää puhutteluun tai 
ravisteluun eikä hengitä.  

TOIMI NÄIN: Soita 112, laita puhelin kaiuttimelle ja 
aloita välittömästi elvyttäminen  

LAPSEN ELVYTTÄMINEN: 

 Puhuttele ja ravistele lasta, tarkista hengittääkö 
lapsi seuraamalla rintakehän liikettä ja 
kokeilemalla/kuuntelemalla ilmavirtaa nenästä tai 
suusta.  
 

 Hengittääkö?  
KYLLÄ: soita 112, laita puhelin kaiuttimelle ja 
käännä lapsi kylkiasentoon.  
EI: soita 112, laita puhelin kaiuttimelle ja huuda 
lisäapua paikalle. Aseta lapsi selinmakuulle ja avaa 
hengitystiet kääntämällä päätä varovasti leuasta 
auttaen taakse. 
 

 Aloita painelu-puhalluselvytys (PPE) viidellä (5) 
puhalluksella. Jos normaali hengitys palautuu, 
käännä lapsi kylkiasentoon. Jos hengitys ei 
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palaudu, jatka elvytystä rytmissä 30 painallusta – 2 
puhallusta 100-120krt/min.  
 

 Vauvoilla rintalastan alaosaa painellaan kahdella 
sormella, leikki-ikäisellä yhden kämmenen tyvellä.   
Jatka elvytystä viiden alkupuhalluksen jälkeen 
rytmillä 30 painelua – 2 puhallusta 100-120krt/min, 
tätä jatkaen niin kauan, kunnes ammattiapu 
saapuu tai normaali hengitys palautuu.  
 
MILLOIN LÄÄKÄRIIN: Soita aina 112. 

 

 

 

Vauvan painelu kahdella sormella 
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Puhuttele ja ravistele lasta saadaksesi hänet hereille. 

 

 
Tarkista hengittääkö lapsi. 
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Avaa lapsen hengitystiet 
kääntämällä päätä 

varovasti taakse. 

 

 

Aloita PPE viidellä (5) 
lyhyellä puhalluksella. 

Sulje sieraimet otsaa 
tukevan käden 

etusormella ja peukalolla, 
tue toisella kädellä leukaa 

ja aseta oma suu tiiviisti 
lapsen suun ympärille. 
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Aseta yhden käden kämmentyvi rintalastan alaosaan 
ja jatka elvyttämistä rytmissä 30 painallusta – 2 

puhallusta.  

Painelutaajuuden tulee olla 100-120 kertaa minuutissa, 
painelusyvyys kolmasosa rintakehän syvyydestä. Jatka 
niin kauan, kunnes hengitys palautuu tai vastuu siirtyy 
ammattiauttajille. Pidä linja hätäkeskukseen auki ja 

noudata sieltä saatuja ohjeita. 
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AIKUISEN ELVYTTÄMINEN: 

 Noudattaa samoja periaatteita kuin lapsen 
elvyttäminen: herättely- tajuttomuus vai 
elottomuus kylkiasento vai elvytyksen aloitus, 
mutta aikuisilla alkupuhalluksia ei tehdä vaan 
elottomuuden toteamisen jälkeen aloitetaan heti 
painelu 30 painalluksella, jonka jälkeen 
puhalletaan 2 kertaa.  
 

 Aikuisia painellaan kahdella kädellä asettamalla 
toisen kämmenen tyvi keskelle rintalastaa ja toinen 
käsi sen päälle kädet suorina ja hartiat 
kohtisuoraan rintakehän yllä. 
 

 Painelu-puhallusrytmiä 30:2 jatketaan, kunnes 
hengitys palautuu tai vastuu siirtyy 
ammattiauttajalle. 
 

 Aikuisilla yleisin elvytyksen syy on tavallisimmin 
sepelvaltimotaudista johtuva sydänpysähdys. 
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ÄKILLINEN ALLERGINEN 
(ANAFYLAKTINEN) REAKTIO 

 
SYYT: tavallisimpia aiheuttajia ovat pistiäismyrkyt 
(ampiainen), ruoka-aineet, lääkeaineet ja hajut.  

OIREET: alkuvaiheessa kutina ja kihelmöinti 
kämmenissä, jalkapohjissa, huulissa ja päässä. Reaktion 
edetessä kutisseet alueet turpoavat ja hengitystiet 
voivat ahtautua, vatsaa voi kouristaa ja saattaa 
esiintyä ripulointia ja pahoinvointia. Nokkosihottumaa 
voi nousta iholle.  
TOIMI NÄIN: kun allerginen reaktio on tunnistettu, soita 
112 kaiutin toiminnolla ja jos saatavilla on adrenaliinia, 
pistä se reisilihakseen heti. Alle 30kg painavien lasten 
annostus on 0,15mg, Annoksen voi toistaa 5-15 
minuutin kuluttua. 
Adrenaliini teho on sen 
parempi, mitä 
nopeammin se annetaan!  

MILLOIN LÄÄKÄRIIN: 
Anafylaktisen reaktion 
hoito jatkuu aina 
sairaalassa, soita 112. 

 

 Adrenaliinikynä 
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MYRKYTYKSET 
 
OIREET: erilaisia riippuen altistumisen kohteesta 
kehossa, vakavia oireita ovat kouristelu, tajuttomuus ja 
hengitysvaikeus. 

TOIMI NÄIN: epäiltäessä myrkytystä tulee lapsi aina 
poistaa vaarasta ja lopettaa altistuminen haitalliselle 
aineelle.  

 IHO: riisu lapsi saastuneista vaatteista ja 
huuhtele ihoa runsaalla vedellä, syövyttävän 
aineen ollessa kyseessä ihoa huuhdellaan 30-60 
minuuttia.  
MILLOIN LÄÄKÄRIIN: jos iholle kehittyy 
palovammoja tai esiintyy voimakasta kipua, 
soita terveydenhuollon yksikköön/ oireiden 
voimakkuudesta riippuen 112.  
 

 SILMÄ: huuhtele silmiä runsaalla vedellä 15 
minuutin ajan, syövyttävän aineen kohdalla 30 
minuuttia.  
MILLOIN LÄÄKÄRIIN: jos silmään kehittyy 
voimakasta punoitusta, valonarkuutta, kipua 
tai kyynelvuotoa, soita terveydenhuollon 
yksikköön. 
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 SUU: poista esine tai aine lapsen suusta sormin. 
Lasta ei saa oksettaa eikä juottaa. Soita 
Myrkytystietokeskukseen lisäohjeiden 
saamiseksi. Jos saatavilla on lääkehiilirakeita, 
niitä voidaan antaa lapselle 3 rkl/10kg esim. 
jogurttiin sekoitettuna. HUOM. jos lapsi on 
juonut petrolia sisältävää ainetta tai aine on 
syövyttävää, hänelle ei tule antaa lääkehiiltä, 
sillä lääkehiili ei sitoudu eli tehoa näihin aineisiin.  
MILLOIN LÄÄKÄRIIN: soita 
Myrkytystietokeskukseen ja kysy jatko-ohieita. 
Jos lapsen yleisvointi heikkenee merkittävästi 
tai esiintyy vakavia oireita, soita 112. 
 

 HENGITETTY AINE: siirrä lapsi välittömästi 
raittiseen ilmaan ja vältä oma altistuminen. 
Aseta lapsi istumaan lepoasentoon.  
MILLOIN LÄÄKÄRIIN: jos kehittyy yskää tai 
hengitysvaikeus, soita terveydenhuollon 
yksikköön. Voimakas hengitysvaikeus vaatii 
pikaista hoitoon pääsyä, soita silloin 112.  
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AIVOTÄRÄHDYS 
 
SYYT: aivotärähdys on hyvin lievä aivovamma, joka on 
yleinen seuraus kaatumisesta, putoamisesta tai muusta 
pään kovaa alustaa vasten iskeytymisestä. 

OIREET: lyhyt tajuttomuus, päänsärky, huimaus, 
uneliaisuus, puheen puuroutuminen, pahoinvointi ja 
tapahtumien muistamattomuus. 

TOIMI NÄIN: lievä aivotärähdys ei vaadi lääkärin 
hoitoa, mutta lapsen on hyvä pidättäytyä fyysisestä 
rasituksesta ja hänen vointiaan tulee seurata 
tapaturman jälkeen eikä häntä saa jättää yksin. 
Päänsärkyyn voidaan käyttää kipulääkettä, mieluiten 
parasetamolia.  
 
MILLOIN LÄÄKÄRIIN: jos lapsi on aivotärähdyksen 
yhteydessä menettänyt tajuntansa tai esiintyy 
sekavuutta/ tajunnan hämärtymistä, tai muut 
aivotärähdykseen liittyvät oireet ovat voimakkaita soita 
112. Myös tapahtumaan liittyvät mahdolliset pään 
alueen haavat vaativat usein runsaan verenvuodon 
vuoksi lääkärin hoitoa.  
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SOKKI 
 
SYYT: sokki on vakava tila, jossa verenkierto romahtaa 
niin, että kudokset eivät enää saa riittävästi verta. 
Sokkiin johtavia tiloja voivat olla laajat palovammat, 
vakava infektio, runsas sisäinen ja ulkoinen verenvuoto 
ja anafylaktinen reaktio. 

OIREET: sokin oireet ovat sen syystä riippumatta 
samanlaisia: tiheä ja heikosti tunnettavissa oleva syke, 
kylmä iho ja raajojen kärkiosat, tihentynyt hengitys, 
sekavuus, pahoinvointi ja janon tunne.  

Sokki voi pahimmassa tapauksessa johtaa verenkierron 
romahdukseen ja elottomuuteen.    

TOIMI NÄIN: Sokkia epäillessäsi soita aina 112. 
Tilanteesta riippuva ensiapu annetaan 
tapahtumapaikalla ja lapsen tilaa seurataan 
ammattiavun saapumiseen asti. Jos lapsen vointi 
huononee, ota uudelleen yhteys hätänumeroon ja 
lapsen mennessä elottomaksi aloita painelu-
puhalluselvytys (PPE).   

MILLOIN LÄÄKÄRIIN: soita aina 112. 
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HAAVAT JA VERENVUODOT 
 
SYYT: erilaisia haavatyyppejä ovat pisto-, purema-, 
ampuma-, viilto-, ruhje- ja pintahaavat sekä naarmut. 
Verenvuoto voi olla sekä ulkoista että sisäistä.  

OIREET: ihon ja/tai kudoksen pinnallinen tai syvä vaurio, 
joka voi laajuudestaan ja haavatyypistä riippuen 
vuotaa paljonkin verta. 
 
PIENET HAAVAT JA NAARMUT: hoitona on huolellinen 
puhdistus ja suojaus.  
TOIMI NÄIN: puhdista pinnalliset haavat joko haalealla 
kraanavedellä tai haavan puhdistamiseen tarkoitetulla 
desinfektioaineella ja kuivaa puhtaalla paperilla. 
Suojaa alue lialta laastarilla tai muulla hengittävällä 
sidoksella.  
MILLOIN LÄÄKÄRIIN: pienet haavat paranevat 
itsekseen. Jos ilmenee tulehduksen merkkejä, ota 
yhteys terveydenhuollon yksikköön. 
 

LÄÄKÄRIN HOITOA VAATIVAT HAAVAT: runsaasti 
vuotavat, likaiset tai puremasta aiheutuneet haavat 
vaativat aina lääkärin hoitoa. Tärkein ensiapu on 
vuodon tyrehdyttäminen puristamalla haava-aluetta.  
TOIMI NÄIN: Auta loukkaantunut lapsi makuu- tai 
istuma-asentoon vuotava kohta koholla ja tee 
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haavaan paineside. Kiristysside tehdään vain, jos vuoto 
ei painesiteellä helpotu.  
MILLOIN LÄÄKÄRIIN: Toimita lapsi terveydenhuollon 
yksikköön. Jos vuoto on hyvin runsasta etkä saa sitä 
tyrehdytettyä tai lapsen vointi huononee, ota yhteys 
112. 
 

SYVÄT HAAVAT JA SISÄINEN VERENVUOTO:  
syvälle ulottuva pisto- tai ampumahaava tai tylppä 
vamma rintakehän tai vatsan alueella voi aiheuttaa 
sisäisen verenvuodon, jolloin sokin vaara on suuri.  
TOIMI NÄIN: Jos haavasta työntyy jotain ulos, 
esimerkiksi suolta tai jokin esine, älä työnnä sitä takaisin 
tai yritä vetää ulos, vaan suojaa alue puhtaalla, 
kostealla liinalla tai siteellä. Näkyvä verenvuoto haava-
alueella tyrehdytetään käsin painamalla. Seuraa 
lapsen tilaa ennen ammattiavun saapumista. Jos lapsi 
menee elottomaksi, aloita painelu-puhalluselvytys 
(PPE).  
MILLOIN LÄÄKÄRIIN: runsaasti vuotavien ja syvien 
haavojen kohdalla soita aina 112. Runsaaseen 
verenvuotoon voi liittyä verenvuotosokki. Jos lapsen 
vointi huononee ja tilanne muuttuu henkeä 
uhkaavaksi, ota aina uudelleen yhteys hätänumeroon.  
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Paineside tehdään 
yksinkertaisimmillaan 

kahdesta 
sideharsorullasta. Aseta 

haavalle ensin suojaside, 
esim. puhdas taitosside. 
Paina avaamaton rulla 

suojasiteen päälle. Myös 
sopivan kokoista esinettä 

voi käyttää haavan 
painamiseen. 

 

 

 

 

Kiinnitä toisella rullalla 
painerulla/esine 

napakasti raajan ympäri 
kiertäen.  
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Raaja tulee pitää 
kohoasennossa. 

Kiinnitykseen voi käyttää 
esim. teippiä tai hakasta. 
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NENÄVERENVUOTO 
 
OIREET JA SYYT: nenäverenvuoto syntyy, kun nenän 
paikallinen verisuoni vaurioituu ja veri suotaa 
sieraimesta ulos. 

TOIMI NÄIN: kehota lasta niistämään mahdolliset 
hyytymät ulos, jonka jälkeen vuoto tyrehdytetään 
painamalla molempia sieraimia nenän väliseinää 
vasten pää hieman etukumarassa asennossa. Otsalla 
tai niskassa voi pitää jääpussia, sillä kylmä edistää 
vuodon tyrehtymistä. 

MILLOIN LÄÄKÄRIIN: jos vuoto ei asetu ensiavusta 
huolimatta, voidaan vuotokohta käsitellä lääkärin 
toimesta, tällöin ota yhteys terveydenhuollon 
yksikköön. 
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NYRJÄHDYKSET JA MURTUMAT 
 
SYYT: leikki-ikäiset kaatuvat ja putoavat herkästi, joka 
altistaa heidät tuki- ja liikuntaelinvammoille. Pienten 
lasten nivelet ja nivelsiteet ovat joustavia, mutta luut 
pehmeitä, minkä takia murtumat syntyvät lapsille 
helpommin kuin aikuisille. 

NYRJÄHDYKSET: nyrjähdys syntyy yleisimmin alaraajaan 
nilkkaan, kun nilkka kääntyy sisäänpäin. 
OIREET: kipu, kuumotus ja turvotus vamma-alueella. 
TOIMI NÄIN: ensiapu ja hoito nyrjähdykseen on kylmä, 
koho ja kompressio, eli kylmäpussi, kohoasento ja 
tiukka side, jotka kaikki ehkäisevät turvotusta ja kipua 
sekä mahdollista verenvuotoa. 
MILLOIN LÄÄKÄRIIN: lievä nyrjähdys paranee itsestään 
1-2 viikossa. Jos turvotus ja kipu on kovaa tai lapsi ei 
varaa jalalle painoaan, voi kyseessä olla murtuma, 
toimita tällöin lapsi terveydenhuollon yksikköön. 

MURTUMAT: voivat syntyä lapselle huomaamatta, 
vamma-alue voi näyttää ehjältä ja ainoana oireena 
lapsi saattaa olla käyttämättä raajaa.  
OIREET: raajan käyttämättömyys, turvotus, kipu sekä 
luun paino- ja liikutteluarkuus. Luunmurtumiin liittyy aina 
joko näkyvää tai sisäistä verenvuotoa, isojen luiden 
murtumiin jopa verenvuotosokin riski.   Murtuma voi olla 
ns. umpimurtuma ilman päällepäin näkyviä 
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kudosvaurioita tai avomurtuma, jossa luu ja/tai kudosta 
usein työntyy ulos rikkoutuneesta ihosta. 
TOIMI NÄIN: epäiltäessä murtumaa lapsi asetetaan 
lepoon eikä vammautunutta raajaa saa käyttää. Jos 
avun saamisessa kestää kauan tai lapsi täytyy siirtää, 
tulee raaja lastoittaa tai asettaa kantositeeseen.  
MILLOIN LÄÄKÄRIIN: murtuma epäilynäkin on aina aihe 
toimittaa lapsi terveydenhuollon yksikköön. Jos 
murtuma on avomurtuma, sijaitsee selän tai pään 
alueella tai herää epäily laajasta sisäisestä 
verenvuodosta, soita 112. Jos lapsen vointi heikkenee 
ennen ammattiavun saapumista, ota uudelleen yhteys 
hätänumeroon ja aloita tarvittaessa painelu-
puhalluselvytys (PPE).  

 

 

Tee kantoside joko 
ensiapukaapista valmiina 

löytyvästä liinasta tai 
käytä esim. kolmiohuivia. 

Aseta käsi 90 asteen 
kulmassa liinalle, liinan 
keskikolmio kyynärän 

kohdille. 
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Solmi liinan päät lapsen 
niskan molemmilta 

puolilta niin, että käsi 
lepää rennosti tuettuna 

liinan sisällä.  

 

 

 

 

 

Asettele liinan 
kangasosat niin, että ne 
eivät häiritse lasta ja käsi 

pysyy tukevasti liinan 
sisällä. 

Ensiapupakkauksen 
kolmioliina on aikuiselle 

mitoitettu, joten se tulee 
asetella lapselle kokoon 

suhteutettuna.  
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VIERASESINE HENGITYSTEISSÄ 
 
OIREET: hengityksen ja puheen vaikeus, yskiminen ja 
kakominen, vierasesineen tunne ja nielemisen vaikeus. 
Tukoksen sijaitessa ylhäällä ja tukkiessa hengitystiet 
kokonaan lapsi ei pysty puhumaan. Tukos on vain 
osittainen, jos lapsi pystyy puhumaan. Nielty esine 
ruokatorveen juuttuessaan aiheuttaa kuolan valumista. 
Oireet voivat myös etenkin pienten lasten kohdalla 
puuttua kokonaan tai olla vaikeasti havaittavissa.  

TOIMI NÄIN: ota yhteys 112 ja laita puhelin kaiutin 
toiminnolle. Lapsen pystyessä vielä puhumaan, kehota 
häntä aktiivisesti yskimään ja tarkkaile tilannetta 
odottaessasi ammattiapua.  

LEIKKI-IKÄINEN: Soita 112 puhelin kaiutin toiminnolla ja 
toimi hätäkeskuksen ohjeiden mukaisesti. Kun lapsi on 
tukehtumassa, vierasesine yritetään poistaa 
hengitysteistä ottamalla lapsi syliin poikittain pää 
vartaloa alempana, tai pyytämällä häntä 
kumartumaan eteenpäin ja lyömällä kämmenellä viisi 
kertaa vahvasti selkään lapojen väliin. Jos selkään 
lyöminen ei auta, jatketaan Heimlichin otteella, jossa 
kädet laitetaan takakautta rintalastan alaosan 
ympärille ja puristetaan äkisti yläviistoon. Otteen 
jälkeen jatketaan vuorottelemalla 5 lyöntiä selkään – 5 
Heimlichin otetta niin kauan kunnes vierasesine poistuu 
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tai vastuu siirtyy ammattiauttajille. Jos lapsi menee 
tajuttomaksi, aloitetaan painelu-puhalluselvytys (PPE). 

HUOM! Aikuisille käytettävää ylävatsaan kohdistuvaa 
Heimlichin otetta voi käyttää vain aikuisen kokoiselle 
murrosikäiselle lapselle.  

VAUVA (ALLE 1V): Soita 112 puhelin kaiutin toiminnolla 
ja toimi hätäkeskuksen ohjeiden mukaisesti. Vauva 
asetetaan vatsalleen polvien päälle pää vartaloa 
alempana ja lapojen väliin lyödään vahvasti 
kämmenellä viisi kertaa. Jos tämä ei auta, vauva 
käännetään selälleen päätä ja niskaa tukien ja 
painetaan rintalastan alaosaa kahdella sormella viisi 
kertaa. Ensiapua jatketaan vuorottelemalla 5 lyöntiä 
selkään – 5 painallusta rintalastan alaosaan niin kauan, 
kunnes vierasesine poistuu tai vastuu siirtyy 
ammattiauttajille. Jos vauva menee tajuttomaksi, 
aloitetaan painelu-puhalluselvytys (PPE). 

MILLOIN LÄÄKÄRIIN: soita aina 112. 
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Ota lapsi syliin pää 
vartaloa alempana tai 

pyydä häntä kumartumaa 
eteenpäin, lyö sitten 

vahvasti avokämmenellä 
viisi (5) kertaa lapojen 

väliin.  

 

 

Heimlichin otteessa laita 
omat kätesi lapsen rinnan 
ympärille ja purista äkisti 
itseesi päin hieman 
yläviistoon. 

Huom. lapsilla puristuksen 
tulee kohdistua 
rinnan/rintalastan alueelle, 
ei ylävatsaan. 
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Vauvan 
kohdalla ota 
hänet syliin 
pää vartaloa 
alempana ja 
lyö vahvasti 

avokämmenellä viisi (5) kertaa lapojen väliin. Jos tämä 
ei auta, käännä lapsi oikeinpäin päätä ja niskaa tukien 
ja paina kahdella sormella rintalastan alaosaa viisi (5) 
kertaa.   
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IRRONNUT HAMMAS 
 
SYYT JA OIREET: hammas voi lohjeta tai katketa 
kokonaan irti tapaturmaisesti. Suun alueelle kohdistuvat 
vammat voivat aiheuttaa hampaan vaurioitumisen 
lisäksi myös verenvuotoa ja turvotusta ikenissä. 

TOIMI NÄIN: tapaturmaisesti irronnutta maitohammasta 
ei kiinnitetä uudelleen, sen sijaan kokonaisena irronnut 
pysyvä rautahammas tulee yrittää kiinnittää paikoilleen 
jo tapahtumapaikalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, 
tulee hammas säilöä maitoon ja kuljettaa lapsen 
mukana hammaslääkäriin. Hampaan voi myös 
kuljettaa kosteassa paperissa. Kielen alla kuljettaminen 
ei pienten lasten kohdalla ole viisasta, sillä lapsi voi 
nielaista hampaan tai se voi joutua hengitysteihin. 

MILLOIN LÄÄKÄRIIN: irronnut pysyvä rautahammas 
vaatii lapsen toimittamista mahdollisimman pian 
hammaslääkäriin, ota yhteys 
hammaslääkäripäivystykseen.  
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PALELTUMAVAMMAT 
 
SYYT: kylmän aiheuttamat kudosvammat. Lapsille 
paleltuma kehittyy useimmiten pakkasen ja tuulen 
yhteisvaikutuksesta. 

OIREET: lapsille paleltumat syntyvät useimmiten 
kasvojen tai raajojen alueelle. Oireet ja vakavuus 
riippuvat kylmälle altistumisen kestosta ja paleltumat 
jaetaan vakavuudeltaan pinnallisiin ja syviin.  
 
PINNALLISET PALELTUMAT: ensioireita ovat ihon pistely, 
punoitus ja kipu. Vähitellen syntyy iholle valkoinen 
laikku, joka muuttuu tunnottomaksi. 
Paleltumakohdassa voi esiintyä turvotusta ja 
kuumotusta.  
TOIMI NÄIN: ensiapuna on ihon lämmittäminen 
sisätiloissa, kunnes tunto palaa ja ihonväri 
normalisoituu. Lämmitä ihoa painamalla lämpimällä 
kädellä tai vaatteella tai upota paleltunut alue 
lämpimään veteen. Paleltumaa ei saa hieroa. Jos 
paleltunut alue on raajassa, voi sitä pitää koholla 
turvotuksen ehkäisemiseksi.  
MILLOIN LÄÄKÄRIIN: jos paleltuma-alueen tunto, väri 
tai lämpö eivät tunnissa normalisoidu, ota yhteys 
terveydenhuollon yksikköön.   
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SYVÄT PALELTUMAT: oireita ovat sulamisvaiheessa iholle 
kehittyvät vesirakkulat ja 
paleltuneen alueen 
muuttuminen tummaksi. Syvä 
paleltuma ylettyy 
ihonalaiskudokseen ja vaarana 
on paleltuneen alueen kuolio.  
TOIMI NÄIN: ensiapuna on 
paleltuman suojaaminen kylmältä. Siirrä lapsi sisätiloihin 
ja peitä vamma-alue esimerkiksi puhtaalla vaatteella, 
jottei iho menetä enempää lämpöä. Lapsi tulee 
muutenkin pitää lämpimänä, sillä hän voi kärsiä 
hypotermiasta eli alilämpöisyydestä. Sulattaminen on 
turvallisinta tehdä vasta sairaalassa. 
MILLOIN LÄÄKÄRIIN: syvien paleltumien hoito tapahtuu 
aina sairaalassa, ota yhteys terveydenhuollon 
yksikköön ja toimita lapsi hoitoon mahdollisimman 
nopeasti. Jos vamma-alue on hyvin laaja tai lapsi kärsii 
hypotermiasta, soita 112. 
 
KIELEN/SUUN IRROTTAMINEN METALLISTA PAKKASELLA: 
pienet lapset kokeilevat mielellään asioita suullaan ja 
kielellään. Metalliin pakkasella kiinni jäätynyt kieli 
irrotetaan helposti ja kivuttomasti lämpimällä vedellä. 
Jos vettä ei ole saatavilla voi kiinni jäätynyttä kohtaa 
lämmittää omalla kädellä tai hönkäilemällä lämmintä 
ilmaa. 
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PALOVAMMAT 
 
SYYT: lämmön tai syövyttävän aineen aiheuttamat 
kudosvammat. Kudosvaurion vakavuus riippuu 
lämpötilasta sekä altistumisajasta.  Lasten palovammat 
syntyvät usein kuuman nesteen kaatumisesta iholle tai 
tulen liekeistä. Palovammat luokitellaan kolmeen eri 
asteeseen vakavuutensa mukaan. 

ENSIMMÄISEN ASTEEN PALOVAMMA: rajoittuu ihon 
pintakerrokseen. Voi syntyä esimerkiksi auringon uv-
säteilyn aiheuttamana ihon palamisena. Oireita ovat 
ihon punoitus, turvotus ja kirvelevä kipu. 
TOIMI NÄIN: ensiapuna on vamma-alueen 
jäähdyttäminen viileän veden alla 10 minuuttia. Lievitä 
kipua viileällä siteellä, lääkkeenä voi käyttää 
parasetamolia. Vamma paranee usein itsestään 1-2 
viikossa. 
MILLOIN LÄÄKÄRIIN: jos palovamma-alue on lapsen 
omaa kämmentä suurempi, vaatii se arviointia 
terveydenhuollon yksikössä.  

TOISEN ASTEEN PALOVAMMA: ihon pintakerros 
vaurioituu niin, että sen täytyy uusiutua kokonaan. 
Punoituksen, turvotuksen ja kivun lisäksi iholle ilmestyy 
vesikelloja eli kudosnesteen täyttämiä rakkuloita.  
TOIMI NÄIN: vesikelloja ei saa puhkaista, sillä vaarana 
on mikrobien pääsy kudoksiin ja niiden aiheuttama 
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tulehdus. Erittävä palovamma-alue voidaan peittää 
puhtaalla haavasidoksella. 
MILLOIN LÄÄKÄRIIN: jos palovamma ei parane 2 viikon 
kuluessa tai jos palovamma-alue on lapsen omaa 
kämmentä suurempi, on syytä toimittaa lapsi 
terveydenhuollon yksikköön arvioitavaksi.  

KOLMANNEN ASTEEN PALOVAMMA: vakavin 
palovamma-aste, jossa kudostuho ulottuu kaikkien 
ihokerrosten läpi ja pahimmassa tapauksessa ihon 
alaisiin kudoksiin. Ihon väri muuttuu vaaleaksi, 
harmaaksi tai hiiltynen mustaksi. Hermovaurion takia 
iho on tunnoton.  
TOIMI NÄIN: kolmannen asteen palovammojen hoito 
vaatii välitöntä ambulanssikuljetusta sairaalaan, soita 
112 ja noudata hätäkeskuksen ohjeita. Ennen 
ammattiavun saapumista peitä palovamma-alue 
puhtaalla, kuivalla siteellä lämmön haihtumisen 
estämiseksi. Laajoihin palovammoihin liittyy sokin riski, 
seuraa lapsen vointia tarkasti ennen ammattiavun 
saapumista. Jos vointi huononee tai lapsi menee 
elottomaksi, ota uudelleen yhteys hätänumeroon ja 
aloita tarvittaessa painelu-puhalluselvytys (PPE). 
MILLOIN LÄÄKÄRIIN: soita aina 112.  
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LÄMPÖSAIRAUDET JA HÄKÄMYRKYTYS 
 
SYYT: lämmön aiheuttamat tilat johtuvat kehon 
ylikuumenemisesta ja liiallisesta nesteen haihtumisesta 
hikoilun seurauksena.  

AURINGONPISTOS: auringonpistos johtuu 
suojaamattoman pään lämpörasituksesta, usein 
auringon uv-säteilyn ja kuumuuden seurauksena.  
OIREET: päänsärky, pahoinvointi, ärtymys, huimaus. 
TOIMI NÄIN: siirrä lapsi pois auringosta ja lämmöstä 
viileisiin tiloihin lepäämään. Pää pidetään 
kohoasennossa ja pään ympäri voidaan kiertää 
viileällä vedellä kasteltu pyyhe.  
MILLOIN LÄÄKÄRIIN: jos lapsen yleistila heikkenee, ota 
yhteys terveydenhuollon yksikköön. 
 

LÄMPÖUUPUMUS JA LÄMPÖHALVAUS: syntyvät, kun 
keho menettää liikaa nesteitä ja suoloja hikoilun 
seurauksena. 
OIREET: lievemmän lämpöuupumuksen oireita ovat 
ärtymys, huimaus, runsas hikoilu ja janon tunne. 
Lämpöhalvauksessa taas iho on kuiva ja kuuma ja 
kehon lämpötila yli 40 astetta. Lapsi voi menettää 
tajuntansa, olla sekava, kouristella ja kärsiä nopeasta 
tai heikosta sykkeestä.  
TOIMI NÄIN: siirrä lämpöuupumuksesta kärsivä lapsi 
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pois lämmöstä viileisiin tiloihin ja tarjoa hänelle runsaasti 
kylmää juomista. Tämä usein riittää ensiavuksi ja lapsi 
virkoaa nopeasti. 

Lämpöhalvaus on vakavampi tilanne, joka vaatii 
ammattiapua. Ensiapuna siirrä lapsi pois lämmöstä 
viileisiin tiloihin, riisu vaatteet ja suihkuta häntä 
kauttaaltaan viileällä vedellä. Jos lapsi on tajuton, 
aseta hänet kylkiasentoon. Jos lapsi on tajuissaan, 
aseta hänet lepäämään puoli-istuvaan asentoon. 
Tajuttomalle lapselle ei yritetä juottaa mitään, mutta 
tajuissaan olevalle voi tarjota viileää juotavaa.  
MILLOIN LÄÄKÄRIIN: soita aina 112 epäillessäsi 
lämpöhalvausta. Jos lapsen tila heikkenee, ota aina 
yhteys uudelleen hätäkeskukseen. Tarvittaessa aloita 
painelu-puhalluselvytys (PPE).  

 

 

 



37 
 

HÄKÄMYRKYTYS: syntyy, kun ihminen altistuu pako- tai 
palokaasuille. Häkä aiheuttaa verenkiertoon 
päästessään hapenpuutetta, sillä se estää hapen 
sitoutumista punasolujen hemoglobiiniin. 
OIREET: näköhäiriöt, korvien soiminen, päänsärky, 
oksetus, huimaus, levottomuus, hengityksen ja sykkeen 
kiihtyminen.  
Vakavampia oireita ovat tajunnantason lasku, 
kouristelu, hengitysvaikeus ja harva syke.  

TOIMI NÄIN: siirrä lapsi välittömästi raittiiseen ulkoilmaan 
ja soita 112. 
MILLOIN LÄÄKÄRIIN: häkämyrkytys epäilynäkin on syy 
soittaa 112 ja siirtää lapsi ambulanssilla sairaalaan. 
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ALHAINEN VERENSOKERI 
 
SYYT: alhainen verensokeri, eli hypoglykemia, liittyy 
useimmiten diabetekseen. Syitä voivat olla niukka 
syöminen, liian suuri insuliini annos tai liikunta. 

OIREET: lapsi voi olla nälkäinen ja ärtynyt sekä hikoilla, 
pulssi voi olla tihentynyt ja kädet täristä. 
Keskushermosto-oireita ovat päänsärky ja näköhäiriöt, 
sekavuus ja riidanhaluisuus sekä pahimmassa 
tapauksessa kouristelu ja tajunnanmenetys.   

TOIMI NÄIN: tarjoa hypoglykemian ensiapuna 
tajuissaan olevalle lapselle hiilihydraattipitoista ruokaa 
tai juomaa, kuten sokeripitoinen mehu tai hedelmä, 
jolloin oireet usein väistyvät 10 minuutissa. Tajuttomalle 
lapselle ei yritetä antaa mitään suuhun! 

MILLOIN LÄÄKÄRIIN: jos lapsi menee tajuttomaksi tai 
kouristelee tai oireet eivät ravinnon nauttimisesta 
huolimatta väisty vaan pahenevat, ota yhteys 112.  
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EPILEPTINEN KOHTAUS 
 
SYYT: epileptinen kohtaus johtuu aivosähkötoiminnan 
tilapäisestä häiriöstä. Aina syy altistavalle tekijälle ei 
selviä ja kohtaus voi tulla milloin ja missä vain. 

OIREET: kohtauksen saaneen lapsen tajunta hämärtyy 
tai menee kokonaan. Sekavuus ja vaikea kontaktin 
saaminen voivat myös olla oireita. Lapsi saattaa 
kouristella, lihakset voivat nykiä tai olla jännittyneenä 
tai veltostuneena.  
Oireet eivät aina näy päällepäin ja voivat olla jopa niin 
lyhytkestoisia, että edes tajunnan hämärtymistä ei 
huomata. Kohtaus menee usein itsestään ohi ja kestää 
tavallisesti sekunneista useaan minuuttiin, kuitenkin alle 
5 minuuttia. 

TOIMI NÄIN: lapsi on kohtauksen aikana hyvä asettaa 
kylkiasentoon, jolloin varmistetaan esteetön hengitys. 
Varmista, ettei lapsi pääse kohtauksen aikana 
putoamaan tai satuttamaan itseään. Jos tiedossa on, 
että kohtaus on lapsen ensimmäinen, tulee hänet 
toimittaa sairaalahoitoon. 

MILLOIN LÄÄKÄRIIN: kohtauksen pitkittyessä yli 5 
minuuttiin ota yhteys 112. Jos kohtaus on lapsen 
ensimmäinen, toimitetaan hänet sairaalaan 
jatkotutkimuksiin. 
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KUUMEKOURISTUS 
 
SYYT: korkean kuumeen tai sen nopean nousun 
aiheuttama pienten lasten kuumekouristus.  

OIREET: lapsen raajat nykivät ja jäykistelevät eikä 
lapseen saa kontaktia. Silmät voivat harhailla ja 
osoittaa yläviistoon. Osa lapsista ei kouristele, vaan 
muuttuu veltoksi. Kohtaus kestää tavallisesti 1-2 
minuuttia, enintään 15 minuuttia.   

TOIMI NÄIN: lapsen kuumekouristus on auttajalle 
pelottava kokemus, mutta lapsella ei ole 
hengenvaaraa eikä häntä tarvitse elvyttää. Varmista, 
ettei lapsi vahingoita itseään ja hengittää 
esteettömästi. Nykytiedon valossa lapsi on hyvä pitää 
huoneenlämmössä, eikä viilentää häntä esimerkiksi 
viemällä ulkoilmaan. Kohtaus on usein lyhyt, joten 
varsinaisia hoitotoimenpiteitä ei ehditä tekemään.  

MILLOIN LÄÄKÄRIIN: kuumekouristuksen ollessa lapsen 
ensimmäinen ota kohtauksen jälkeen yhteys 
päivystävään hoitoyksikköön ohjeiden saamiseksi.  
Myös, jos kouristelu on ollut toispuoleista tai lapsi on 
kohtauksen jälkeen kivulias, sekava, oksentava, 
pahoinvoiva tai muuten poikkeava, ota yhteys 
päivystykseen. Jos kohtaus pitkittyy yli 15 minuutin 
mittaiseksi, ota yhteys 112.  
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PUREMAT JA PISTOT 
 
SYYT: eläimen tai ihmisen aiheuttamat puremahaavat 
ja hyönteisten tai eläimen aiheuttamat puremat ja 
pistot. 

PUREMAHAAVA: vaurio, jossa purema rikkoo ihon ja 
mahdollisesti ihonalaiskudoksia. Purema on aina 
epäpuhdas. Yleisimmät aiheuttajat ovat koira, kissa ja 
toinen ihminen. Kudostuhon lisäksi puremasta aiheutuu 
tulehduksen vaara purijasta elimistöön päässeiden 
bakteerien ja virusten vuoksi. 
TOIMI NÄIN: puremahaavojen tärkein ensiapu on 
huolellinen puhdistus vesijohtovedellä ja antiseptisellä 
haavanpuhdistusaineella. Tarkista lapsen 
jäykkäkouristusrokotteen voimassaolo ja 
luonnonvaraisen eläimen pureman kohdalla huomioi 
rabieksen mahdollisuus. Peitä haava puhtaalla 
sidoksella tai kankaalla. Jos kudosta on irronnut, 
esimerkiksi korvan pala, voidaan se toimittaa uudelleen 
kiinnittämistä varten lapsen mukana lääkäriin kylmässä 
vedessä säilöttynä puhtaaseen muovipussiin. Aivan 
vähäiset puremahaavat voi jättää puhdistuksen 
jälkeen sellaisenaan paranemaan. 
MILLOIN LÄÄKÄRIIN: puremahaavat vaativat lääkärin 
arviota niihin liittyvän korkean tulehdus riskin vuoksi 
(poikkeuksena aivan vähäiset haavat). Toimita lapsi 
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terveydenhuollon yksikköön. Runsaan verenvuodon 
kohdalla ota yhteys 112. 

HYÖNTEISTEN AIHEUTTAMAT PISTOT JA PUREMAT: 
yleisimmät paikallisoireita aiheuttavat hyönteiset ovat 
hyttynen, paarma, mäkäräinen, ampiainen ja 
mehiläinen. Oireina ovat eriasteinen turvotus, kutina ja 
punoitus pisto- tai purema-alueella. Vakavat allergiset 
reaktiot ovat harvinaisia, mutta mahdollisia. 
TOIMI NÄIN: oireita voi lievittää paikallisesti 
kortisonivoiteella. Lievää allergista reaktiota voi hoitaa 
antihistamiineilla ja kortisonitableteilla, ääritapauksissa 
adrenaliinilla. Anafylaktista reaktiota on käsitelty 
oppaassa omassa osiossaan, josta löytyy lisätietoa.   
MILLOIN LÄÄKÄRIIN: vakavan allergisen reaktion 
(anafylaktinen reaktio) ilmetessä soita 112.  
 

KYYN PUREMA: pureman tunnistaa kahdesta, 3-4mm 
välein näkyvästä pisto haavasta. Kyy on myrkyllinen 
käärme ja sen purema on erityisen vaarallinen lapsille. 
TOIMI NÄIN: jos purema on raajassa, lastoita se ja 
aseta kohoasentoon. Pidä lapsi liikkumatta. Puremaa 
ei saa kosketella eikä se vaadi ensiapu toimenpiteitä.  
MILLOIN LÄÄKÄRIIN: soita 112. 

 

PUUTIAISEN ELI PUNKIN PUREMA: punkki kiinnittyy ihoon 
imukärsällä, tavallisimmat paikat lapsilla ovat niska ja 
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hiusraja sekä raajat. Punkit levittävät borrelioosia ja 
puutiaisaivokuumetta ja niiden puremilta välttymisessä 
ennaltaehkäisy on tärkeää. 
TOIMI NÄIN: kun punkki on päässyt kiinnittymään iholle, 
poistetaan se mahdollisimman pian punkkilassolla tai 
pinseteillä ylöspäin suuntautuvalla liikkeellä. Puhdista 
purema-alue desinfioivalla aineella. Puremaa jäädään 
seuraamaan mahdollisten jälkitulehdusten varalta.  
MILLOIN LÄÄKÄRIIN: jos purema-alueelle ilmestyy 
myöhemmin punainen tai rengasmainen ihottuma 
tulee lapsi toimittaa terveydenhuollon yksikköön, sillä 
nämä ovat borrelioositartunnan oireita.  

 

 
Hyttysen pistosta aiheutunut paukama. 
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TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA 
 

HÄTÄNUMERO: 
112 

 

Eksote ajanvaraus/hoidontarpeen arviointi Armilan 
terveyskeskus: 

05 352 7260 

 

Eksote päivystysapu/hoidontarpeen arviointi 
arkipyhinä, viikonloppuisin ja ilta-/yöaikaan: 

116 117 

 

Eksote hammaslääkäripäivystys arkisin klo 8-15:  
05 352 7059 

klo 15-21, viikonloppuisin ja arkipyhinä: 
116 117 

 

Myrkytystietokeskus 24h: 
0800 147 111 (maksuton) 

09 471 977 (normaalihintainen puhelu) 

 



45 
 

LOPUKSI 
 

Tekijät:  

sairaanhoitajaopiskelijat 
Elina Eskelinen 

Nea Muukkonen 
Jenna Villanen 

LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2020 

Valokuvat: 

© Elina Eskelinen 

Muut kuvat: 
Googlen vapaasti käytettävien kuvien kuvahaku 

Lähteet: 

Oppaan sisältö perustuu opinnäytetyöraporttiin, josta 
löytyy täysi lähdeluettelo. Opinnäytetyö Lasten 

ensiapuopas päiväkoti Touhula Tirilän henkilökunnalle 
on luettavissa theseus.fi-julkaisuna.  

 
Kiitos yhteistyöstä! 😊 

 
 


