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Vastaavanlaisia silmätapaturmaoppaita ei ollut vielä suomeksi koottu, vaikka silmätapatur-
matilastoja tarkasteltaessa näille vaikuttaisi olleen aikaisemminkin tarvetta. Mikäli silmän 
hätäensiapua vaativassa tilanteessa ei toimita oikein tai toimitaan liian myöhään, näön li-
säksi myös elämänilo ja toimintakyky voidaan menettää. Joka tapauksessa näön menetyk-
sen vaikutukset elämänlaatuun voivat olla merkittäviä.  
 
Monimuotoinen opinnäytetyö toteutettiin laadullisin tutkimusmenetelmin. Oppaita varten 
suoritettiin asiantuntijahaastattelu ja oppaat pilotoitiin asiantuntijoilla. Haastatteluun osallis-
tui ensiavun opettaja. Pilotointiin taas osallistuivat SPR:n eli Suomen Punaisen Ristin en-
siavun asiantuntija sekä optometristi-sairaanhoitaja, jolla on asiantuntijuutta silmätapatur-
mista. Haastattelussa ja pilotoinneissa hyödynnettiin puolistrukturoitua menetelmää sekä 
osittain avoimia ja osittain strukturoituja kysymysasetteluja. Lisäksi silmälääkäri arvioi op-
paissa käytettyjen kuvien oikeellisuuden. 
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa esitellään yleisimmät silmätapaturmat ja käydään katta-
vasti läpi silmän anatomiaa, ensiapuohjeistusta ja näön menetyksen kriisin vaiheita sekä 
Suomessa päteviä lakisääteisiä seikkoja hoitoon hakeutumisessa. Silmätapaturmien ohella 
on esitelty myös mahdollisia tutkimus- ja hoitomenetelmiä. Teoriaosion materiaalin on tar-
koitus olla opettavaista myös sellaiselle henkilölle, jolle optisen alan käsitteistö ei ole entuu-
destaan tuttua. Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä NÄE ry:n kanssa eli Näkemisen ja sil-
mäterveyden toimialan kanssa. 

Silmäterveys ja näkeminen ovat tärkeä osa yksilön elämänlaatua. Yleisesti ottaen hankitun 
silmävamman on todettu olevan yksilön mielenterveysongelmille suurempi riskitekijä kuin 
synnynnäinen silmävamma. Opinnäytetyön tavoitteena oli tarjota mahdollisimman informa-
tiivinen kokonaisuus näön menetyksen ehkäisemiseksi ja edistää yksilön silmäterveyttä 
osana parasta mahdollista elämänlaatua. Pilotointien perusteella oppaat koettiin tärkeiksi ja 
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1 Johdanto 

Ennaltaehkäisy ja hätätilanteessa oikein toimiminen ovat tärkeimpiä asioita silmätapa-

turmien osalta. Mitä jos silmän hätäensiapua vaativassa tilanteessa toimitaankin väärin 

tai liian myöhään? – Näön lisäksi myös elämänilo ja toimintakyky voidaan menettää. Nä-

kövamma vähintäänkin muuttaa elämää. Maailman terveysjärjestö WHO:n julkaiseman 

raportin mukaan näkövamma vaikuttaa merkittävästi yksilön elämänlaatuun ja taipumus 

masennukseen ja ahdistuneisuuteen on suurempi näkövammaisella aikuisella (WHO 

2019: 15). Hankitun silmävamman on todettu olevan yksilön mielenterveydellisille ongel-

mille suurempi riskitekijä kuin synnynnäinen silmävamma (Choi ym. 2019: 1543). 

Hädän tullen ei ole aikaa etsiä tietoa kirjoista ja hajanaisista lähteistä. Jotta aikaa sääs-

tyisi, oireiden tai tapaturmien mukaisella haulla voidaan löytää tämän opinnäytetyön tuo-

tokset eli verkko-oppaat silmätapaturmista. Toinen oppaista on suunnattu kaikille apua 

tarvitseville ja toinen taas optometristiopiskelijoille ja jo valmistuneille optikoille. Vaikutel-

maa diagnosoinnista pyritään välttämään, sillä optikolla ei ole valtuuksia diagnosointiin. 

Tällöin voidaan puhua ainoastaan epäilyn mahdollisuudesta, mikä kuitenkin on riittävä 

auttamaan hätätilanteessa eteen päin. Opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä NÄE ry:n 

kanssa. NÄE ry eli Näkemisen ja silmäterveyden toimiala pyrkii vaikuttamaan laajalti ja 

pitkäjänteisesti optisen alan kehitykseen.  

Opinnäytetyön teoriaosiosta on koottu laaja kokonaisuus, jotta esimerkiksi optometris-

tiopiskelija voisi hyödyntää sitä jatkossa itseopiskelumateriaalina. Optometrian opin-

noissa silmävammoja ja niiden ensiapua käsitellään ainoastaan yhden luennon verran, 

jolloin tietämys aiheesta voi jäädä pintapuoliseksi. Tässä opinnäytetyössä halutaan pe-

rehtyä aiheeseen syvemmin. Toive NÄE ry:n yhteistyökumppanuudesta syntyi lähes heti 

opinnäytetyön idean saamisesta. Oppaiden julkaisualustana toimii NÄE ry:n ylläpitämä 

verkkosivusto.   

Teoriaosuudessa käydään yleisimpien silmätapaturmien lisäksi kattavasti läpi muun mu-

assa silmän anatomiaa. Tällä halutaan varmistaa materiaalin olevan opettavaista sellai-

sellekin henkilölle, jolle optisen alan käsitteistö ei ole entuudestaan tuttua. Toisaalta sil-

män anatomian tunteminen myös mahdollistaa silmätapaturmien tarkastelun, mikä ko-

rostuu etenkin optikoille ja optometristiopiskelijoille suunnatussa oppaassa. Kyseessä on 

monimuotoinen opinnäytetyö, ja tuotoksia eli oppaita varten on haastateltu pitkän uran 

tehnyttä ensiavun opettajaa. Lisäksi molemmat oppaat on pilotoitu asiantuntijoilla. 
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2 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja toteutus 

Opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa kaksi laadukasta ja helppolukuista verkko-opasta 

yleisimmistä silmätapaturmista, niiden ensiavusta ja hoitopolusta. Vastaavanlaisia suo-

menkielisiä silmätapaturmaoppaita ei ole vielä aiemmin koottu, vaikka tarvetta olisikin jo 

aiemmin ollut silmätapaturmatilastojen valossa. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman 

kattavasti tietoa näön menetyksen ehkäisemiseksi ja edistää yksilökohtaista silmäter-

veyttä osana parasta mahdollista elämänlaatua. 

Ensimmäinen verkko-oppaista on suunnattu kaikille apua tarvitseville. Mahdollisesti kii-

reisesti tietoa etsivä optisen alan myyjä tai apua tarvitseva kansalainen voi löytää koh-

deryhmälleen suunnatun oppaan nopeasti oireita kuvaavin hakusanoin internetistä. Op-

tisen myyjän jäädessä yksin vuoroon paikalla ei ole silmälääkäriä tai optikkoa, jolta kysyä 

apua. Kyky arvioida kiireellisyyttä on tärkeää esimerkiksi niissä tilanteissa, kun asiakas 

soittaa liikkeeseen kertoen oireistaan. Tällöin nopeasti selailtava materiaali apuväli-

neenä on hyödyllinen, mikäli esimerkiksi tiettyjä ensiaputoimia tulisi tehdä. Kyseinen 

opas on pilotoitu Suomen Punaisen Ristin ensiavun asiantuntijalla. 

Toisinaan optikon vastaanotolle hakeutuu asiakas, jonka kuuluisi ennemminkin hakeu-

tua yleislääkärin, silmälääkärin tai muun erikoislääkärin vastaanotolle. Tämä voidaan ha-

vaita joko jo anamneesin perusteella tai tutkimuksen aikana ilmenneiden normaalista 

poikkeavien löydösten perusteella. Jotta asiakasta osattaisiin ohjeistaa hakeutumaan 

riittävän nopeasti esimerkiksi terveyskeskuspäivystykseen, ei tutkimusta kannata toteut-

taa satunnaisessa järjestyksessä, vaan seurata tapauskohtaista punaista lankaa. Kiireel-

lisyyden arvioiminen mahdollisuuksien mukaan ja asiakkaan hoitoon ohjaaminen voivat 

ehkäistä uhkaavan näön menetyksen.  Näiden seikkojen vuoksi koettiin tarpeelliseksi 

suunnata toinen verkko-opas optometristiopiskelijoille ja jo valmistuneille optikoille.  

Optometristiopiskelijat voivat käyttää edellä mainittua opasta opintojensa tukena, valmis-

tuneet optikot taas kertausmateriaalina. Oppaan tarkastelu vaatii kirjautumistunnukset. 

Tieto on kyseisessä oppaassa ammattilaisille kohdennettua ja siten käsitteistöltäänkin 

perusteellisempaa. Siinä käydään muun muassa läpi, mihin silmäsairauteen mikäkin tila 

saattaisi viitata. Optikon tulee koulutuksensa perusteella tietää, kuinka ohjeistaa asia-

kasta kriittisessä tilanteessa. Asioiden kertaus ja oman tietämyksen päivitys on aina pai-
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kallaan. Optikoille ja optometristiopiskelijoille kohdennetun oppaan pilotointiin on osallis-

tunut optometristi-sairaanhoitaja, jolla on tietämystä ja kokemusta silmätapaturmista. Li-

säksi silmälääkäri on arvioinut molemmissa oppaissa käytettyjen kuvien oikeellisuutta. 

Luvussa 3 käydään läpi silmän anatomiaa, jotta silmän haavoittuvuutta ja vaurioiden vai-

kutuksia voitaisiin ymmärtää paremmin myöhempien lukujen kohdalla. Luvussa 4 käsi-

tellään tarkemmin näköaistimuksen syntyä sekä näkövamman ja silmävamman mahdol-

lisia vaikutuksia elämänlaatuun. Kyseisessä luvussa tarkastellaan myös silmätapatur-

mien yleisyyttä ja ennaltaehkäisyä. Luvun lopussa perehdytään yleisiin ensiapuohjeis-

tuksiin, näön menetyksen kriisiin sekä hoitoon hakeutumiseen vaikuttaviin lakisääteisiin 

seikkoihin. Luku 5 sisältää oppaisiin kootut yleisimmät silmävammat ja näköhäiriöt. Tä-

män luvun kappaleiden yhteydessä arvioidaan tilanteen vakavuutta, kiireellisyyttä ja hoi-

toa.  

Luvussa 6 kuvataan oppaiden laatimista opinnäytetyön teoreettisen tiedon ja asiantunti-

joilta saadun tiedon pohjalta. Lisäksi luvussa on kuvin havainnollistettu muutamia otteita 

oppaista. Luvun lopussa on myös oppaiden verkko-osoitteet, joiden kautta oppaita pää-

see tarkastelemaan. Opinnäytetyön päätösluku 7 käsittää muun muassa opinnäytetyön 

prosessin eettisen arvioimisen. Lisäksi siinä tarkastellaan tarkoituksen ja tavoitteen to-

teutumista ja oppaiden kehittämistä jatkossa. 
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3 Silmän anatomiaa 

Silmän apuelimistö koostuu ulkoisista silmälihaksista, silmäkuopasta, silmäluomista ja 

kyynelelimistä (Mäenpää 2019: 4). Eri lähteet painottavat hieman eri asioita luetelles-

saan apuelimiä. Esimerkiksi Elsevierin julkaisemassa lääke-, hoito- ja terveysaloille 

suunnatussa e-sanakirjassa ei mainita silmäkuoppaa, mutta korostetaan silmäripsien ja 

kulmakarvojen merkitystä apueliminä (Elsevier 2017: 14).  Ulkoisiksi silmälihaksiksi kut-

sutaan kuutta silmämunaan kiinnittynyttä silmänliikuttajalihasta. Ulkoisia silmälihaksia 

ovat sisä- ja ulkosuorat silmälihakset, ylä- ja alasuorat silmälihakset sekä ylä- ja alavinot 

silmälihakset. (Bowling 2016: 729 – 731.) 

Niin kutsutut suorat lihakset alkavat silmäkuopan kärjessä olevasta Zinnin jänneren-

kaasta. Ylävino silmälihas alkaa silmäkuopan näköhermon lävistämän ontelon yläpuo-

lelta ja kiertää jännesilmukan eli telan kautta. Tämä jännesilmukka sijaitsee silmäkuopan 

sisäylänurkassa. (Bowling 2016: 729 – 731.) Alavino silmälihas alkaa silmäkuopan sisä-

alanurkan alueelta, ja se kiertää alasuoran kiinnityskohdan takaa (Gupta & Patel 2019).  

Ulkoiseksi silmälihakseksi voidaan kutsua myös silmäluomen kohottajalihasta, jolloin ul-

koisia silmälihaksia on laskennallisesti seitsemän (Shumway, Motlagh & Wade 2019a; 

Hislop, Avers & Brown 2014: 422). Silmälihasten hermotuksesta vastaavat kolmas, nel-

jäs ja kuudes aivohermo. Kolmas aivohermo eli silmän liikehermo hermottaa muun mu-

assa silmäluomen kohottajalihasta, alavinoa silmälihasta, sisä-, ylä- ja alasuoraa silmä-

lihasta, sädekehää ja mustuaisen kurojalihasta. Neljäs aivohermo eli telahermo hermot-

taa ylävinoa silmälihasta, kun taas kuudes aivohermo eli loitontajahermo vastaa ulko-

suorasta silmälihaksesta. (Bowling 2016: 731.)  

Ulkoisten silmälihasten kiinnityskohta on kovakalvolla lukuun ottamatta silmäluomen ko-

hottajalihasta, joka kiinnittyy yläluomeen. Silmämunan kääntyminen tiettyyn suuntaan 

aiheutuu silmälihasten supistumisesta. Kiinnityskohdallakin on suunnan suhteen merki-

tystä. Suorat lihakset kiinnittyvät nimensä mukaiseen paikkaan kovakalvolla; yläsuora 

ylös, alasuora alas ja niin edelleen. (IMAIOS 2020a.) Ylävino silmälihas kiinnittyy silmä-

munan posterioriseen superolateraaliin osaan (Abdelhady, Patel, Motlagh & Al Aboud 

2019). Alavino silmälihas taas kiinnittyy silmämunan posterioriseen inferolateraaliin 

osaan (Gupta & Patel 2019).  
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Yläsuoran silmälihaksen ensisijainen liikesuunta on elevaatio eli silmälihaksen supistu-

minen kääntää silmämunaa ylös. Alasuoran silmälihaksen ensisijainen liikesuunta taas 

on depressio, alaspäin suuntaava. Sisäsuora silmälihas kääntää silmämunaa nenään 

päin, jolloin yksittäisen silmän liikettä kutsutaan adduktioksi. Ulkosuora silmälihas kään-

tää silmämunaa päinvastaiseen suuntaan, jolloin puhutaan abduktiosta. Ylävino silmäli-

has kääntää silmämunaa alas ja sisään päin – tätä kutsutaan intorsioksi. Alavino silmä-

lihas taas suuntaa silmämunaa ylös ja ulos päin – tällöin kyseessä on ekstorsio. Levo-

versio kuvastaa silmäparin vasemmalle suuntautuvaa katsetta, dekstroversio taas oike-

alle. Kun molemmat silmät kohdistavat katseensa lähemmäs nenää, silmät konvergoivat. 

Jos taas molemmat silmät loittonevat nenästä, silmät divergoivat. (Bowling 2016: 729 – 

731.)   

 

Kuvio 1. Hahmotelma ulkoisista silmälihaksista englanniksi. Kuva: macrovector © 123RF.com   

Päärynänmuotoista luista onteloa kutsutaan silmäkuopaksi. Näköhermon, muiden her-

mojen ja verisuonten kulku mahdollistuu silmäkuopan pienten reikien ansiosta. (Bowling 

2016: 78.) Näitä silmäkuopan reikiä on viisi. Silmäkuoppa koostuu seitsemästä luusta: 

seula-, kita-, suulaki-, kyynel-, yläleuka-, poski- ja otsaluusta. Lisäksi silmäkuopassa on 

jänteitä, ulkoisten silmälihasten lähtöpisteitä, jännesilmukka eli tela ja osittain myös kyy-

nelrauhanen. (Shumway, Motlagh & Wade 2019b.) Silmäkuopassa on myös eräänlaista 

rasvakudosta. Tämä rakenne suojaa silmää lujemmiltakin iskuilta. Silmänseutuun koh-

distuvan iskun tullen tämä rakenne toimii ikään kuin tyynynä silmämunan painuessa sy-

vemmälle. (Casper & Cioffi 2019: 137.) 
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Silmäluomet muodostavat eräänlaisen ulkoisen suojan silmämunalle. Silmäluomien si-

säpintaa peittää sidekalvo, joka on mahdollisimman kitkaton. Silmäluomien sisällä on 

sidekudoslevyjä eli niin kutsuttuja luomitukia. Luomen kohottajalihaksen ja silmän kehä-

lihaksen avulla räpytysliike on mahdollinen. Räpytysrefleksi eli silmän nopea sulkeminen 

ulkoisen tekijän laukaisemana on tärkeä suojamekanismi. (Hiltunen, Holmberg, Kaikko-

nen, Lindblom-Ylänne & Nienstedt 2002: 273.)  

Silmien räpäyttäminen tasapainottaa kyynelnesteen virtausta (Palakuru, Wang & 

Aquavella 2007). Silmäluomien sisäpinnoilla on myös Meibomin rauhasia, jotka erittävät 

öljymäistä nestettä silmän pinnalle. Tämä estää kyynelnesteen haihtumista. (Sridhar 

2018.) Uloin silmäluomien iho on ihmiskehon ohuinta (Evans 2019: 232). Silmäripset 

suojaavat silmää estäen hiukkasten pääsemistä silmän pinnalle (Amador ym. 2015). Rip-

sityven läheisyydessä on pieniä Zeissin ja Mollin rauhasia. Zeissin rauhaset erittävät rip-

siin öljymäistä ainetta, kun taas Mollin rauhaset ovat silmäluomen hikirauhasia. (Bowling 

2016: 3.)   

Kyynelrauhanen sijaitsee osittain silmäkuopan sisäreunalla, yläluomen temporaalipuo-

len alla.  Kyynelrauhanen erittää kyynelnestettä, joka kosteuttaa silmän pintaa – lisä-

kyynelrauhaset erittävät suunnilleen 10 % kyynelnesteestä. (Örge & Boente 2014.) Lisä-

kyynelrauhaset, Wolfringin ja Krausen rauhaset, sijaitsevat sidekalvolla (Ubels ym. 

2012). Kyynelneste suojaa silmän pintaa, tasoittaa sarveiskalvon optiikkaa ja tarpeen 

tullen poistaa silmään päätyneen roskan. Kyynelfilmin kerroksia ovat uloinna lipidikerros, 

keskellä niin kutsuttu vesikerros ja sisimpänä sarveiskalvoa vasten musiinikerros. 

(Machiele & Czyz 2018.)  

 

Kuvio 2. Hahmotelma kyynelfilmin kerroksista englanniksi. Kuva: Alila Medical Media/Shutters-
tock.com 
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Kyynelnesteessä on myös pieneliöiden kasvua estävää lysotsyymiä. Luomiraon nasaa-

lipuolelle keräytyvä kyynelneste kulkeutuu ylä- ja alakyynelpisteen kautta kyyneltiehyihin 

ja sieltä edelleen kyynelpussiin. Kyynelpussin alaosa kapenee kyynelkanavaksi, joka lo-

pulta aukeaa nenäonteloon. (Hiltunen, Holmberg, Kaikkonen, Lindblom-Ylänne & Nien-

stedt 2002: 273 – 275.) 

3.1 Silmän etuosan anatomiaa 

Silmämunan valkoista kovakalvoa peittää löyhästi kiinnittynyt sidekalvo. Sidekalvoa on 

luomien sisäpinnalta sarveiskalvon reunaan saakka. Sidekalvon pohjukaksi kutsutaan 

taitetta, jossa kovakalvo ja luomi kohtaavat sidekalvon osalta. (Seppänen ym. 2018.) 

Sidekalvo antaa suojan muun muassa mikrobeja vastaan (Guyot, Schelenz & Myint 

2011: 46).  

Sidekalvolla on myös niin kutsuttuja pikarisoluja, jotka tuottavat kyynelnesteen kannalta 

tärkeää musiinia (Bowling 2016: 121, 139). Sarveiskalvo on läpinäkyvä valoa läpäisevä 

rakenne. Se on verisuoneton, mutta tuntohermopäätteiltään runsas. Sidekalvon ja sar-

veiskalvon erottavaa aluetta kutsutaan limbukseksi. (Seppänen ym. 2018.)  

Ravintoa sarveiskalvo saa ympäröiviltä verisuonilta ja etukammionesteestä. Happea sar-

veiskalvo saa suoraan kyynelnesteeseen liuenneena. Vaikka sarveiskalvo on herkästi 

vahingoittuva, se uusiutuu epiteelikerroksen ansiosta usein melko helposti ja nopeasti. 

Tämä on mahdollista, koska epiteelisolujen elinkaari on noin 7 – 10 päivää. (Sridhar 

2018.) Sarveiskalvon epiteelisoluja muodostuu limbuksella (Sartaj ym. 2017).  

Sarveiskalvon kerrokset uloimmasta sisimpään muodostuvat epiteelikerroksesta, Bow-

manin kerroksesta, stroomasta, Descemetin kerroksesta ja endoteelista (Bowling 2016: 

168). Vuonna 2013 sarveiskalvosta kyettiin erottamaan kuudes kerros, löytäjänsä mu-

kaan nimetty Duan kerros. Kyseinen kerros on havaittavissa strooman jälkeen ennen 

Descemetin kerrosta (Dua, Faraj, Said, Gray & Lowe 2013.)  
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Kuvio 3. Hahmotelma sarveiskalvon kerroksista englanniksi Duan kerrosta lukuun ottamatta. 
Kuva: Alila Medical Media/Shutterstock.com 

Silmämunan etuosan värillistä aluetta kutsutaan värikalvoksi. Se ympäröi mustuaisauk-

koa, ja värikalvon väriainehiukkaset eli pigmentit määrittävät sen, minkä värinen silmä 

on. Värikalvon kurojalihas supistaa mustuaisaukkoa ja laajentajalihas laajentaa sitä. Vä-

rikalvon takana ohuet ripustinsäikeet ovat kiinnittyneinä läpinäkyvään kaksoiskuperaan 

mykiöön. Silmä kykenee tarkentamaan lähelle eli akkommodoimaan, kun mykiö pullistuu 

ripustinsäikeiden löyhentyessä ja sädelihaksen supistuessa. Iän myötä tämä tarkennus-

kyky heikkenee mykiön jäykistymisen vuoksi. Tästä aiheutuu niin kutsuttu ikänäkö. (Sep-

pänen ym. 2018.) 

Värikalvon takapinnan ja mykiön välillä on niin kutsuttu takakammio, johon sädekehä 

erittää kammionestettä. Takakammio on mustuaisaukon kautta yhteydessä etukammi-

oon, joka taas on sarveiskalvon ja värikalvon etupinnan väliin jäävää kammionesteen 

täyttämää onteloa. Kammioneste kiertää takakammiosta etukammioon. Sarveiskalvon ja 

värikalvon kohtaamispisteessä on niin kutsuttu kammiokulma, jonka kautta kammioneste 

pääsee virtaamaan pois silmästä. Ulosvirtaus kulkee kammiokulman eli trabekkeli-

vyöhykkeen ja Schlemmin kanavan kautta. Kammionestettä poistuu vaihtoehtoisesti 

myös uveoskleraalisti. (Seppänen ym. 2018.) Kammionestekierrolla on vaikutusta sil-

mänpaineeseen. Mikäli jostain syystä kammioneste ei pääse poistumaan, silmänpaine 

kasvaa. Korkea silmänpaine voi vaurioittaa silmää niin paljon, että silmä sokeutuu. (Pat-

ton & Thibodeau 2014: 289.) 
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3.2  Silmän takaosan anatomiaa 

Mykiön takana silmän täyttää lasiaistila. Lasiainen on hyytelömäistä ainetta, ja se pitää 

omalta osaltaan yllä silmän muotoa. Valo taittuu lasiaisen kautta vielä taemmas silmän 

verkkokalvolle. (Boyd & Turbert 2018.) Verkkokalvon erotettavissa olevia kerroksia on 

kymmenen. Sisimmästä kerroksesta uloimpaan nämä kymmenen kerrosta ovat sisempi 

rajakalvo, hermosyykerros, gangliosolukerros, sisempi verkkomainen kerros, sisempi tu-

makerros, ulompi verkkomainen kerros, ulompi tumakerros, ulompi rajakalvo, valoaistin-

solukerros ja pigmenttiepiteelikerros. (Nguyen, Patel & Tadi 2019.) 

Verkkokalvo päättyy anteriorisesti ora serrataksi kutsuttuun rakenteeseen (Yanoff ym. 

2019: 638). Verkkokalvon ja kovakalvon väliin jää suonikalvosto, joka kattaa värikalvon, 

sädekehän ja suonikalvon (AAO 2016). Suonikalvo on ohut kerros täynnä verisuonia. 

Suonikalvon sisempi kerros on kiinni verkkokalvon pigmenttiepiteelissä. Ulompi suoni-

kalvon kerros taas on löyhästi kiinnittynyt kovakalvoon. Tämä rakenne mahdollistaa 

verkkokalvon uloimman kerroksen ravinnonsaannin. Pyörrelaskimoiden kautta laskimo-

veri pääsee virtaamaan suonikalvolta pois. Suonikalvo myös mahdollistaa verisuonituk-

sen ja hermotuksen ulottumisen sädekehälle ja värikalvolle. (IMAIOS 2020b.)  

Verkkokalvokerroksessa aistitaan valo. Valon aistiminen perustuu valoärsykkeisiin rea-

goiviin tappi- ja sauvasoluihin eli niin kutsuttuihin valoreseptoreihin. Tappisolut havaitse-

vat värejä ja mahdollistavat tarkan näkemisen. Sauvasolut mahdollistavat hämäränäön. 

Molemmat solutyypit muuttavat valon energiaksi, sähköisiksi ja kemiallisiksi impuls-

seiksi. (Boyd & Turbert 2018; Nguyen, Patel & Tadi 2019.) Kliinisessä käsitteistössä 

fovealla kuvataan anatomista foveolaa, kun taas kliininen makula kuvaa anatomista 

foveaa. Anatomisesti foveola on näistä keskeisin ja pienin mutta tarkin alue, ja sitä ym-

päröi fovea. Anatominen makula ulottaa laajemmalle alueelle kuin anatominen fovea. 

(Yanoff & Sassani 2009: 393.)  

Muuta osaa verkkokalvosta kutsutaan periferiaksi, ja sen avulla kyetään hahmottamaan 

perifeeristä näkökenttää. Kaikista keskeisimmän näön alueella on ainoastaan tappiso-

luja. Periferia koostuu suurimmaksi osaksi sauvasoluista. (Nguyen, Patel & Tadi 2019.) 

Verkkokalvo on altis sairauksille. Esimerkiksi silmänpohjan rappeumassa tarkannä-

önalueen solut rappeutuvat ja näkökentän keskeisen alueen tarkkuus heikentyy. Varsi-

naisten silmäsairausten lisäksi silmänpohjassa voidaan havaita muun muassa diabetek-

sen aiheuttamia muutoksia. (Näkövammaisten liitto ry n.d.a.) 
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Kuvio 4. Hahmotelma silmän anatomiasta englanniksi. Kuva: Tefi/Shutterstock.com 

Verkkokalvolla on valoreseptorien lisäksi muitakin näkemisen kannalta tärkeitä hermo-

soluja: amakriini-, bipolaari-, horisontaali- ja gangliosoluja. Tappisolutyyppejä on erilai-

sia: tappisolut tunnistavat joko sinistä, vihreää tai punaista aallonpituutta. Tämä mahdol-

listaa näkyvän valon spektrin havaitsemisen.  (Nguyen, Patel & Tadi 2019.) 

 

Kuvio 5. Hahmotelma näkyvän valon spektristä ja silmästä. Kuva: udaix/Shutterstock.com 

Silmänpohjassa sijaitsee myös näköhermonpää eli papilla, josta alkaa näköhermo. Nä-

köhermo koostuu verkkokalvon gangliosolujen viejähaarakkeista. Näköhermo kulkee ko-

vakalvon verkkomaisen rakenteen, lamina cribrosan, kautta. Lamina cribrosalta alkaen 

oligodendrosyytit eli keskushermoston hermotukisolut muodostavat myeliinituppea vie-
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jähaarakkeiden ympärille eli viejähaarakkeet myelinisoituvat. (Salazar ym. 2018.) Näkö-

hermo eli toiselta nimeltään toinen aivohermo vastaa verkkokalvolla aistitun visuaalisen 

tiedon kuljetuksesta aivoihin (Shumway, Motlagh & Wade 2019b).  

Näköhermonpään monet hermosäikeet kuljettavat valoaistinsolujen saaman tiedon im-

pulsseina näköhermon kautta aivojen näköaivokuorelle. Näköaivokuori vastaa näkemi-

sen tajuamisesta. (Boyd & Turbert 2018.) Näköhermonpää on nasaalisti noin neljän mil-

limetrin päässä tarkannäönalueesta. Siinä ei ole ollenkaan valoaistinsoluja, mikä saa ai-

kaan sokean alueen näkökentässä. Kuitenkin verkkokalvon kannalta tärkeät verisuonet 

pääsevät sitä kautta ravitsemaan verkkokalvoa. Väriltään näköhermonpään tulisi olla 

vaaleanpunainen, vaikka se onkin kalpeampi kuin muu verkkokalvo. Näköhermonpää on 

halkaisijaltaan keskimäärin 1,5 millimetriä. (McAllister 2013.)  

Näköhermonpäätä tutkittaessa voidaan havaita näköhermonpään kuppi, jota ympäröi 

neuroretinaalinen reuna. Reunan leveysvaihtelut kuvaavat kupin muotoa. Tavallista on, 

että alareuna on levein. Seuraavaksi leveimpiä ovat yläreuna ja nasaali reuna. Tempo-

raali reuna on näistä ohuin. Näköhermonpään kupin koko mukailee usein näköhermon-

pään kokoa. Iso näköhermonpään kuppi on aina riski näköhermonpään terveydelle. 

(Pogrebniak, Wehrung, Pogrebniak, Shetty & Crawford 2010.) Koska näköhermo kuljet-

taa visuaalisen tiedon aivoille, on tärkeää, että näköhermonpää on terve (Ou 2017). 

Kuvio 6. Terveen silmän silmänpohjakuva ja anatomiset osat latinaksi ja suomeksi. Kuva: Mari 
Aloui 
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Monet eri seikat saattavat heikentää näköhermonpään terveyttä. Esimerkiksi koholla 

oleva silmänpaine tai epänormaali verenvirtaus näköhermonpään alueella voivat olla 

merkki glaukoomasta eli näköhermoa rappeuttavasta sairaudesta. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita sitä, että viitearvoihin lukeutuva silmänpainearvo olisi glaukooman osalta riskitön 

tai toisaalta sitä, että korkea silmänpaine olisi välittömästi merkki glaukoomasta. (Ou 

2017.)  

Suuri näköhermonpään kuppi tai tavallisesta poikkeavat neuroretinaaliset reunat voivat 

olla merkkejä glaukoomasta (Pogrebniak ym. 2010). Kupin muuttuminen suuremmaksi 

on merkki verkkokalvon hermosäiekadosta tietyllä alueella. Muita huomionarvoisia seik-

koja ovat mahdolliset verenkierron häiriöt silmässä, joista voi aiheutua jopa happivaje. 

(Orgül 2007.) Verenvuodot näköhermonpään alueella harvoin viestivät terveestä sil-

mästä (Kim ym. 2009). 
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4 Näköaistimus, näkövamma, silmävamma ja silmätapaturmat 

Silmämuna on aistinelin, jonka aistiärsykkeenä toimii valo. Normaalitilanteessa tämä 

mahdollistaa kyvyn hahmottaa ympäristöä näkemällä. Valo taittuu silmän sarveiskalvon, 

kammionesteen, mykiön ja lasiaisen kautta lopulta silmän verkkokalvolle muodostaen 

ylösalaisen kuvan. Verkkokalvon aistinsolujen, sauva- ja tappisolujen, saama tieto ku-

vasta kulkee hermoimpulsseina näköhermon kautta aivojen näkökeskuksiin. Näköaivo-

kuorella tulkitaan kuvat ja näkeminen tajutaan. Voidaan siis todeta, että näköaistimuksen 

mahdollistaa kolme seikkaa: kuvan muodostuminen verkkokalvolle, sauva- ja tappisolu-

jen stimulaatio ja hermoimpulssien kulku aivoihin. Mikäli jokin näistä kolmesta näköaisti-

muksen mahdollistavasta seikasta estyy syystä tai toisesta, voi seurauksena olla näkö-

häiriö. (Patton & Thibodeau 2014: 286 – 289.)  

Näköaisti helpottaa ympäristön hahmottamista ja siten myös liikkumista ympäristössä. 

Sosiaalinen kanssakäyminenkin on helpompaa, kun puhujan silmiin voidaan katsoa. Nä-

kövamman aiheuttamat hankaluudet ovat moninaisia; ympäristössä liikkumiseen liittyy 

riskejä, ja sosiaalisissa tilanteissa ei välttämättä kyetä tunnistamaan toisen ilmeitä ja 

eleitä, saati vastaamaan niihin. (Näkövammaisten liitto ry n.d.b.) Näkövamma altistaa 

myös muille vammoille, terveyden heikkenemiselle, työttömyydelle ja taloudellisille haas-

teille (Brunes, Hansen & Heir 2019: 1).  

Näöntarkkuus on arvo, jolla kuvataan silmän erotuskykyä havaita yksityiskohtia (Näkö-

vammaisten liitto ry 2019: 5). Silmän normaali näöntarkkuus on 1,0 (Hermanson 2012). 

Näkövamma käsitteenä ulottuu heikkonäköisyydestä sokeuteen. Heikentynyt näkö ja 

sen tuomat arjen haasteet eivät vielä välttämättä tarkoita näkövammaisuutta. Silmälää-

käri määrittää, onko henkilö näkövammainen. Mikäli parhaalla silmä- tai piilolasikorjauk-

sella paremmin näkevän silmän näöntarkkuus on alle 0,3, voidaan henkilöä pitää näkö-

vammaisena. (Terveyskylä 2019a.) Kliinisessä näkövamman arvioimisessa kuitenkin 

otetaan usein huomioon myös silmien kontrastiherkkyys, värinäkö ja näkökentät (WHO 

2019: 10).  

Maailman terveysjärjestö WHO:n julkaiseman raportin mukaan näkövamma vaikuttaa 

merkittävästi yksilön elämänlaatuun. Esimerkiksi taipumus masennukseen ja ahdistunei-

suuteen on suurempi näkövammaisella aikuisella. (WHO 2019: 15.) Hankitun silmävam-
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man on todettu olevan yksilön mielenterveysongelmille suurempi riskitekijä kuin synnyn-

näinen silmävamma (Choi ym. 2019: 1543). Aihe on tärkeä, sillä loppujen lopuksi mie-

lenterveys on se, mihin yksilön hyvinvointi ja toimintakyky perustuvat (THL 2019). 

Jotta mielenterveyttä voitaisiin edistää, tulee yksilön itsensä lisäksi yhteisön ja yhteis-

kunnan rakenteiden antaa tukea. Käytännössä tämän tulisi näkyä yhteisön tarjoamana 

viihtyvyytenä, yhteiskunnan takaamana taloudellisena turvallisuutena ja tasa-arvoa ko-

rostavina päätöksinä. (THL 2019.) Yksinäisyys on melko yleistä näkövammaisten kes-

kuudessa. On huomattu, että näkövammaisen toimintakykyä kohentavan kuntoutuksen 

lisäksi kuntoutuksesta saatava sosiaalinen tuki koetaan lähes yhtä tärkeäksi kuin itse 

kuntoutus. Kuitenkin kuntoutuspalvelujen piiriin pääseminen saattaa olla haastavaa. Li-

säksi vastuu kuntoutuspalveluihin hakeutumisesta on enimmäkseen yksilöllä itsellään.  

(Ritvanen 2008: 84, 87, 89, 98.) 

Silmävammoilla kuvataan vammoja tai tapaturmia, jotka kohdistuvat silmiin. Silmä on 

erityisen herkkä vaurioitumaan, mikäli siihen kohdistuu vamma. (Sahi, Castrén, Helistö, 

& Kämäräinen 2007:109.) Lähes puolet silmävammoista ajoittuu vapaa-ajalle urheilun 

aikaan (Hänninen n.d.). Silmävammoista puolet ajoittuvat työajalle (Ikäheimo & Sorri 

2007). Silmään joutuneet vierasesineet kuten hiekanmurut tai lasinsirut ovat toiseksi ylei-

simpiä silmävamman lähteitä (Saarelma 2019).  

 

Silmä voi vaurioitua lisäksi myös ilotulitteista, syövyttävästä aineesta tai fysikaalisesta 

ärsykkeestä kuten ultraviolettisäteilystä. Silmään kohdistuva isku esimerkiksi pallosta tai 

muusta tylpästä esineestä voi tuottaa eriasteisia vaurioita, joihin on aina suhtauduttava 

vakavasti. (Saarelma 2019.) Vaikka jotkut silmävammat vaikuttavat ensisilmäyksellä 

vaarattomilta, ne voivat johtaa näköhäiriöihin ja vahingoittaa silmän rakenteita niin, ettei 

valo enää taitu normaalisti silmään. (Saarelma 2019.) Kaikki silmän rakenteet voivat vau-

rioitua vakavissa silmävammoissa (Terveyskylä 2019b). Pahimmassa tapauksessa 

vamma voi aiheuttaa näön osittaisen tai kokonaisen menetyksen (Saarelma 2019). 

4.1 Silmätapaturmien yleisyys ja esiintyvyys väestössä 

Noin 30 % silmävammoista on tylppiä silmävammoja (Seppänen 2018a). Nuoret ovat 

alttiimpia työtapaturmille kuin iäkkäät. Työtapaturmia aiheutuu selvästi enemmän mie-

hille kuin naisille. (Okkonen & Miettinen 2009.) Esimerkiksi vuonna 2016 päähän kohdis-
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tuneita työtapaturmia oli miehillä 862 ja naisilla 410 (Miettinen & Stenbäck 2016). Mies-

ten ja naisten vammat iän suhteen ovat hyvin samansuuntaiset. Nuorten vammat ovat 

erilaisia kuin vanhemmilla. Vammautumisriski ylipäätään kasvaa iän myötä. (Okkonen & 

Miettinen 2009.)  

 

Vuonna 2014 teollisuuden toimialan kaikista työtapaturmista pään alueelle kohdistui 21,3 

%. Merkittävä osa näistä oli silmätapaturmia. Silmätapaturmien määrä on kuitenkin huo-

mattavasti vähentynyt tilastojulkaisun mukaan vuosina 2005 – 2014. Vuonna 2014 sitä 

edeltävään vuoteen verrattuna laskua ilmeni jopa 5,8 %. Toimialan panostus työturvalli-

suuden kehittämiseen on synnyttänyt tapaturmien laskevan trendin vuodesta 2008 läh-

tien. Vuonna 2014 tapahtuneista teollisuuden toimialan 17232 työtapaturmasta 2586 oli 

silmätapaturmia ja loput muita tapaturmia. Silmätapaturmien osuus siis kattoi 15 % kai-

kista työtapaturmista. (TVL 2015: 23 – 25.)  

 
Suomen sairaaloissa on käsitelty vuoden 2000 jälkeen satoja uudenvuoden juhlinnasta 

seuranneita silmävammoja. Melko suuri osa silmävammoista on sattunut alaikäisille ja 

sivustakatsojille. Koska ilotulituksista aiheutuu aina silmävammoja, silmälääkäreiden jär-

jestöt ovat globaalisti ehdottaneet kuluttajille suunnattujen ilotulitteiden poistamista. Ilo-

tulituksista aiheutuu silmävammojen lisäksi kuulovammoja ja käsivammoja. Suomessa 

ilotulitteiden aiheuttamat silmävammat eivät ole vähentyneet tällä vuosikymmenellä, 

vaikka asioista on puhuttu ja esimerkiksi lakisääteinen suojalasipakko ilotulitteiden am-

pumista varten säädettiin vuonna 2009. Lakia ei merkittävässä määrin noudateta. (Edus-

kunnan pöytäkirja 2019: 1.) 

4.2 Silmävammojen ennaltaehkäisy 

Silmien suojaaminen on suositeltavaa (Ikäheimo & Sorri 2007). Silmävammojen ennal-

taehkäisy on varmin tapa hoitaa silmävammoja. Vaikka silmä on luisen silmäkuopan ja 

luomien suojaama, silmätapaturmat ovat kuitenkin valitettavan yleisiä. Silmävammoihin 

täytyy suhtautua tietyllä vakavuudella. (Hietanen, Hiltunen & Hirn 2005: 118.)  

 

Suomen Työnäköseuran mukaan työtavan suunnittelussa tulisi huomioida silmien turval-

lisuus. Riskialttiissa työtehtävissä suositellaan silmäsuojaimien käyttöä. Suojatoimenpi-

teistä riippumatta työpaikoilla tapahtuu silmätapaturmia, joihin on tärkeää varautua etu-

käteen. Varautumiseen kuuluvat muun muassa ensiapuharjoitteet ja ensiapuvälineiden 
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kuten silmähuuhteen ja kasvosuojainten saatavuus työpisteellä. Mikäli käytössä on sil-

mäsuihke, sen toimivuus tulee tarkistaa toistuvasti sekä se, että veden lämpötila pysyy 

35 – 40 asteessa. (Suomen Työnäköseura 2016.)  

Työturvallisuus silmätapaturmien kannalta on otettava vakavasti jokaisessa työpaikassa, 

jossa riskejä on olemassa. Hyvän työterveyshuollon pitäisi sisältää riskien arvioiminen. 

Myös ensiapuvalmiuksien varmistaminen ensiapuharjoitteilla on tarpeen. Hyvä ja vas-

tuullinen työterveyshuolto sisältää silmätapaturmien ehkäisyn. (Hyvärinen n.d.)    

4.3 Ensiapu ja kriisi silmätapaturman sattuessa 

Mikäli hengen, terveyden, ympäristön tai omaisuuden koetaan olevan tai epäillään ole-

van vaarassa, tulee soittaa hätäkeskuslaitokseen. Jos vain mahdollista, hätäilmoitus teh-

dään mielellään soittamalla itse hätänumeroon 112. Hätäilmoitusta tehtäessä kerrotaan, 

mitä on tapahtunut. Tarkat osoitetiedot ovat tarpeen. Kysymyksiin tulee vastata. Puhelua 

jatketaan ensiavun lomassa laittamalla kaiutin päälle. Puhelun aikana annettujen ohjei-

den mukaan toimitaan. Kun lupa on annettu, puhelu voidaan lopettaa. Tarvittaessa soi-

tetaan uudelleen. Lisäapu opastetaan paikalle. (Suomen Punainen Risti n.d.) 

Myrkytystietokeskukselta voi tiedustella myrkyllisistä aineista ja niiden aiheuttamien ti-

lanteiden hoidosta. Myrkytystietokeskukseen voi ottaa yhteyttä soittamalla numeroon 

0800 147 111. (HUS n.d.a.) Päivystysapu tarjoaa alueellista päivystyspalvelua arvioi-

malla päivystyksellistä tai kiireellistä hoitotarvetta paikallisten ohjeistusten mukaisesti. 

Päivystyspalvelusta saa tietoon esimerkiksi sen, tulisiko tietyn vaivan vuoksi mennä päi-

vystykseen. Päivystysavun on tarkoitus ulottua koko Manner-Suomen alueelle vuonna 

2020. Päivystysapuun voi soittaa numeroilla 116 117. (STM 2020.) 

Hätätilanteessa auttajan tulee pitäytyä rauhallisena ja pitää uteliaat kauempana. Apua 

tarvitsevaa ei saa jättää yksin, eikä tapahtunutta tai tulevaa tule pimittää häneltä. Huo-

lenpidon osoitus kuten esimerkiksi kosketus, puhuminen ja kuuntelu luovat turvallisuu-

den tunnetta. Tapaturma ja fyysiset vammat aiheuttavat usein myös psyykkistä eli hen-

kistä loukkaantumista, joka voi ilmetä järkytyksenä. (Suomen Punainen Risti 2012.)  

Äkillinen ja mahdollisesti pysyvä näönmenetys on kriisi. Sokkivaiheessa tapahtunutta ei 

välttämättä pysty tajuamaan. Lamaantuminen tai kiihtyminen on yksilöllistä. Sokkivai-
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heen lisäksi kriisi koostuu reaktiovaiheesta, käsittelyvaiheesta ja uudelleen suuntautu-

misen vaiheesta. Reaktiovaiheessa puhuminen on merkittävä askel kohti sopeutumista. 

Käsittelyvaiheessa voidaan hyväksyä nykyinen elämäntilanne. Uudelleen suuntautumi-

sen vaiheessa on mahdollista todeta voimavaroja ja elämäniloa olevan enemmän suh-

teessa aiempaan. (Seppänen 2018c.) 

Voi kestää kauankin, ennen kuin päästään kriisin viimeisimpään vaiheeseen. Näön me-

netyksestä voi hyvinkin olla kulunut yli vuosi. Jotta yksilön taakka näön menetyksestä ei 

olisi ylivoimainen, yhteisön tuki sekä taloudellisessa että palvelullisessa muodossa ovat 

tärkeitä. SVA-todistus sekä myöhempien vaiheiden näönkuntoutuspalvelut ja mielenter-

veyden tarkkailu muodostavat erinäisen tukiverkoston, jonka tulisi olla kaikkien tarvitse-

vien tavoitettavissa. (Seppänen 2018c.) 

4.4 Lakisääteiset tekijät hoitoon hakeutumisessa 

Silmätapaturman sattuessa tulisi tietää, minne hakeutua hoitoon. Terveydenhuoltolaissa 

määritellään, että jokaisella potilaalla on oikeus saada kiireellistä hoitoa sitä tarvitessaan, 

asuinkuntaan tai asuinpaikkaan katsomatta (STM n.d.a). Sama koskee ensiapua (STM 

n.d.b). Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa tarkemmin ensihoitopalveluun liittyvistä ase-

tuksista (STM n.d.c).  Potilaalle annettava kiireellinen hoito toteutetaan päivystyksessä. 

Kiireellinen hoito kuvaa välittömästi toteutettavaa arviota ja hoitoa. Mikäli arviota ja hoi-

toa siirrettäisiin myöhemmäksi, se pahentaisi sairautta tai vaikeuttaisi vammaa. Kiireelli-

sen hoidon tarve voi seurata äkillistä sairastumista, pitkäaikaissairauden vaikeutumista, 

toimintakyvyn huomattavaa alenemista tai vammaa. (STM n.d.d.) 

 

Jotta kiireellistä hoitoa voidaan antaa, tulee kunnan tai sairaanhoitopiirin järjestää ympä-

rivuorokautinen päivystys. Ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen 

rinnalle tulisi järjestää erikoissairaanhoidon päivystys. Nämä muodostavat yhteispäivys-

tyksen. Päivystyspisteiden lisäksi on huomioitava alueen ensihoitopalvelu, väestön pal-

velutarve ja etäisyydet päivystyskeskusten välillä. Yhteistyö päivystävän terveydenhuol-

lon ja ensihoitopalvelun välillä on tärkeää, jotta kokonaisuus on alueellisesti toimiva. 

(STM n.d.d.) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä määrää luvussa 3 15 §:ssä am-

mattieettisistä velvollisuuksista, että “terveydenhuollon ammattihenkilön tulee aina antaa 

kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle apua” (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 

559/1994 § 15).    
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Terveydenhuoltolain 50 §:ssä määritellään kiireellisen hoidon järjestäminen. Vuoden 

2017 asetuksella korvattiin aikaisempi sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisestä 

hoidosta ja päivystyksen erikoisalakohtaisista ehdoista (782/2014). Asetuksen 13 §:ssä, 

Hoidon varmistaminen, säädetään, että ”päivystyspoliklinikan henkilökunnan tulee osal-

taan huolehtia potilaan jatkohoidon järjestymisestä riittävin toimenpitein.” Potilas voidaan 

mahdollisuuksien mukaan ohjata virka-aikaisen toiminnan piiriin päivystyksestä tai pu-

helinneuvonnasta. Vaihtoehtoisesti potilas saa ohjeet itsehoidon toteuttamiseksi, mikäli 

lääkärikäynti on tarpeeton. (STM 2017: 14, 25.) 

 

Asetuksen 13 §:ssä, Hoidon varmistaminen, todetaan vielä, että ”päivystyksestä vastaa-

van laillistetun lääkärin tai hammaslääkärin tai hänen ohjeidensa mukaan muun lailliste-

tun terveydenhuollon ammattihenkilön on huolehdittava potilaan tarpeen mukaisesta jat-

kohoidon tai muun hoidon suunnittelemisesta tilanteen vaatimalla tavalla kunnan perus-

terveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa tai muutoin sovittavalla tavalla.” Potilaan tu-

lee myös saada kattavat ohjeet oireidensa seuraamista varten. Ohjeistuksen tulee lisäksi 

sisältää tieto siitä, missä tilanteessa tulisi ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon, ja minne ha-

keutua jatkohoitoon. (STM 2017: 14 –15.) 
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5 Yleisimmät silmävammat ja näköhäiriöt – vakavuus, kiireellisyys ja 
hoito 

Silmävammat tulee ottaa aina vakavasti (Saarelma 2019). Osa näköhäiriöistä on vaaral-

lisia ja täten vakavasti otettavia (Seppänen 2018b). Silmävammaa epäiltäessä tutkimus 

tulee suorittaa systemaattisesti ja perusteellisesti. Standardinomainen rutiini vähentää 

virheiden mahdollisuutta. Näin kaikista hienovaraisimmatkin merkit saadaan selville. 

(Camodeca & Anderson 2019.) Seuraavissa alaluvuissa käsitellään yleisimpiä silmäta-

paturmia ja näköhäiriöitä niiden vakavuuden, kiireellisyyden ja hoidon osalta. Ennen ala-

lukuihin siirtymistä tarkastellaan, mistä tutkimussisältö yleisimpien silmävammojen ja nä-

köhäiriöiden ilmaantuessa viimekädessä koostuu. 

Anamneesilla tarkoitetaan potilaan kliinisiä esitietoja (Duodecim Terveyskirjasto 2019). 

Anamneesi on merkittävä tekijä silmäpotilaiden diagnosoinnissa. Huolellisesti tehtynä 

siitä voidaan päätellä potilaan terveydentila. (Uusitalo 2007: 2623.) Siksi potilaan tilan 

etiologian selvittämisessä huolellisella anamneesilla on merkittävä rooli (Paakkala 

1992). Ylipäätään kommunikaatio potilaan kanssa on tärkeää, siitäkin huolimatta, että 

asiat voivat tuntua arkaluontoisilta (Zucchermaglio, Alby & Fatigante 2016: 471, 474, 483 

– 484). 

Potilaan rooli anamneesissa on keskeinen, onhan hän oman terveytensä tietolähde. 

Anamneesin tekijän tulee arvioida, mikä on relevanttia tietoa. Anamneesi ei ole yksin-

kertaisuudessaankaan potilaan “historian kirjaamista” vaan monimutkainen koko-

naisuus. Se on haastava, toisinaan tulkinnanvarainen prosessi. Terveydenhuoltohenki-

löstön ja potilaan tulee tehdä yhteistyötä anamneesin rakentamisessa. Parhaimmillaan 

anamneesi valistaa potilasta vakavista ja vähemmän vakavista terveydellisistä tekijöistä. 

(Zucchermaglio, Alby & Fatigante 2016: 471, 474, 483 – 484.) 

Dokumentoitavia perusmittauksia ovat näöntarkkuus, pupillireaktiot ja silmänpaine. Kui-

tenkin esimerkiksi epäiltäessä vierasesineen lävistäneen silmän takaseinämän eli perfo-

raatiota epäiltäessä silmänpainetta ei välttämättä ole suositeltavaa mitata. Tapauskoh-

taisesti mikroskopoidaan ja tutkitaan myös silmänpohjat, unohtamatta mahdollisia la-

siaisverenvuotoja tai verkkokalvoirtaumaa. (Camodeca & Anderson 2019.) Oftal-

moskooppi on yksi tärkeimmistä välineistä, joilla silmäpotilasta voidaan tutkia: verkkokal-

von tila joko nähdään tai todetaan jokin este valoa taittavissa väliaineissa (Paakkala 
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1992). Anamneesi on viimekädessä se peruste, joka määrittää tutkimuksen sisällön tut-

kijan koulutuksen, kokemuksen ja ammatillisen arvioinnin lisäksi (OEN n.d.). 

5.1 Vierasesine silmässä ja sarveiskalvon naarmut 

Silmään päätynyttä vierasesinettä kutsutaan rikaksi. Rikat ovat yleisiä olosuhteista riip-

puen: esimerkiksi puutarhatyöt tai hitsaaminen voivat saattaa rikkaa silmään. (Seppänen 

2018d.) On kuitenkin mahdollista altistua rikalle odottamattomissakin tilanteissa (Camo-

deca & Anderson 2019). Sarveiskalvolla olevaa vierasesinettä kutsutaan sarveiskalvori-

kaksi. Kivun ja roskan tunne sekä silmien vetistys ovat tyypillisiä oireita sekä usein myös 

valoarkuus. Sarveiskalvorikka voi aiheuttaa myös näön sumentumista. Silmien vetistys 

saattaa auttaa pienemmän rikan pois. On myös mahdollista, että rikka jää luomen sisä-

pinnalle tai muutoin sidekalvolle. (Seppänen 2018d.) 

 

Kuvio 7. Silmän sidekalvolle päätynyt vierasesine. Kuva: ARZTSAMUI/Shutterstock.com 

Vastaanotolla esimerkiksi silmään päätynyttä vierasesinettä epäiltäessä tärkeää on 

tehdä mikroskooppitutkimus. Ensin tutkitaan ilman värjäysainetta, sitten fluoreseiinilla. 

Ilman värjäysainetta tutkitaan luomien ja ripsien kunto. Mikroskopoidaan myös sidekalvo 

ja kovakalvo mahdollisilta pistojäljiltä tai kemoosilta eli sidekalvonalaisilta nestekerty-

miltä. Lisäksi tarkastetaan etukammion mahdolliset tulehdussolukertymät ja etukam-

miokulman syvyys sekä jo tässä vaiheessa mahdollisesti näkyvät vierasesineet. (Camo-

deca & Anderson 2019.) 

Fluoreseiinivärjäyksen avulla voidaan tarkemmin tarkastella sarveiskalvon haavaumia 

tai repeämiä. Myös esimerkiksi Seidel-testi on toteutettavissa värjäysaineella. Tällöin 
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saadaan selville, onko lävistystä tapahtunut. Mikäli näin on tapahtunut, värjäytyy trau-

man kohdalla virtaava kammioneste fluoreseiinilla. Värjäytynyt kammioneste näyttäytyy 

vaaleampana värjäymä alueena, sillä kammioneste laimentaa värjäysaineen väriä. (Ca-

modeca & Anderson 2019.)   

Yleisesti ottaen sarveiskalvon vierasesine ei aiheuta näön menetystä. Jos sarveiskalvo-

rikka on ollut silmässä yli 24 tuntia, on kivulias iriitti mahdollinen. Iriitti taas voi pahim-

massa tapauksessa viedä näön. Komplikaation välttämisen vuoksi rikan poissaanti on 

tärkeää. Sekundäärisenä tulehduksena myös keratiitti on mahdollinen. (Camodeca & 

Anderson 2019.)  

Roskan poistumiseksi silmää voi huuhdella. Toinen mahdollinen ensiaputoimi on puhtain 

sormin tai pumpulipuikon avuin roskan poistaminen silmästä. Tätä ei suositella tehtävän, 

mikäli roska ei ole valkoisella sidekalvolla tai silmäluomen alueella. Luomen voi tarvitta-

essa kääntää, mikäli roska on siellä tai luomen alla. Mahdollinen piilolinssi tulee poistaa 

ennen silmän huuhtelua. (Terveyskylä 2019c.) 

Toisinaan rikka lähtee pois itsestään, toisinaan taas tarvitaan apua. Mitä nopeammin 

rikka saadaan pois, sitä nopeammin silmä pääsee parantumaan. Mikäli rikka ei lähde 

pois itsestään, ensiksi kannattaa käydä terveyskeskuslääkärillä. Jos terveyskeskuslää-

kärin vastaanotolla rikkaa ei saada pois, ohjataan potilas seuraavaksi silmälääkärin vas-

taanotolle. Rikan poistoa varten käytetään silmän pintapuudutteita, jolloin kivun tunnetta 

ei useinkaan koeta poiston aikana. Esimerkiksi limbuksen rikan poisto voi olla kivuliasta. 

Sama pätee pitkään ja mahdollisesti tulehtuneella sarveiskalvolla olleeseen rikkaan. Si-

dekalvon rikka saadaan yleensä pintapuudutteeseen kostutetun vanupuikon avulla pois. 

Tarvittaessa silmäluomi käännetään varoen. Toisinaan silmään päätynyt rikka joudutaan 

poistamaan rikkaneulalla. (Seppänen 2018d.)  

Sarveiskalvorikka ei useinkaan poistu helposti, jolloin antibioottivoide ja peittolappu sil-

mällä seuraavaan päivään saakka saattavat auttaa. Antibioottivoide nimittäin usein hie-

man irrottaa vierasesinettä. Sarveiskalvon pintasolukko saattaa tietyissä tilanteissa rikan 

poiston jälkeen olla rikkonainen muutamia päiviä. (Seppänen 2018d.) Lisäksi metallirikka 

voi stroomaan joutuessaan aiheuttaa ruosterenkaita, jotka pahimmassa tapauksessa 

voivat aiheuttaa sekundäärisen iriitin. (Camodeca & Anderson 2019.) Itse rikan poiston 

lisäksi silmästä tuleekin poistaa myös mahdolliset muut jäämät (Seppänen 2018d). 
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Mikäli silmän sulkeminen tuntuu helpottavan, niin voi tehdä (Terveyskylä 2019c). Silmien 

hieromista tulee välttää. Tämä vain lisää pintasolukon vaurioita. Mikäli poistonjälkeinen 

ruhje sitä vaatii, antibioottivoide voi olla tarpeellinen muutamien päivien ajan. Paranemi-

sen aikana ei suositella työskentelyä pölyisessä ympäristössä. Potilaan sitä halutessa 

silmä voidaan peittää harsolapulla, mutta tämä ei ole paranemisen kannalta välttämä-

töntä. (Seppänen 2018d.)  

Puudutusaineen vaikutuksen loppuessa silmäsärky voi tuntua voimakkaammalta (Sep-

pänen 2018d). Mikäli roskan tunne jää, voidaan kostutustippoja annostella silmään niin 

usein kuin tarve vaatii (Terveyskylä 2019c). Sidekalvolla pitkään ollut rikka voi aiheuttaa 

tulehduksen ja silmän rähmimisen. Antibioottitipat voivatkin toimia tarpeellisena jälkihoi-

tona. (Saarelma 2019.) 

Mahdollinen jatkohoito suunnitellaan kuitenkin tapauskohtaisesti. Tavallisesti rikan pois-

tuminen jättää useamman tunnin epämukavuuden tunteen. Jos kivun tunne muuttuu yhä 

sietämättömämmäksi, tulee hakeutua terveyskeskuslääkärin tutkimuksiin mielellään sa-

man vuorokauden sisällä. Hoitoon hakeutuminen on potilaan vastuulla. (Seppänen 

2018d.) 

Sarveiskalvon naarmulla tarkoitetaan pintahaavaumaa eli eroosiota. Sarveiskalvon naar-

mun aiheuttajana on yleensä esimerkiksi oksa tai silmään joutunut roska. Pintahaa-

vauman oireita ovat vuotavat silmät, kipu, valonarkuus ja silmän räpyttelyn vaikeudet. 

Esitietojen tarkka läpi käyminen on tärkeää hoidon alkuvaiheessa, jotta oireiden perus-

teella kyetään sulkemaan pois esimerkiksi lävistävä silmävamma tai kemiallinen vamma. 

(Hietanen ym. 2005: 120.)  

 

Pintahaavauman toteaminen tapahtuu yleislääkärin tutkimuksessa, jossa silmän pinta 

värjätään fluoreseiinilla. Fluoreseiinivärjäyksen jälkeen kyetään erottamaan haavauma 

ehjästä sarveiskalvon pinnasta. (Seppänen 2018e.) Värjäymä muodostuu sarveiskal-

volla alueelle, joka on pinnaltaan rikkonainen. Tämä tarkoittaa epiteelikerrosta puuttuvan 

kyseiseltä alueelta. Sarveiskalvon naarmussa sarveiskalvolla ei esiinny harmahtavaa 

valkosolukertymää. (Hietanen ym. 2005: 68, 120.) 
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Kuvio 8. Sarveiskalvon haavauma fluoreseiinitutkimuksen aikana. Kuva: PHUCHONG CHOK-
SAMAI © 123RF.com 

Mikäli sarveiskalvon tukikerros vaurioituu tulehduksen vaikutuksesta, on kyseessä sar-

veiskalvon haavauma eli ulkus (Hietanen ym. 2005: 68).  Sarveiskalvon haavauma ei 

täysin läpäise silmän rakenteita, vaan se on pinnallinen vamma. Pintahaavauma on hy-

vin yleinen silmän alueen vamma. Sarveiskalvon haavauma oireilee kuten sarveiskalvon 

naarmu. (Seppänen 2018e.)  

  
Sarveiskalvon haavaumaan käytetään hoitona antibioottivoidetta ja tiukkaa silmäsidosta. 

Tulehduskipulääkkeet ovat usein tarpeen.  Mikäli haavaumaa ei hoideta riittävän aikaisin 

tai haavauma on suuri, voi aiheutua sekundaarinen värikalvoärsytys. Tässä tapauksessa 

lääkärin vastaanotolla voidaan käyttää ärsytystä lieventäviä mustuaista laajentavia sil-

mätippoja, kuten skopolamiinia tai syklopentolaattia.  (Hietanen ym. 2005: 120.) 

 

Sarveiskalvon haavaumassa silmiä tulisi pitää suljettuina, jotta sarveiskalvon epiteelin 

paraneminen olisi varmempaa. Saunomista ei suositella. Suurikokoisten tai uusiutuvien 

haavaumien jatkohoitona saatetaan annostella kostuttavia silmätippoja kuukausia. Sar-

veiskalvon naarmut tai haavaumat paranevat yleensä nopeasti, mutta esimerkiksi diabe-

teksessa paraneminen on hitaampaa. (Hietanen ym. 2005: 120 – 121.)  

 

5.2 Lävistävä silmävamma 

Terävä vierasesine voi lävistää kovakalvon tai sarveiskalvon (Saarelma 2019). Äärim-

mäisessä tilanteessa myös kallonsisäinen vierasesine on mahdollinen (Camodeca & An-

derson 2019). Terävä vierasesine voi iskeytyä silmään esimerkiksi metallia vasaroita-

essa. Mikäli silmämunan seinämä rikkoutuu, on kyseessä lävistävä silmävamma eli 
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avoin silmävamma. Toisinaan silmävammaa on hankala tunnistaa. Näöntarkkuuden ol-

lessa kohtuullinen ei tilaa voida vielä suoraviivaisesti sanoa avoimeksi silmävammaksi. 

Haavakin saattaa olla piilossa sidekalvonalaisen verenvuodon jälkeen. (Seppänen 

2018f.)  

Kipu on yksi selkeimmistä merkeistä. Kipuun voi käyttää esimerkiksi ibuprofeenia. Vaka-

vat tilannetta kuvaavat merkit ovat silmän muodon epämääräisyys ja silmän painautumi-

nen kasaan näön häviämisen lisäksi. On mahdollista, että silmän kudosrakenteita tun-

keutuu haavan kautta ulos. Silmän liikerata on mahdollisesti rajoittunut. Sidekalvonalai-

nen osa saattaa myös verestää koko silmän alueelta, jolloin jatkotutkimukset ovat ehdot-

toman tärkeitä. (Seppänen 2018f.) 

 

Kuvio 9. Silmä lävistävän silmävamman jäljiltä. Kuva: ARZTSAMUI/Shutterstock.com 

Silmätippoja ei saa laittaa, mikäli kyseessä on lävistävä silmävamma (Uusitalo 2007: 

2626). Lävistävää silmävammaa epäiltäessä ei vierasesinettä myöskään saa yrittää ot-

taa itse pois. Silmää ei tässä tilanteessa saa myöskään painaa tai pyyhkiä. Makuuasento 

ja kevyt harsotaitos silmien peitteenä ovat turvallisin ensiapuvaihtoehto. Harsotaitosta 

on hyvä pitää myös matkalla hoitoon. Lävistävää silmävammaa epäiltäessä tulee hakeu-

tua heti sairaalaan. (Seppänen 2018f.)  

SPR:n ensiavun asiantuntijan mukaan hätäkeskukseen tulee soittaa vakavassa silmä-

vammassa tarkennetun tilan ja jatkohoitoon kuljetuksen arvioimiseksi, sillä makuuasento 

myös matkan ajan voi olla tarpeellinen. Välitön silmälääkärin hoito on tarpeen (Uusitalo 

2007: 2626). Tutkimuksissa kuvataan silmäkuopan alue ja silmä tietokonetomografialla 
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silmän biomikroskopoinnin lisäksi. Näin mahdollinen vierasesine voitaisiin havaita. Leik-

kaushoito tulee tehdä viimeistään kahden vuorokauden sisällä saadusta vammasta. An-

tibioottihoito tulee aloittaa jo kuuden tunnin sisällä tapahtuneesta. (Seppänen 2018f.) 

Kuntoutus voi joissain tapauksissa tulla kyseeseen. Ennuste eli prognoosi muodostuukin 

diagnoosin toteamisajan, hoitotoimenpiteiden aloittamisajan, ensisijaisen trauman vaka-

vuuden, silmän rakenteellisten vaurioiden ja ennen leikkaushoitoa olevan näöntarkkuu-

den perusteella. Yhtenä seikkana voidaan todeta, että mitä isompi haava, sitä huonompi 

prognoosi on näön kannalta. Myös lävistävän silmävamman sijainti on merkittävä tekijä: 

mikäli vamma ulottuu silmän takaosaan, on ennuste vakavampi. Avoin silmävamma joh-

taa usein sokeuteen. (Fujikawa ym. 2018.) Mikäli valon havaitsemisen tajua ei ole vam-

man seurauksena ennen leikkausta lainkaan, on erittäin harvinaista, että näkö kehittyy 

silmäleikkauksen jälkeen (Chee, Kanoff & Eliott 2016).  

5.3 Silmäkuopan murtuma 

Kontuusiolla tarkoitetaan silmän tylppää ruhjevammaa (Hietanen ym. 2005: 122). Tylpän 

esineen aiheuttama isku silmään tai silmäkuopan alueelle aiheuttaa erilaisia vammoja, 

joiden vaikeusasteet vaihtelevat (Saari 2011: 447). Tylpän silmävamman lievimmissä 

tapauksissa oireita ovat silmäluomien turvotus ja verenpurkaumat, jotka eivät vaadi eri-

tyistä hoitoa, jos kykenee aukaisemaan silmän. Voimakas silmäluomien turvotus voi es-

tää muiden vammojen havaitsemisen ja voi aiheuttaa sidekalvon tulehduksen, jolloin tar-

vitaan antibioottitippahoitoa. (Saarelma 2019.)  

 

 

Kuvio 10. Silmä tylpän iskuvamman jäljiltä. Kuva: ARZTSAMUI/Shutterstock.com 
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Koska silmäkuopan rakenteet voivat vaurioitua, pahimmassa tapauksessa tylppä isku-

vamma voi aiheuttaa silmäkuopan murtuman (Hietanen ym. 2005: 122).   Eksoftalmosta 

eli silmän ulospullistumista voidaan havaita, kun silmäkuoppaan kehittyy verenpur-

kauma. Verenpurkauman seurauksena ilmenee myös luomien ja sidekalvon alaista ve-

rentungosta. (Saari 2011: 447.) Silmän tylppä iskuvamma voi aiheuttaa sidekalvonalai-

sen verenvuodon, jolloin puhutaan sugillaatiosta (Hietanen ym. 2005: 122).   

 

Silmän iskuvamman seurauksena värikalvon tyven suonista voi vuotaa runsaasti verta 

etukammioon, jolloin kyseessä on hyfeema (Saari 2011: 298). Joskus vuoto voi täyttää 

jopa koko etukammion, mutta yleisemmin se näkyy etukammion pohjalla sirpin muotoi-

sena tummana hyytymänä. Jos silmässä havaitaan hyfeema, on lähdettävä välittömästi 

silmähoitoyksikköön. (Hietanen ym. 2005: 122.) 

 

 

Kuvio 11. Verenvuoto silmän etukammiossa eli hyfeema. Kuva: ARZTSAMUI/Shutterstock.com 

Silmän ympärillä voi olla arkuutta ja tunnottomuutta. Pienetkin näön häiriöt, kaksoiskuvat 

tai verenvuodot vammautuneessa silmässä vaativat heti lääkärin tutkimuksen. (Hietanen 

ym. 2005: 122 – 123.) Tylppä isku aiheuttaa usein luomiin turvotusta ja verenvuotoja, 

jolloin silmään alueelle ja luomiin muodostuu sinipunainen eli “musta silmä” (Saari 2011: 

447).  

 

Ensiavuksi sopii pienen kylmäpussin kevyt painaminen pahimman turvotuksen lievittä-

miseksi (Gudgel 2019). Kylmäpussin ja ihon väliin tulisi laittaa yksi sideharsokerros 

(Parkkari 2017). Luomiturvotus ja sinerrys menevät ohi normaalisti parin viikon kuluessa 

ilman hoitoa. Silmäluomien turvotus ja verenpurkaumat ovat lievimpiä merkkejä silmän 
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tylpästä vammasta. Hoitoa ei näissä tapauksissa tarvita. Mikäli silmää ei kyetä avaa-

maan, hoitotoimenpiteitä tarvitaan. (Saarelma 2019.) Vakavammissa tilanteissa silmä-

lääkärille tulisi hakeutua välittömästi, kun taas lievemmissä tilanteissa hoitoon tulisi ha-

keutua lähipäivinä (Uusitalo 2007: 2626, 2629.) 

 

Jopa harmiton tylppä iskuvamma voi aiheuttaa silmän linssin eli mykiön kiinnityssäikei-

den rikkoutumisen, mikä johtaa mykiön siirtymiseen paikoiltaan. Kyseinen tilanne vaatii 

kirurgista toimenpidettä. Mikäli kyseistä iskuvammaa ei hoideta, silmänpaine saattaa 

nousta ja aiheuttaa näöntarkkuuden pysyvän heikentymisen. Myös esimerkiksi kaihi voi 

ilmaantua vuosien jälkeen sattuneesta iskuvammasta. (Hietanen ym. 2005: 122.) On 

myös mahdollista, että tylppä iskuvamma vaurioittaa lisäksi silmänpohjaa repeämin (Uu-

sitalo 2007: 2629). Kontuusio voi aiheuttaa myös verkkokalvoirtauman, kun vammasta 

seuraa lasiaisvetoa verkkokalvolle (Seppänen 2018a). 

 

Tavanomaisin hoitomuoto silmän tylpässä vammassa on lepo sekä paikallinen kortiso-

nikuuri lieventämään sekundaarista värikalvontulehdusta eli iriittiä. Välillä tarvitaan myös 

mustuaisen laajentamista rajoittamaan värikalvon liikettä. Myös vuotoa tyrehdyttävälle 

lääkitykselle, kuten syklokapronille, voi ilmetä tarvetta. Kipulääkkeenä ei suositella ase-

tosalisyyliä tai sen johdonnaisia vuotoriskin takia. (Hietanen ym. 2005: 122.) 

5.4 Umpeen turvonneet luomet sekä sidekalvon ja luomien haavaumat 

Silmäluomet voivat turvota umpeen useammasta syystä. Melko yleisinä ja vaarattomina 

syinä voidaan pitää muun muassa kosketusihottumaa, atooppista ihottumaa ja silmän 

luomitulehdusta. Hoidoksi näihin tilanteisiin käyvät usein kortikosteroidit ja hyvä luomi-

hygienia. (Papier, Tuttle & Mahar 2007.) Silmäluomet voivat turvota umpeen myös esi-

merkiksi tylpän iskuvamman seurauksena, jolloin muut vammat voivat jäädä turvotuksen 

takia piiloon ja tilannetta saattaa seurata sidekalvon tulehdus. Silmävamman johdosta 

umpeen muurautuneen silmän takia on ensiavun jälkeen suositeltavaa hakeutua hoitoon 

mahdollisimman pian. (Saarelma 2019.) 

Ensiavuksi sopii pienen kylmäpussin kevyt painaminen pahimman turvotuksen ja kivun 

lievittämiseksi (Gudgel 2019). Kylmäpussin ja ihon väliin tulisi laittaa yksi sideharsoker-

ros (Parkkari 2017). Umpeen muurautunut silmä on kuitenkin syytä tutkia joka tapauk-

sessa ja etenkin, jos näköhäiriöitä havaitaan (Saarelma 2019). Esimerkiksi silmäkuopan 

tulehdus eli orbitaselluliitti on näköä uhkaava tulehdus (Papier, Tuttle & Mahar 2007). 

Turvotuksen lisäksi esimerkiksi juuri näköhäiriöistä kaksoiskuvat ovat orbitaselluliitille 
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ominaisia oireita (Danishyar & Sergent 2019). Tauti on päivystysluontoinen (Seppänen 

2018g; Uusitalo 2007: 2628). Orbitaselluliittia käsitellään tarkemmin omassa kappalees-

saan. 

Sidekalvon ja silmäluomen haavoissa on hyvin tärkeää varmistaa, ettei vamma ole syvä 

eikä se ulotu luomen läpi. Sidekalvohaava voi ulottua jopa kovakalvolle. Tulee siis pois-

sulkea silmämunan vaurioituminen. (Saari 2011: 451 – 452.) Silmäluomen haavaumaa 

seuraavat verenvuodot, punoitus ja vuotava silmä ovat tyypillisiä oireita silmänympäryk-

sen kivun lisäksi (Seppänen 2018h). Mikäli haavassa ilmenee muutaman vuorokauden 

kuluttua turvotusta, punoitusta, kuumotusta tai haava märkii, tulee hakeutua terveyden-

huollon ammattilaisen arvioon (Terveyskylä 2019d). Esimerkiksi silmäluomen sisänur-

kan haavat ovat vakavia, koska ne voivat katkaista kyyneltiet (Hietanen ym. 2005: 126).  

Mikäli haavat lävistävät luomen, katkaisevat kyyneltiet tai ne ulottuvat luomireunaan, tu-

lee päästä erikoissairaanhoitoon. Samoin on laajojen repaleisten luomihaavojen tapauk-

sessa. Lisäksi luomihaavojen ohella havaittu silmän tylppä vamma tai silmän lävistävä 

vamma vaativat erikoislääkärin hoitoa. Vaikeiden luomivammojen ensiavuksi tulisi sitoa 

haavoittunut kohta. (Saari 2011: 451.)  

 

Etenkin yläluomen haavoihin voi liittyä silmävamma (Uusitalo 2007: 2627). Sidekalvon 

pienet haavat, jotka ovat lyhyempiä kuin 1 cm, parantuvat tavallisesti itsekseen ilman 

ompelua. Kannattaa kuitenkin muistaa, että viattomalta näyttävä pieni silmäluomen 

haava tai sidekalvohaava voi kätkeä alleen lävistävän silmävamman, minkä vuoksi silmä 

on tutkittava perusteellisesti. Silmän puhkeaminen on mahdollista, mikäli pisto on lävis-

tänyt luomen ja aiheuttanut haavan sidekalvolle. Silmätautien poliklinikalla hoidetaan täl-

laisia tapauksia muun muassa ompelemalla haavat. (Saari 2011: 452.)  

Silmälääkäri hoitaa ompelun, mikäli haava kohdistuu silmän sisänurkkaan kyynelteiden 

alueelle tai katkaisee luomireunan. Muissa tapauksissa yleislääkärikin voi hoitaa luomi-

haavoja. Luomireunan ja kyynelteiden haavat on otettava vakavasti, ja ne vaativatkin 

välitöntä silmälääkärin hoitoon hakeutumista. Matkan aikana haava peitetään kosteilla 

taitoksilla. (Uusitalo 2007: 2627.) Silmäluomien haavat pyritään ompelemaan mahdolli-

simman nopeasti ja viimeistään 24 tunnin kuluessa (Seppänen 2018h).  
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Kuvio 12. Koiran puremasta aiheutuneet silmänympäryksen mustelmat ja haavaumat. Kuva: Mar-
san/Shutterstock.com 

Jos herää epäilys kyynelteiden vammasta tai jopa katkeamisesta, potilas on lähetettävä 

välittömästi päivystävälle silmälääkärille. Avoimet haavat peitetään kuljetuksen ajaksi 

steriilein, haavaan tarttumattomin keittosuolalla kostutetuin taitoksin. (Hietanen ym. 

2005: 126.)  Silmäluomien haavat tulee ommella viimeistään kahden vuorokauden kulu-

essa (Saari 2011: 451 – 542).   

5.5 Silmän palovammat 

Silmän palovammoja on kahdenlaisia: on kemiallisia palovammoja ja lämpötilan vaiku-

tuksesta syntyneitä palovammoja (Bates & Zanaboni 2020). Kemiallisen vamman oireita 

ovat roiskevammasta seuraava näöntarkkuuden alenema, silmien punoitus ja kipu, ref-

leksikyynelehtiminen sekä mahdollisesti luomien turvotus. Happo tai emäs voivat vahin-

goittaa silmää peruuttamattomasti. Emäsvamma voi aiheutua esimerkiksi pyykinpe-

sunesteen ammoniakista, happovamma taas akkuhaposta. Emäs on silmälle vaaralli-

sempaa kuin happo. Tieto aineen laadusta on hyvä kertoa hoitavalle taholle. (Seppänen 

2018i.)  

Hapon ja emäksen vahingollisuus perustuu vammojen taipumukseen läpäistä sarveis-

kalvo ja etukammio nopeasti, mikä voi johtaa kaihiin tai muihin vaurioihin esimerkiksi 

sädekehässä tai trabekkeliverkostossa. Kyseiset vauriot voivat olla kohtalokkaat aiheut-

taessaan silmänpaineen nousun ja akuutin glaukoomakohtauksen. Emäksen suurempi 

vaurioittavuus johtuu erilaisesta nekroosista eli akuutista patologisesta solukuolemasta. 

Lyhyelläkin altistumisajalla emäs voi aiheuttaa pysyvän näön menetyksen. Esimerkiksi 
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emäsvamman ulottaessa limbuksen alueelle sarveiskalvon epiteelin normaali uudistumi-

nen estyy. (Bates & Zanaboni 2020.) 

Happokin on vaarallista silmälle, mutta ominaista hapon aiheuttamalle nekroosille on 

proteiinien denaturoituminen ja tästä seuraava ruven muodostuminen. Kun rupea muo-

dostuu, vaurio ei pääse ulottumaan syvemmälle. Poikkeuksena tästä on hydrofluorinen 

happo, joka todennäköisimmin aiheuttaa vahinkoa etukammion rakenteisiin. (Bates & 

Zanaboni 2020.) 

Olipa kyseessä happo tai emäs, ensiavuksi tulee huuhdella silmää välittömästi tapatur-

man jälkeen. Juoksevaa nestettä lasketaan runsaasti vähintään 10 minuutin ajan. Myös 

hoitoon hakeutuessa silmää tulee huuhdella. Jotta nestettä päätyisi mahdollisimman pal-

jon vammautuneeseen silmään, voidaan silmäluomia pitää sormin poissa tieltä. (Seppä-

nen 2018i.) SPR:n ensiavun asiantuntijan mukaan silmäluomia tulisikin pitää auki aina 

silmää huuhdeltaessa, mikäli mahdollista. Lisäksi turvallisinta on myös huuhdella ainakin 

20 minuuttia 10 minuutin sijaan. Myös huuhteluliuospulloa voidaan käyttää, mikäli sellai-

nen on lähellä ja sitä osataan käyttää (Suomen Työnäköseura 2016).  

Työpaikkojen ensiapuhuuhtelupakkauksista usein löytyvä 0,9-prosenttinen keittosuola-

liuos on nesteeksi paras mahdollinen. Keittosuolaliuoksen sijaan voidaan myös hyödyn-

tää hanavettä, järvivettä tai esimerkiksi maitoa.  Hoitoon päästyä huuhtelua jatketaan, 

kunnes silmän pH-taso on normaali. (Seppänen 2018i.) Mikäli aine tiedetään syövyttä-

väksi, tulee huuhtelua jatkaa vähintään 30 minuuttia (HUS n.d.b). SPR:n ensiavun asi-

antuntijan mukaan syövyttävän aineen tapauksessa silmän huuhtelua tulisi jatkaa myös 

hoitoon kuljetuksen aikana. 

 

Kuvio 13. Punoittava ja ärtynyt silmä kemiallisen palovamman jäljiltä. Kuva: Chris world-
wide/Shutterstock.com 
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Ennuste riippuu pitkälti siitä, kuinka nopeasti ja riittävästi silmää on onnistuttu huuhtele-

maan. Päivystyksen kautta silmälääkäriin tulee hakeutua välittömästi. (Uusitalo 2007: 

2626.) Tippaletku ja puudutustippa auttavat huuhtelussa. Silmässä mahdollisesti olevat 

kokkareetkin tulee poistaa. (Uusitalo 2007: 2627.) Jatkossa hoitona käytetään usein kos-

tuttavia silmätippoja. Silmätippojen annostelu voi olla niinkin tiheää kuin kerran tunnissa. 

Mikäli silmän pintaosa on vahingoittunut, saatetaan lisäksi käyttää mikrobilääkevoidetta 

3 – 4 kertaa vuorokaudessa. Kontrollin ajankohta on yleensä muutaman vuorokauden 

kuluttua. Tämä kuitenkin vaihtelee vamman vakavuudesta riippuen. (Seppänen 2018i.) 

Nopeasti kovettuvan liiman roiskahtaessa silmään eteneminen on toisenlainen. Luomien 

reunat ja ripset voivat liimautua yhteen. Pahimmassa tapauksessa sarveiskalvo liimau-

tuu luomien reunojen kanssa yhteen. Mikäli silmä tuntuu olevan kiinni luomissa, eikä sitä 

ole mahdollista liikuttaa, ei silmän liikuttamista pidä yrittää. Sarveiskalvon pinnan epitee-

likerroksen uusiutumisen ansiosta silmä irtoaa jonkin ajan kuluttua liimakiinnikkeestä it-

sekseen. Irtoamisen jälkeen liima poistetaan leikkaamalla ripset oikealla tavalla. Erityis-

toimenpiteitä ei siis heti tapaturman jälkeen vaadita, vaan henkilöä neuvotaan odotta-

maan. (Suomen Työnäköseura 2016.)  

Silmän liimautuessa kiinni ensiavuksi voidaan laittaa kostutettu sideharso tapaturman 

saaneen silmän päälle. (HUS n.d.c.) Mahdollinen liiman kuoriminen pois sarveiskalvolta 

voisi herkästi aiheuttaa abraasion eli hankauman, jota joudutaan hoitamaan lääkkein. 

Koskettaessaan sidekalvoa tai sarveiskalvoa liima voi saada aikaan kemiallisen konjunk-

tiviitin eli sidekalvotulehduksen tai kemiallisen keratiitin eli sarveiskalvotulehduksen. 

(Reddy 2012.) Liimavamman sattuessa yleislääkäri tai silmälääkäri tarkistaa mahdolliset 

vauriot. Mikäli luomet eivät ole liimautuneet yhteen, silmää kannattaa huuhdella vähin-

tään 15 minuutin ajan. (HUS n.d.c.) Mikäli liima tiedetään syövyttäväksi, tulee huuhtelua 

jatkaa vähintään 30 minuuttia (HUS n.d.b). Yleisesti ottaen liimavamma ei aiheuta pysy-

vää vammaa, mutta toisinaan hetkellistä toiminnallisen näön häiriötä (Bartlett & Jaanus 

1989: 485).   

Silmän palovammoja voivat aiheuttaa esimerkiksi palava kaasu, kuuma neste tai kuuma 

kiinteä kappale. Palovammassa syntyy kudosvaurioita. (Castrén, Korte & Myllyrinne 

2017.) Yleensä silmäluomet ennättävät sulkeutumaan ennen kuin esimerkiksi räjähde 

pääsee vaurioittamaan silmän rakenteita (Hietanen ym. 2005: 125). Kun kyseessä on 

vaikea palovamma, luomien lisäksi esimerkiksi sarveiskalvo vahingoittuu (Saari 2011: 

455). Kyseiset palovammat kuuluvat erikoissairaanhoitoon (Hietanen ym. 2005: 125). 
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Myös tavallista vakavammat silmien palovammat kuuluvat erikoissairaanhoidolle. Silmä-

palovamman oireita ovat kipu, arkuus valolle ja silmän vetistäminen. Näön heikkenemi-

nen ja roskan tunne eivät ole tavattomia oireita. Oireet ovat sidoksissa palovamman va-

kavuuteen, ja ne ovat siten vaihtelevia. (Seppänen 2018j.) 

 

Ensiapuna silmän palovammassa silmää voidaan viilentää vedellä tai kylmäpussilla (Hie-

tanen ym. 2005: 125). Kylmäpussin ja ihon väliin tulisi laittaa yksi sideharsokerros (Park-

kari 2017). Lisäksi silmän pinnalle voidaan levittää antibioottisilmävoidetta. Sittemmin 

palovamma-alueiden peitoksi asetetaan steriilit siteet. Kipulääkkeistä voi olla hyötyä. En-

siavun jälkeen potilaan tulisi päästä päivystykseen. Mikäli matka päivystykseen ei ole 

kovin pitkä, antibioottisilmävoiteesta ei ole hyötyä. Siitä voi tällöin olla jopa haittaa, sillä 

se saattaa häiritä silmän tutkimista. (Hietanen ym. 2005: 125.) Silmän kostutustipat ovat 

sarveiskalvon palovammaa hoidettaessa tiheästi annosteltuina hoitavat. Voi olla, että 

tippoja joudutaan annostelemaan tunnin välein valveillaolon aikana. Hoitona voidaan toi-

sinaan käyttää myös mikrobilääkevoiteita.  (Seppänen 2018j.)  

5.6 Säteilyvammat 

Absorboituessaan eli imeytyessään silmän kudoksiin ultraviolettisäteily voi aiheuttaa sil-

män säteilyvamman. UV-säteilylle voidaan altistua esimerkiksi auringonvalon heijastu-

essa keväthangilta silmään. Hangilta peräisin olevaa UV-säteilyvammaa nimitetään lu-

misokeudeksi. Tällöin side- ja sarveiskalvon pinnalle muodostuu koagulaationekroosia 

eli fotokeratiittia ja pistemäisiä haavaumia. Myös esimerkiksi hitsausvalo voi aiheuttaa 

UV-säteilyvamman. (Saari 2011: 456.) 

 

Oireita ovat silmän punoitus, vetistys, valonarkuus ja roskan tunne. UV-säteilyaltistuksen 

oireet ilmenevät yleensä 6 - 12 tunnin jälkeen altistumishetkestä. (Hietanen ym. 2005: 

124.) Kun hitsausvalo tai UV-lamppu aiheuttaa keratokonjunktiviitin eli side- ja sarveis-

kalvon tulehduksen, kyseessä on niin sanottu hitsaajan silmätulehdus. (Saari 2011: 456.) 
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Kuvio 14. Säteilyaltistuksen jälkeinen “hitsarin silmä”. Kuva: PippiLongstocking/Shutterstock.com 

Säteilyvamman seurauksena silmät ovat erittäin kivuliaat. Silmien auki pitäminen on han-

kalaa. Ensiapuna voidaan peittää silmät ja oleskella pimeässä. Myös mahdollinen salva-

lappu saattaa lievittää oireita. Oireet poistuvat muutamassa päivässä, kun säteilyaltis-

tuksesta pysytellään erossa. (Saarelma 2019.) Oireet kestävät yleensä 24 – 72 tuntia. 

Yleensä vahinko ei ole pysyvä. Yleislääkärikäynti voi olla tarpeen, mikäli oireet eivät lie-

vene. Tällöin hoitona voivat olla tulehdusta ehkäisevät antibiootit. (Wedenoja & Krootila 

2018: 856, 858 – 859.) 

 

Silmän rakenteista mykiö vammautuu säteilystä herkimmin. Säteilyn tuottama solutuho 

tällä alueella saattaa ajan mittaan johtaa mykiön samentumiseen eli harmaakaihiin. Kui-

tenkin muutos tapahtuu kiireettä ja varhaisimmillaan vuoden päästä säteilylle altistumi-

sesta. Aluksi mykiön takaosaan ilmaantuu samentumarengas. Vähitellen samentuma 

täyttää koko mykiön. Tällöin on mahdotonta enää erottaa säteilyn aiheuttamaa mykiön 

samentumaa ikääntymisestä seuraavasta kaihista. (Paile n.d.: 59 – 60.) 

 
Silmään päätyvästä infrapunasäteilystä runsas määrä suodattuu silmän anteriorisissa 

rakenteissa pois ja ainoastaan vähäinen määrä absorboituu verkkokalvolle. UV-säteilyn 

kohdistuminen silmään saattaa suurina annoksina vaurioittaa sarveiskalvoa tai mykiötä. 

(STUK 2016.) Ensiapuna säteilysilmävammojen aiheuttamissa kiputiloissa voidaan pitää 

silmiä kiinni. Kostutustippojen tiheä annostelu voi myös auttaa. (Terveyskylä 2019e.) 

Yleensä kipulääkkeistäkin on apua (Hyvärinen n.d.). 
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Silmä voi myös altistua suoralle tai hajaheijastuneelle lasersäteilylle (Saari 2011: 457). 

Sattumalta silmään tai iholle kohdistuva voimakas lasersäde voi aiheuttaa pysyviä vam-

moja. Pahimmassa tapauksessa silmään kohdistuva lasersäde voi vaurioittaa verkkokal-

voa pysyvästi. Etenkin laserit, jotka toimivat näkyvän valon ja lähi-infrapunasäteilyn aal-

lonpituusalueilla voivat aiheuttaa sellaista haittaa. Vähäisetkin laseraltistumiset voivat 

saada aikaan hetkellistä häikäistymistä, välähdyssokeutta ja jälkikuvia. Niin sanotusti 

heikkotehoinenkin lasersäde voi aiheuttaa hetkellisiä näköhäiriöitä. (STUK 2020.)   

 

5.7 Mikrobiperäinen sarveiskalvotulehdus 

Mikrobit ovat mikroskooppisen pieniä eliöitä. Mikrobeja ovat muun muassa bakteerit, sie-

net, arkit, alkueliöt, virukset ja alkueläimet. On hieman kiistanalaista, lasketaanko viruk-

sia eliöiksi, koska ne tarvitsevat isäntäsolun lisääntyäkseen. Kuitenkin virukset ovat tär-

keä osa kaikkia ekosysteemeja ja siten myös esimerkiksi ihmiskehoa. (University of Utah 

n.d.) Keratiittia eli mikrobiperäistä sarveiskalvotulehdusta esiintyy useimmiten henkilöillä, 

joiden vastustuskyky on alentunut. Myös piilolasien käyttäjät ovat riskiryhmässä sarveis-

kalvohaavauman saaneiden lisäksi. (Uusitalo 2007: 2627.)  

 

Kuvio 15. Keratiitti. Kuva: PHUCHONG CHOKSAMAI © 123RF.com 

Mikrobiperäinen sarveiskalvotulehdus tulee tunnistaa mahdollisimman nopeasti ja hoitaa 

asianmukaisesti. Sen oireita ovat silmän kipu, punoitus, valoherkkyys, näöntarkkuuden 

aleneminen sekä silmän vetistys tai märkiminen. Myös sarveiskalvon tuntoherkkyys 

saattaa olla alentunut ja silmien sulkeminen vaikeutunut. (Upadhyay, Srinivasan & 

Whitcher 2015.) Oireet ja niiden voimakkuus kuitenkin riippuvat silmän yksilöllisestä tun-

toherkkyydestä, taudinaiheuttajasta, tulehduspesäkkeen sijainnista sekä koosta (Ter-

veyskylä 2019f). 
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Vastaanotolla mikroskopoitaessa voidaan havaita sarveiskalvon tulehdussoluja, sarveis-

kalvon ohentuneisuutta tai perforaatiota eli puhkeamista, sidekalvon tulehtuneisuutta ja 

märkimistä sekä hypopyoniaa eli märkäkertymää silmän etukammiossa. Hoidon viiväs-

tyessä keratiitti voi aiheuttaa sarveiskalvolle samentuman, ja tila voi johtaa jopa sokeu-

teen. Taudinaiheuttaja pyritään saamaan selville ottamalla näyte sarveiskalvolta. Mikäli 

tämä ei ole mahdollista, oikea hoito löytyy kokeilemalla muiden tietojen valossa. Myös 

alueelliset erot tulehdusten ilmenemisessä otetaan huomioon. (Upadhyay, Srinivasan & 

Whitcher 2015.) 

Eräänlainen päättelypolku lääkitykseen voidaan kulkea läpi pohtimalla, viittaavatko ha-

vaitut merkit sieni-infektioon vai eivät. Olivatpa havainnot kumpaa tahansa, saadaan 

poissuljettua muita taudinaiheuttajia ja hyödyttömämmät lääkitykset. Mielellään päivittäi-

nen jälkikontrolli on tärkeää hoidon oikeellisuudesta varmistumisen kannalta. (Upad-

hyay, Srinivasan & Whitcher 2015.) Seuranta voi kestää jopa kuukausia (Terveyskylä 

2019f). Mikrobiperäistä keratiittia epäiltäessä potilaan tulee hakeutua päivystyshoitoon 

silmälääkärille näön menetyksen ehkäisemiseksi (Uusitalo 2007: 2627 – 2628). 

5.8 Suonikalvoston tulehdus 

Suonikalvoston tulehduksia ovat värikalvon, sädekehän ja suonikalvon tulehdus. Suoni-

kalvoston tulehduksista käytetään myös nimeä uveiitti. Tulehdusta voi esiintyä myös 

suonikalvoston lähellä olevissa rakenteissa, kuten verkkokalvossa, näköhermossa tai la-

siaistilassa. Uveiittia voi esiintyä bakteerin, viruksen tai jonkin muun ulkoisen tekijän ai-

heuttamana. Uveiitti voi kuitenkin puhjeta myös sisäsyntyisistä syistä. (Hietanen ym. 

2005: 74 – 75.) Reumaatikkojen sairastamat uveiitit ovat melko yleisiä. Varsinaista taus-

tasyytä uveiiteille ei kuitenkaan aina löydy. (Terveyskylä 2019g.) Uveiiteista esimerkiksi 

äkillinen värikalvon tulehdus eli iriitti on sisäsyntyinen silmän etuosan tulehdus (Hietanen 

ym. 2005: 74). Uveiitti voi johtaa näön menetykseen (TYKS 2017a). 

 

Iriitissä voi ilmetä silmän tulehdusoireita, kuten punoitusta, kipua, kyynelvuotoa ja valon-

arkuutta. Värikalvotulehdus voi saada mustuaisen supistumaan pieneksi ja epämuo-

toiseksi. Rähmintä ei kuulu värikalvontulehduksen oireisiin. Kaikissa uveiitin ilmenemis-

muodoissa voi ilmetä näön heikentymistä. Lisäksi esimerkiksi vitriitissä eli silmän keski-

osan tulehduksessa näkökenttään ilmestyy liikkuvia samentumia. Korioretiniitissa eli sil-

män takaosan tulehduksessa taas näkökentästä saattaa hävitä osia, jolloin näkökentän 

puutosalueita voidaan havaita. (Terveyskylä 2019g.)  
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Alkavan värikalvotulehduksen merkkejä voidaan havaita valotie-valaistusmuodon avulla. 

Tällä menetelmällä on mahdollista erottaa pieniäkin tulehdussolumääriä etukammiossa. 

Tulehdussolut voivat muodostaa kapeahkon presipitaattivanan valkosolujen kertyessä 

alas sarveiskalvon endoteelikerrokselle.  (Kotaniemi 2003.)  Silmässä voidaan havaita 

sarveiskalvoa ympäröivää verestystä eli perikorneaalista verestystä (Uusitalo 2007: 

2630). Värikalvo ilmenee utuisempana ja väriltään harmaampana (Saari 2011: 185). 

 

Uveiittia esiintyy useimmiten yhdessä silmässä kerrallaan. Se voi uusiutua ja esiintyä 

jopa 3 – 5 kertaa vuodessa tai jopa kroonistua. Esimerkiksi pitkittyessään värikalvotuleh-

dus on usein oireeton. (Terveyskylä 2019g.) Mikäli uveiittia epäillään, tulisi lähipäivinä 

hakeutua silmälääkärin vastaanotolle. Tulehduksen ollessa raju hoitoon tulisi hakeutua 

päivystysluontoisesti. (Uusitalo 2007: 2630.) Useimmiten suonikalvoston tulehdukseen 

sairastuminen tapahtuu 20 – 50 vuoden iässä, mutta uveiittia tavataan myös lapsilla ja 

vanhuksilla (Terveyskylä 2019g). Uveiitin toteaminen vaatii mikroskooppitutkimusta (Ter-

veyskylä 2019g).  

 

Iridosykliitissa tulehdusta esiintyy myös sädekehän alueella. Tästä vielä muihin raken-

teisiin edetessään tulehduksesta käytetään nimitystä panuveiitti. Tällöin tulehdussoluja 

voidaan havaita myös lasiaisessa. (Seppänen 2017.) Tulehdusta voi olla myös lasiaisti-

lassa ja silmänpohjassa (TAYS 2020). Lasiaistilassa voidaan joissain tapauksissa ha-

vaita tulehdussolureaktiota, jolloin kyse on voimakkaammasta uveiitista (Kotaniemi 

2003).  Silmänpohjassa tarkan näön alueella voi ilmetä turvotusta vaikean tulehduksen 

seurauksena. Tämä voi omalta osaltaan heikentää lukunäköä. (TAYS 2020.) Tutkimuk-

sen aikana voidaan käyttää mustuaista laajentavia tippoja. Silmänpohjan ja mustuaisen 

laajentumisen tarkastelu onnistuu näin paremmin. (TAYS 2020; Seppänen 2017.)   

5.9 Lasiaisverenvuoto 

Lasiaisverenvuodossa verta päätyy verkkokalvon ja mykiön väliin lasiaistilaan (Terrace 

Eye Center 2017). Lasiaisverenvuoto on monisyinen ja melko yleinen. Se voi aiheutua 

esimerkiksi silmävammasta, lasiaisirtauman seurauksena verkkokalvon repeämän yh-

teydessä, verkkokalvon verisuonen katketessa tai diabeettisessa retinopatiassa uudis-

suonen vuotaessa. (Terveyskylä 2018.) 
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Kuvio 16. Diabeettista retinopatiaa sairastavan henkilön silmänpohjakuva, josta voidaan havaita 
lasiaisverenvuoto. Kuva: Satit Umong © 123RF.com 

Mikäli silmässä on lasiaisverenvuoto, oftalmoskoopilla tutkittaessa punaheijaste puuttuu 

tai siinä näkyy liikkuvia samentumia (Paakkala 1992). Voimakkaampi lasiaisverenvuoto 

näkyy tummina samentumina punaheijastetta tutkittaessa. Mikäli silmänpohjaan ei 

saada näkyvyyttä mikroskoopilla, silmälääkäri voi tutkia silmänpohjaa ultraäänitutkimuk-

sella. (Talvensaari & Uusitalo 2015.)  
  
Yleensä lasiaisverenvuoto havaitaan kivuitta yhdessä silmässä. Lasiaisverenvuoto voi 

ilmetä potilaalle “nokisateena”. Kyseinen termi viittaa siihen, että tummia tai punertavia 

haituvia liikkuu runsain määrin näkökentässä. Näiden läpi ei näe kovinkaan hyvin, mikä 

voi ajoittain alentaa näöntarkkuutta. Veren valuminen mukailee painovoimaa, ja siten 

asennolla on merkitystä siihen, kuinka hyvin on mahdollista nähdä. (Terveyskylä 2018.) 

Ensiapuna lasiaisverenvuodon sattuessa käy puoli-istuva asento, koska tällöin veri pai-

nuu lasiaistilan pohjalle. Silmälääkärikäynti viimeistään seuraavana aamuna on suositel-

tavaa, joten välitön päivystykseen hakeutuminen ei ole tarpeellista. Yleensä verenvuoto 

häviää itsekseen, kunhan muita verenvuotoja ei ilmene. Tässä voi kestää viikoista jopa 

kuukausiin. Hoito on yksilöllistä. Toisinaan esimerkiksi leikkaus on tarpeellinen. (Ter-

veyskylä 2018.) Lasiaisverenvuoto on yleensä ohimenevä lievä tila. Pahimmassa ta-

pauksessa se kuitenkin alentaa näköä pysyvästi. Seuraukset riippuvat pääosin lasiais-

verenvuodon alkuperäisestä syystä sekä verenvuodon laajuudesta. (Terrace Eye Center 

2017.) 
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5.10 Verkkokalvon irtauma 

Verkkokalvon irtauma eli retina-ablaatio voi jopa sokeuttaa, mikäli asianmukaista hoitoa 

ei saada (Hietanen ym. 2005: 86). Verkkokalvon irtautuessa rakenteistaan valoa ei pys-

tytä enää aistimaan. Irtaantunut alue ilmenee näkökentässä epätarkkana ja tummana 

alueena. Alussa kapeahko varjo näkökentässä laajenee ajan mittaan. (Terveyskylä 

2019h.) Verkkokalvon irtauma aiheutuu verkkokalvon repeämästä, kun repeämä pääs-

tää nestettä liitoskohtaan. Perimmäinen syy repeämälle voi olla esimerkiksi verkkokal-

volla oleva tulehdus tai useimmiten itsessään vaaraton lasiaisirtauma. (Seppänen 

2018k.) 

 

Verkkokalvon irtauma on yleisempi suuriasteisilla likinäköisillä. Likitaitteinen silmä on 

hiukan normaalia pidempi ja verkkokalvo jää silmän anatomisiin rakenteisiin suhteutet-

tuna pienemmäksi. Tämän seurauksena verkkokalvon liitoskohdat ovat pitämättömäm-

mät. (Seppänen 2018k.) Lisäksi eräät verkkokalvon reunaosien rappeumat, aikaisemmat 

silmäsairaudet, silmään kohdistuneet iskut, tapaturmat tai toimenpiteet voivat omalta 

osaltaan kasvattaa todennäköisyyttä verkkokalvon irtaumalle (Terveyskylä 2019h).  

 

Kuvio 17. Silmänpohjakuva verkkokalvon irtaumasta diabeetikolla. Kuva: memorisz/Shutterstock.com 

Aiemmin mainittu lasiaisirtauma voi aiheuttaa verkkokalvon repeämää saaden aikaan 

vetoa verkkokalvoon. Näkökenttään voi ilmestyä tumma verhomainen alue, ikään kuin 

aukoton varjo. Mikäli varjoa on edeltänyt runsas salamointi, tulisi hakeutua silmälääkä-

rille. Näöntarkkuus voi myös heiketä, viivat vääristyä ja kuvat aaltoilla. (Seppänen 
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2018b.) Verkkokalvon irtaumaa epäiltäessä silmälääkärin vastaanotolle kannattaa ha-

keutua vuorokauden sisällä. Oireiden ilmetessä kannattaa välttää fyysistä rasitusta. (Uu-

sitalo 2007: 2630 – 2631.) Mikäli mikroskopoitaessa havaitaan lasiaistilan etuosassa niin 

kutsuttu Shafer sign, toiselta nimeltään tobacco dust, on tällöin suuri todennäköisyys 

sille, että verkkokalvo on irtautumassa (Bowling 2016: 695).  

 

Objektiivisen tutkimuksen perusteella näöntarkkuus voi olla alentunut mutta myös nor-

maali. Verkkokalvon irtauman alkuvaiheessa silmänpohjaa tutkittaessa verkkokalvo 

näyttäytyy vaaleanpunaisena ja ainoastaan hieman kohonneena. Myöhemmässä vai-

heessa verkkokalvo näyttäytyy harmahtavana, poimuilevana ja liikkuvana. Punaheijas-

teestakin kyetään erottamaan harmahtava ja huojuva varjo. Lopulta silmänpohjan veri-

suonet muuttuvat tummemmiksi ja mutkitteleviksi irtauma-alueella. Tällöin alue myös 

näyttää kohonneen enemmän. (Saari 2011: 245.) 

 

Hoitona verkkokalvon irtaumalle käytetään yleisesti ottaen leikkausta. Verkkokalvo pyri-

tään tällöin kiinnittämään silmän uloimpiin kerroksiin sulkemalla repeämä, josta koko ir-

tauma on lähtöisin. Tilanteen uusiutuminen pyritään täten estämään, ja lisäksi näkö saa-

daan palautettua niin hyväksi kuin mahdollista. (Terveyskylä 2019i.) Mikäli riskialttiin ter-

veen silmän verkkokalvolla havaitaan normaalista poikkeavia löydöksiä, jotka mahdolli-

sesti viittaisivat verkkokalvon irtaumaan, voidaan tilannetta ennakoida laseroimalla verk-

kokalvoa.  (Terveyskylä 2019h.) 

5.11 Staasipapilla ja papilledeema 

Staasipapillalla eli salpausnystyllä kuvataan tilaa, jossa laskimoverenkierto on estynyt. 

Tällöin näköhermonpään verentungos aiheuttaa pitkittyessään papillan turvotusta, jota 

kutsutaan papilledeemaksi. Turvotukseen voi tosin olla muitakin syitä, kuten esimerkiksi 

silmävamma. Kallonsisäisen paineen nousu, näköhermon gliooma eli kasvain tai silmä-

kuopan aivokalvokasvain voivat aiheuttaa staasipapillan. Staasipapilla voi seurata myös 

esimerkiksi näköhermotulehdusta tai laskimotukosta. (Seppänen ym. 2018.) 

Staasipapillan oireita ovat voimakas päänsärky ja pahoinvointi. Vastaanotolla havaittavia 

löydöksiä voivat olla kadonnut venapulsaatio eli laskimopulssi, papillan turvotus, näkö-

hermonpäätä ympäröivät verenvuodot, papillan reunan sameus ja laajentuneet laskimot. 

Toisinaan potilaalla saattaa olla myös VI aivohermon halvausoireita, jolloin kaksoiskuvat 

ovat mahdollisia. Silmä karsastaa sisään päin, koska sitä ei voida kääntää ulos. (Seppä-

nen ym. 2018.)  



40 

 

Näöntarkkuus saattaa staasipapillan tilassa olla jonkin aikaa normaali, mutta näöntark-

kuuden aleneminen ei ole tavatonta. Hoitona voi syystä riippuen olla aivopaineita alen-

tava lääkehoito, mahdollisen kasvaimen poisto tai sunttileikkaus, jolla vaikutetaan aivo-

nestekiertoon. (Seppänen ym. 2018.) Akuutissa vaiheessa papilledeema laajentaa so-

keaa aluetta näkökentässä, mikä saattaakin toisinaan olla ainoa havaittu muutos näkö-

kentässä (Rigi, Almarzouqi, Morgan & Lee 2015).  

Pitkittyneessä tilassa myös muu hermosyykerros voi vaurioitua. Keskeinen näkö vaaran-

tuu myöhemmässä vaiheessa. Papilledeema voi johtaa pysyvään sokeuteen. (Rigi, Al-

marzouqi, Morgan & Lee 2015.) Päänsäryn yhteydessä kannattaa mitata verenpaine, 

sillä maligni hypertonia eli pahanlaatuinen verenpainetauti voi aiheuttaa staasipapillan. 

Mikäli silmänpohjaa tutkittaessa havaitaan staasipapilla, potilas tulee ohjata päivystyk-

seen. (Setälä 2010.)  

5.12 Näköhermotulehdus 

Näköhermotulehduksella eli optikusneuriitilla tarkoitetaan näköhermon tulehdustilaa. 

Näköhermon myeliinirakenteiden vaurio on useimmiten näköhermotulehduksen aiheut-

taja. Tämä taas on seurausta edeltävistä tulehdusreaktiosta. Näköhermotulehdusta 

esiintyy yleensä yhdessä silmässä kerrallaan. Aiheuttajia ovat multippeliskleroosi eli MS-

tauti tai erilaiset virus- ja bakteeri-infektiot. Lapsuusiän altistavia tekijöitä ovat esimerkiksi 

sairastettu tuhkarokko tai vesirokko. Kroonistunut poskiontelotulehdus, endoftalmiitti tai 

orbitaselluliitti saattavat johtaa näköhermotulehdukseen. Krooniset sairaudet, kuten tu-

berkuloosi, sarkoidoosi ja HIV sekä myös borrelioosi voivat lisätä riskiä näköhermotuleh-

dukselle. (Seppänen 2018l.) 

 

Ensimmäisiä havaittavia oireita ovat näön heikkeneminen ja silmien liikutteluarkuus. Nä-

keminen saattaa myös vaikuttaa utuisalta. (Hietanen ym. 2005: 103.) Aikaväli näön heik-

kenemiselle voi olla tunneista muutamaan päivään. Silmää kosketeltaessa voidaan tun-

tea kipua ja arkuutta. (Seppänen 2018l.) 

 

Näköhermotulehdus voi vaikeuttaa värien ja syvyyksien hahmottamista. Myös liikkeiden 

seuraaminen voi häiriintyä. Lisäksi erilaiset näkökenttäpuutokset ovat mahdollisia. (Hie-

tanen ym. 2005: 103.) Punaisen värin havaitseminen voi olla heikentynyt, ja tämän voi 

huomata katseltaessa punaista kohdetta vuorottain toista silmää peittäen. Oireileva 
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silmä ei havaitse punaista samalla tavalla kuin terve. Fyysistä rasitusta tulee välttää, sillä 

se pahentaa näköhermotulehduksen oireita.  (Seppänen 2018l.) 

 

Näköhermotulehdus paranee usein itsestään 3 – 6 kuukauden kuluessa. Näöntarkkuus 

palautuu usein lähelle normaalia, mutta se voi viedä aikaa. Tulehdus voi myös uusia 

samassa tai toisessa silmässä. Todennäköisyys uusimiselle on noin 30 %. (Hietanen 

ym. 2005: 103.) Kuitenkin on hyvä muistaa, että toisinaan optikusneuriittikin on näköä 

uhkaava sairaus (Tervo 2003). Mikäli optikusneuriitin kaltaisia oireita ilmenee, tulisi sil-

mälääkärin vastaanotolle hakeutua lähipäivinä (Seppänen 2018l).  

 
Vastaanotolla mustuaisreaktioista voidaan huomata, että kun sairasta silmää valaistaan, 

mustuaiset eivät reagoi valoon supistumalla kunnolla. Kun taas valaistaan tervettä sil-

mää, mustuaisreaktiot ovat normaalit molemmin puolin. Tämä on seurausta siitä, että 

toinen näköhermo ei toimi normaalisti. Löydöstä nimitetään afferentiksi pupillidefektiksi. 

(Setälä, Lemberg & Vesti 2010.) 

 

Vastaanotolla ei välttämättä havaita papillan epänormaaliutta, sillä aikuisilla näköhermon 

tulehdus näyttäytyy normaalilla papillalla 70%:lla tapauksista. Tämä johtuu siitä, että tu-

lehdus on silmäntakaisessa näköhermon osassa, jolloin kyseessä on retrobulbaari-

neuriitti. Mikäli papilla näyttää turvonneen, on kyseessä papilliitti. Tällöin tulehdus sijait-

see näköhermonpäässä. Lapsilla prosenttiluvut tulehdusten sijainneista ovat päinvastai-

set. Lapsilla optikusneuriittia tavataan kuitenkin ylipäätään harvemmin. (Setälä, Lemberg 

& Vesti 2010.) 

 

5.13 Näköhermon iskeeminen neuropatia 

Näköhermotulehdusta oireiltaan muistuttava NAION eli non-arteriittinen anteriorinen is-

keeminen optikusneuropatia on näköhermon sairaus, jossa verenkiertohäiriöt aiheutta-

vat hapenpuutteen (Seppänen 2018l). Näköhermon verisuonten tukos saa aikaan pai-

kallisen infarktin. Verenkiertohäiriöt ovat yleisimmin papillan lähellä eli anteriorisessa 

osassa hermoa. Todennäköisyys näköhermon iskeemiselle neuropatialle kasvaa yli 60-

vuotiailla. Silmänpohjaa tutkittaessa voidaan havaita papillan turvotusta, epätarkkara-

jaisuutta, kalpeutta ja papillan reunan pieniä verenvuotoja. (Paakkala 1992.)  
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Näköhermo ei saa riittävästi happea eikä ravintoa, koska veri ei virtaa sinne normaalisti. 

Tästä aiheutuu pysyvää vauriota näköhermoon. (Boyd 2019.) Myöhemmässä vaiheessa 

näköhermo atrofioituu eli surkastuu ja näyttäytyy taas tarkkarajaisena mutta kalpeana 

silmänpohjaa tutkittaessa (Paakkala 1992).  

 

Kuvio 18. Hahmotelma verenkierrosta näköhermon iskeemisessä neuropatiassa verrattuna ter-
veen silmän silmänpohjaan. Kuva: bilderriese © 123RF.com 

Näköhermon iskeeminen neuropatia voi aiheuttaa näkökenttäpuutoksia niin keskeisen 

näkökentän kuin ääreisnäön alueella, yhdessä tai erikseen. Puutokset ovat yleensä py-

syviä. Oireina voi olla yhtäkkinen näönmenetys joko toisessa tai kummassakin silmässä. 

(Boyd 2019.) Näkö voi heiketä myös muutamien päivien kuluessa. Lisäksi esimerkiksi 

jättisoluarteriitin aiheuttamassa iskeemisessa näköhermovauriossa ovat yleisoireina li-

hassärky, päänsärky sekä kuumeilu. (Paakkala 1992.)  

Toisinaan näköhermon verenvirtauksen vähetessä näkö saattaa hämärtyä muutamaksi 

sekunniksi tai minuutiksi sitten palaten normaaliksi. Tällaista tilaa kutsutaan hetkelliseksi 

iskeemiseksi kohtaukseksi, ja se usein edeltää näköhermon iskeemistä neuropatiaa. 

Reagoiminen näihin ensioireisiin mahdollisimman nopeasti ehkäisee uhkaavaa näönme-

netystä. (Boyd 2019.) Välitön yhteydenotto terveydenhuoltoon voi pelastaa näön (Ter-

veyskylä 2019j).  
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5.14 Akuutti sulkukulmaglaukooma 

Ahdas- eli sulkukulmaglaukooma voi olla akuutti tai krooninen. Ahdaskulmaglaukooma 

johtuu silmän rakenteesta ja se on perinnöllinen ominaisuus. (Laatikainen, Voipio & Tas-

kinen 1986: 91.) Yleisesti ottaen keskimääräistä lyhyemmät silmät ovat alttiimpia akuu-

tille sulkukulmaglaukoomalle (Saari 2011: 293). Sulkukulmaglaukoomassa kammiones-

tekierto estyy, kun iiriksen ja mykiön kosketus toisiinsa ahtauttaa kammiokulman. Jos 

kammioneste ei pääse poistumaan, silmänpaine voi kohota vaurioittavan korkeaksi. 

(Hietanen ym. 2005: 99.) Sulkukulmaglaukoomassa silmänpaine vaihtelee 50 – 80 

mmHg välillä (Seppänen 2018m). 

 

Akuutti sulkukulmaglaukooma on välitöntä hoitoa vaativa tila, jossa silmänpaine nousee 

äkillisesti hyvin korkealle. Kova päänsärky, silmäkipu, punoittava silmä, hämärtyvä näkö, 

nopea silmänpaineen kohoaminen ja yleisvoinnin lasku sekä oksentelu ovat mahdollisia 

oireita. (Hietanen ym. 2005: 102.) Näköhäiriönä voidaan havaita sädekehiä valonlähtei-

den ympärillä. Tällöin puhutaan halo-ilmiöstä. (Seppänen 2018m.) 

 

Mikroskopoitaessa voidaan havaita sarveiskalvoa ympäröivää punoitusta eli perikorne-

aalista verestystä. Sarveiskalvo voi näyttäytyä sameana ja pistelöityneenä. (Seppänen 

2018m.) Etukammio on yleensä tavallista matalampi ja kammiokulma ahdas (Saari 

2011: 295). Terveessä silmässä mustuainen on yleensä supistuneempi ja valolle rea-

goiva, kun taas äkillisessä silmäpainekohtauksessa tilanne on päinvastoin (Seppänen 

2018m).  

 

Avo- ja sulkukulmaglaukooman luokittelua varten tärkeintä on tutkia kammiokulma 

goniolinssin avulla (Käypä hoito 2016). Van Herick -mikroskopointimenetelmällä tai ky-

nälampullakin voidaan arvioida kammiokulman suuruutta. Mikäli OCT-kuvantamislaite 

on käytössä, myös sillä on mahdollista tutkia samaa asiaa. Tällöin kyseessä on verkko-

kalvon kerroskuvaus. (SIGN 2015: 11 – 12.)  
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Kuvio 19. Hahmotelma akuutista glaukoomakohtauksesta. Kuva: Tefi/Shutterstock.com 

Akuuttiin glaukoomakohtaukseen tulee reagoida heti, sillä silmä voi sokeutua. Toisinaan 

äkillinen silmänpainekohtaus ei reagoi lääkehoitoon, vaan tarvitaan nopeasti silmälää-

kärin suorittama lasertoimenpide. Tällöin silmän kammionesteen kulku vapautetaan ja 

tilanne laukeaa. Äkillinen silmänpainekohtaus vaatii aina silmälääkärin nopeaa hoitoa. 
(Seppänen 2018m.) Silmälääkärille hakeudutaan päivystysluontoisesti (Uusitalo 2007: 

2627). 

5.15 Silmäkuopantulehdus 

Silmäkuopantulehdus eli orbitaselluliitti on vakava näköä uhkaava tila. Näköhermo jou-

tuu puristuksiin silmäkuopantulehduksessa. Se voi olla seurausta preseptaaliselluliitista 

eli silmäluomien ihonalaiskudoksen tulehduksesta, joka ei ulota silmäkuoppaan. On 

myös mahdollista, että nenän sivuonteloiden tulehdus leviää ohuita luita pitkin silmä-

kuoppaan. Silmäkuopantulehduksessa silmäluomet ovat turvonneet. Näöntarkkuus 

saattaa joissain tapauksissa olla alentunut ja mustuainen laaja. (Uusitalo 2007: 2628.)  

 

Silmälihashalvaus eli oftalmoplegia ja silmän ulos työntyminen eli proptoosi ovat turvo-

tuksen lisäksi merkkejä orbitaselluliitista (Papier, Tuttle & Mahar 2007; Uusitalo 2007: 

2628). Mikäli tutkimuksessa havaitaan silmän eteenpäin työntymistä eli eksoftalmosta, 

mitataan ulostyöntymisen aste usein eksoftalmometrilla (Seppänen 2018g). Silmälihas-

liikkeet saattavat olla rajoittuneet (Uusitalo 2007: 2628). Kaksoiskuvat ja silmälihasliik-

keissä aistittava kipu ovat myös orbitaselluliitin oireita. Turvonnut alue voi olla punakka. 

Toisinaan myös silmän sidekalvo voi turvota, jolloin kyseessä on kemoosi.  (Danishyar 

& Sergent 2019.)  
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Kuvio 20. Sidekalvon kemoosi. (Kuva: ARZTSAMUI/Shutterstock.com) 

Yleisoireina saattaa esiintyä kuumetta ja päänsärkyä (Chaudhry, Al-Rashed & Arat 

2012). Sairaalahoitoon tulisi hakeutua heti epäiltäessa silmäkuopan tulehdusta. Laski-

monsisäisiä antibiootteja käytetään näön menetyksen ehkäisemiseen. (Papier, Tuttle & 

Mahar 2007.) Toisinaan leikkaushoito on ainoa vaihtoehto (Danishyar & Sergent 2019). 

Näön menetyksen lisäksi silmäkuopan tulehdus voi edetessään olla henkeä uhkaava 

(Chaudhry, Al-Rashed & Arat 2012; Seppänen 2018g). Silmälääkärin hoitoa tarvitaan 

välittömästi (Uusitalo 2007: 2628). Potilas ohjataan päivystyslähetteellä erikoissairaan-

hoitoon. Taudinkuva selviää usein verikokeiden tulehdusarvoista ja tietokonetomografi-

asta tai magneettikuvauksesta. (Seppänen 2018g.) 

5.16 Silmäleikkauksenjälkeinen endoftalmiitti 

Silmänsisäinen tulehdus eli endoftalmiitti on vaarallinen. Tulehdus voi mahdollisesti jopa 

sokeuttaa. Endoftalmiittiin sairastumisen riskiä voivat lisätä muun muassa vakava silmä-

vamma, silmäleikkauksen jälkitila tai silmän lasiaistilaan annostellun injektion jälkitila. 

Muita syitä endoftalmiitille ovat muun muassa silmän pinnan bakteerit ja kirurgiassa käy-

tetyt epäpuhtaat välineet. Lisäksi esimerkiksi leikkaushaavan paraneminen voi päättyä 

endoftalmiittiin. Endoftalmiitissa silmä punoittaa voimakkaasti, silmästä erittyy runsaasti 

eritettä ja silmä on kipeä. Myös päänsärky sekä valonarkuus ovat mahdollisia. (Seppä-

nen 2018n.) Lisäksi oireena voi esiintyä luomiturvotusta (Välimäki ym. 2019).  

 

Endoftalmiitissa näöntarkkuus hämärtyy nopeasti ja huomattavasti. Sidekalvon alle voi 

kertyä nestettä, jolloin kyseessä on kemoosi. Luomessa voidaan havaita punoitusta ja 
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märkäistä eritettä. Sarveiskalvolla voi olla turvotusta, sameutta ja presipitaatteja eli val-

kosolujen kertymiä sarveiskalvon alaosan endoteelille. Etukammiossa voidaan havaita 

märkäkertymää eli hypopyoniaa. Lasiaisessa voidaan havaita soluja ja samentumia sekä 

verkkokalvolla verenvuotoja ja tulehduksen merkkejä. (Saari 2011: 183.)  

 

Endoftalmiitin ilmeneminen kaihileikkauksen jälkeen on erittäin epätodennäköinen mutta 

mahdollinen (Välimäki ym. 2019). Endoftalmiittia hoidetaan osastolla silmätautien yksi-

kössä. Hoitona käytetään lääkehoitoa. Mikäli hoitovaste ei ole riittävän hyvä, tarpeen 

mukaan hyödynnetään lasiaiskirurgiaa. (Seppänen 2018n.) Näöntarkkuutta ei yleensä 

pystytä palauttamaan aiemman veroiseksi (Saari 2011: 220).  

 

Silmänsisäinen tulehdus ei yleensä ala heti silmäleikkauksen jälkeen. Usein leikkauk-

sesta ehtii kulua 2 – 3 päivää ennen kuin tulehdus alkaa oireilla. Toimenpiteestä voi 

kuitenkin toisinaan kulua kuusikin viikkoa ennen oireita. Epäiltäessä akuuttia silmä-

sisäistä tulehdusta on lähdettävä heti silmähoitoyksikköön. Tunninkin viivytys henkilön 

hoitoon lähettämisessä voi heikentää näön ennustetta. Ellei tehokasta antibioottihoitoa 

aloiteta heti, vaarana on pysyvä näön menetys. (Hietanen ym. 2005: 83 – 85.) 

5.17 Akuutti diplopia 

Akuutti diplopia eli kahtena näkeminen johtuu yleensä jonkin silmän liikuttajalihaksen 

halvauksesta, kun lihaksen liikehermotoiminta on häiriintynyt. Tällöin kaksoiskuvaa ei 

havaita, kun toinen silmä suljetaan. (Uusitalo 2007: 2631.) Tutkittaessa voidaan huomata 

halvaantuneelle lihakselle ominainen liikevajaus silmän liikkeissä. Lihashalvausta esiin-

tyy mahdollisesti esimerkiksi diabeteksen, verenpainetaudin, vamman tai hermoa paina-

van kasvaimen yhteydessä. Kyseessä on niin kutsuttu binokulaarinen diplopia, koska 

kaksoiskuva havaitaan molempien silmien ollessa auki (Seppänen 2018o.)  

Ohimovaltimotulehduskin on mahdollinen aiheuttaja, ja se tulee poissulkea päivystystut-

kimuksin. Aneurysma eli aivovaltimopullistuma voi myös liittyä silmälihashalvauksen ai-

heuttamaan kahtena näkemiseen. Potilas lähetetään päivystystapauksena neurokirur-

gille, mikäli mustuainen on laajenneena, silmä on liikerajoitteinen ja yläluomi riippuu. 

Epäilyskin aneurysmasta riittää. Jos mustuaisreaktiot ovat normaalit, tulee potilas lähet-

tää lähipäivinä silmälääkärin tutkittavaksi. (Uusitalo 2007: 2631.) 
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Yhden silmän kahtena näkeminen ei liity silmän liikuttajalihaksen halvaukseen. Ky-

seessä on jokin silmänsisäinen syy. (Uusitalo 2007: 2631.) Esimerkiksi tietynlainen kai-

himuodostuma voi aiheuttaa kahtena näkemistä yhdellä silmällä (Välimäki 2020; Seppä-

nen 2018o). Yleisesti ottaen suuret optiset aberraatiot aiheuttavat yhden silmän kahtena 

näkemistä (Bühren 2018).  

Myös esimerkiksi sarveiskalvon arpi tai mykiön sijoiltaanmeno voivat aiheuttaa mono-

kulaarista diplopiaa. Äkillinen kahtena näkemisen oire ylipäätään edellyttää välitöntä lää-

kärin tutkimusta, sillä ilmaantuessaan se on merkki sairaudesta. Aivoissa saattaa olla 

esimerkiksi vakava toimintahäiriö, joka on laukaissut äkillisen kahtena näkemisen. Myös 

esimerkiksi kasvain voi aiheuttaa kahtena näkemistä. (Seppänen 2018o.) Kaksoiskuvien 

tutkimukset toteutetaan tapauksesta riippuen terveyskeskuslääkärillä, neurologilla ja sil-

mälääkärillä (TYKS 2017b). 

5.18 Äkillinen näönmenetys  

Toisen silmän äkillistä hetkellistä näönmenetyskohtausta kutsutaan nimellä amaurosis 

fugax. Näönmenetys kestää 1 – 15 minuuttia. Ohimovaltimotulehdus on mahdollinen ai-

heuttaja, vaikka se onkin harvinainen sairaus. Harvinaisuudestaan huolimatta sen ole-

massaolon mahdollisuus tulee muistaa, koska se voi johtaa näönmenetykseen. Sen 

yleisoireita ovat kuumeilu, päänahan arkuus ja päänsärky, ohimoiden arkuus, leukakipu 

sekä ruokahaluttomuus ja laihtuminen. Äkillisten näönmenetyskohtausten ja näön hei-

kentymisen lisäksi kaksoiskuvia tai näkökenttäpuutoksia saattaa ilmetä.  Vastaanotolla 

voidaan todeta silmälihashalvaus. Silmänpohjaa tutkittaessa voidaan havaita papillan 

turvotusta tai keskusvaltimotukos. (Uusitalo 2007: 2625, 2627, 2629.) 

Kuitenkin tavallisimmin kaulavaltimon ahtauma johtaa amaurosis fugaxiin (Uusitalo 

2007: 2629). Tällöin silmän äkillinen näönmenetyskohtaus on kaulavaltimon ahtauman 

oire. Ahtaumasta on todennäköisesti lähtenyt liikkeelle embolus eli veritulppa, joka on 

päätynyt verkkokalvon keskusvaltimoon. (Terveyskylä 2017.) Toisen silmän näkö häviää 

verkkokalvon keskusvaltimotukoksessa yhtäkkisesti ja kivuttomasti (Uusitalo 2007: 

2628; Palukka 2011: 5).  

Haaratukoksessa näkö häviää vain osittain (Palukka 2011: 5). Silmänpohjaa tutkittaessa 

keskusvaltimotukoksesta ei välttämättä aluksi havaita mitään viitteitä. Pian verkkokalvo 
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kuitenkin turpoaa, ja tarkannäön alue näyttää korostuneen punaiselta muuten kalven-

nutta verkkokalvoa vasten. Verkkokalvo ei voi olla ilman happea kovinkaan kauan, joten 

silmälääkärin ensiapuun olisi päästävä mahdollisimman pian, kuitenkin parissa tunnissa. 

(Uusitalo 2007: 2628.)  

Ensiapuna keskusvaltimotukoksessa voidaan painaa silmää suljettuja luomia vasten yh-

den minuutin ajan. Paine tulee purkaa nopeasti lopettamalla painaminen. (Uusitalo 2007: 

2628.) Toisen lähteen mukaan silmää tulisi painaa viiden sekunnin jaksoissa (Palukka 

2011: 5). Tätä tulee jatkaa hoitoon pääsyyn saakka, jopa matkan ajan. Ensiavun tarkoi-

tuksena on saada silmänpaineen ja verenpaineen ero toisiinsa nähden suuremmaksi 

laskemalla silmänpainetta. Toivottavaa on, että näin embolus saataisiin liikkeelle pie-

nempään verisuoneen. Jos näönmenetyksestä on yli kuusi tuntia, sokeus on pysyvä. 

Prognoosi näön kannalta on kuitenkin huono jopa ensiavun toteuduttua. Riski aivoinfark-

tin saamiseen lähipäivien aikana on merkittävä. Amaurosis fugax -potilaan hoitoon ha-

keutuminen on aina kiireellinen. Neurologi tutkii potilaan päivystystapauksena. (Uusitalo 

2007: 2625, 2628 – 2629.) 

Myös verkkokalvon keskuslaskimo voi tukkeutua. Yleensä taustalla on laskimon paikal-

linen häiriö yleissairauden, kuten esimerkiksi diabetes tai verenpainetauti, ollessa taus-

talla. Häiriön aiheuttaa verihyytymä eli trombi. Keskuslaskimotukos on myös todennäköi-

sempi henkilöillä, jotka sairastavat glaukoomaa. Keskusvaltimotukokseen verraten kes-

kuslaskimotukos ei aiheuta niin yhtäkkistä näönmenetystä. (Paakkala 1992.)  

Keskuslaskimotukoksessa näkö heikentyy muutaman tunnin aikana ilman kipuja. Aa-

mulla on myös mahdollista herätä siihen, että näkö on heikentynyt. (Uusitalo 2007: 

2631.) Trombi pyritään liottamaan ennen kuin sen kehittymisestä on vierähtänyt neljä 

tuntia. Tarkastukseen hakeudutaan kuitenkin yleensä vasta jonkin ajan kuluttua, kun 

näön on huomattu heikentyneen. Tällöin trombin liottaminen on jo liian myöhäistä. (Paak-

kala 1992.)  

Keskuslaskimotukoksen merkkejä silmänpohjaa tutkittaessa ovat laskimoiden laajentu-

minen ja kiharaisuus, verenvuodot, verkkokalvon turvotus ja vaaleat tulehdusnesteker-

tymät eli eksudaatit (Paakkala 1992). Myös papilla voi näyttää turvonneelta, ja verkko-

kalvolla voidaan havaita mikroinfarkteja eli pumpulipalloläiskiä (Uusitalo 2007: 2631).  
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Laskimotukos voi loppujen lopuksi johtaa jopa iskeemiseen retinopatiaan. Tällöin uudis-

verisuonia muodostuu verkkokalvolla, värikalvolla ja kammiokulmassa. Tämä altistaa 

osan potilaista vaikeahoitoiselle glaukoomalle. (Paakkala 1992.) Keskuslaskimotukos-

potilaan tulisi hakeutua lähipäivinä silmälääkärin vastaanotolle. Yleislääkärin olisi myös 

hyvä selvittää, onko potilaalla verisuonitukoksille altistavia tekijöitä tai verenhyytymishäi-

riöitä. (Uusitalo 2007: 2631.) 

Näön äkillinen heikkeneminen yhdessä tai molemmissa silmissä voi johtua primaarista 

silmäsairaudesta. Kuitenkin on mahdollista, että tila on jonkin yleissairauden komplikaa-

tio. Verkkokalvon, näköhermon tai keskushermoston vaurio voi olla syynä näön äkilli-

seen heikkenemiseen. Syy saattaa piillä myös silmän valoa taittavissa rakenteissa. Olipa 

syy äkilliseen näönmenetykseen mikä tahansa, tilanne on yksilölle järkyttävä ja pelästyt-

tävä. Näköä ei aina pystytä pelastamaan, mutta mahdollisimman nopea reagoiminen on 

ensiarvoisen tärkeää. (Paakkala 1992.) 
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6 Oppaiden laatiminen 

Opinnäytetyön teoriapohjan syvällisempää ymmärrystä varten toteutettiin asiantuntija-

haastattelu anonyymisti sähköpostin välityksellä. Saatuja vastauksia hyödynnettiin siten, 

että teoreettista tietoa täydennettiin opinnäytetyön kannalta tärkeiksi koettujen huomioi-

den perusteella. Myös oppaiden suunnittelussa sovellettiin haastateltavan käsitystä hy-

västä oppaasta.  

 

6.1 Asiantuntijahaastattelu 

Haastateltiin ensiavun opettajaa hänen kokemuksistaan aiheesta 30-vuotisen uransa ai-

kana. Heti alussa kävi ilmi, että silmätapaturmien ensiapuun ei käytetä ajallisesti kovin-

kaan paljon resursseja laajemmissakaan ensiapukursseissa. Haastateltava totesi, että 

silmätapaturmien ensiavun perusteet tulee sisällyttää ensiapukurssiin. Näin lisätään tie-

toutta aiheesta. Haastateltavan mukaan opinnäytetyöaihe on tärkeä. 

 

Lisäksi kiinnosti selvittää, minkälaisia silmätapaturmia haastateltava oli useimmiten koh-

dannut uransa aikana verrattuna opinnäytetyön teoriapohjaan. Esimerkiksi noin 30 % 

silmävammoista on tylppiä silmävammoja (Seppänen 2018a). Ensiavun opettaja raportoi 

kuitenkin törmänneensä enimmäkseen tilanteisiin, jolloin silmään tai silmiin oli päätynyt 

myrkyllistä kemikaalia.  

 

Puhuttaessa ihmisten valmiudesta toimia tällaisen tilanteen sattuessa tuli esille yleinen 

tietämättömyys silmän huuhtelemisestä ja huuhtelun kestosta.  Lisäksi haastateltava to-

tesi, että silmähuuhdepullon käyttö on yleisesti ottaen melko vieras asia ihmisille. Myös-

kään verkkokalvon irtauman oireita ei välttämättä tunnisteta. Tämä saattaa omalta osal-

taan vaikuttaa apuun hakeutumiseen. 

 

Kysyttäessä, mitä asioita haastateltava toivoisi oppaan sisältävän, painotus oli en-

siavussa ja toimintaohjeissa. Myös Myrkytystietokeskuksen ja oman lähiensiavun puhe-

linnumeron olisi hyvä olla esillä. Ensiavun opettaja toi esiin myös tärkeitä huomioita siitä, 

minkälainen on selkeä opas: opas on selkeä silloin, kun se sisältää kuvia ja ohjeistus on 

helposti luettava ja napakka. 
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6.2 Hyvän oppaan tunnusmerkit 

Oppaassa tulee olla tietoa, ohjeita ja tukea. Oletus on, ettei lukijan tarvitse lukea sisältöä 

läpi tietyssä määrätyssä järjestyksessä. (Terveyskylä 2020.) Asianmukainen ulkoasu, 

hyvä kieliasu ja viimeistelty oikeinkirjoitus varmistavat perusteltujen ohjeiden ja neuvojen 

ymmärtämisen. Otsikot ja väliotsikot johdattelevat lukijaa aiheeseen jo tekstin silmäilyllä. 

Kirjoitettaessa kohderyhmä tulee ottaa huomioon: mahdollisesti hankalat asiat on seli-

tetty yleiskielellä selkein sanastoin ja lauserakentein. (Hyvärinen 2005: 1769 – 1770.) 

Asioiden esittämisjärjestys on yksi tärkeimmistä ymmärrettävyyteen vaikuttavista teki-

jöistä. Valinta, johon järjestys perustuu, tulee tehdä tietoisesti. Tulisi harkita, onko aihee-

seen sopivampi esimerkiksi prioriteettijärjestys vai kronologinen eteneminen. Järjestyk-

sen suunnittelussa auttaa pohtiminen, missä tilanteessa tekstiä oletettavasti luetaan. 

Tärkeysjärjestys on yleensä esimerkiksi potilaan näkökulmasta käyttökelpoisin. Tällöin 

arvioidaan ja edetään sen mukaan, mitä potilas todennäköisesti pitää tärkeänä, ja mitä 

hän luultavasti etsii. (Hyvärinen 2005: 1769 – 1770.)  

Painetulle tekstille on olemassa suosituksia, jotka ottavat huomioon jollain tavoin näkö-

ongelmaiset henkilöt. Kirjainkoon on hyvä olla vähintään 12. Kaikenikäisille suunnatun 

tekstin koko on yleensä välillä 12 – 14, heikkonäköisille suunnattu 16. Kirjainten koris-

teellisuutta tulee välttää, sillä hyvä kirjaintyyppi on yksinkertainen ja selkeä. Pienaakko-

set ovat lähtökohtaisesti selkeämpiä lukea kuin suuraakkoset. Hieman väljempi riviväli 

todennäköisemmin herättää mielenkiinnon lukea. Helposti luettavan tekstin tavoitepituus 

riville on noin 55 – 60 merkkiä. Liian lyhyet rivit katkonaistavat lukemista, liian pitkät taas 

huonontavat luettavuutta. (Näkövammaisten liitto ry n.d.c.) 

Kontrasti tekstin ja taustan välillä auttaa myös tekstin luettavuudessa. Kuviollinen tai ku-

vallinen tausta heikentää kontrastia. Otsikoiden ja tekstien taas olisi hyvä aina alkaa va-

semmasta reunasta. Myös tilankäyttö helpottaa lukemista. Toisaalta tyhjä tilakin on tär-

keää. Löydettävyyttä helpotetaan usein toistuvilla yksityiskohdilla, kuten sivunumerojen 

ja kuvien löytyminen aina samasta kohdasta. Mahdollisten kuvien tulee olla informatiivi-

sia, yksiselitteisesti tulkittavia ja mielellään suorakaiteen muotoisia. (Näkövammaisten 

liitto ry n.d.c.) 

Verkkoon ladattava sähköinen asiasisältö ja ohjeistava materiaali kannattaa läpikäydä 

laatukriteerein. Saavutettavuus, ajankohtaisuus, syrjimättömyys, runsaus sekä välineen 
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asianmukainen käyttö ovat sisällöllisiä laatukriteereitä. Saavutettavuus kuvaa, kuinka 

helposti materiaali on löydettävissä. Ajankohtaisuus materiaalin kannalta tarkoittaa, että 

tieto ei saa olla vanhaa tiedon hyödyntämisen kannalta. Syrjimättömyys taas tarkoittaa 

sitä, että materiaalissa pyritään ottamaan huomioon erilaiset sosiokulttuuriset ja suku-

puoliset näkökulmat. Runsaus-käsitteellä halutaan korostaa sitä, että materiaali kuvaa 

aiheesta useita puolia. Jos materiaalia on mahdollista hyödyntää eri mediaelementein, 

on välineen asianmukainen käyttökin otettu huomioon. (Karjalainen n.d.: 7.) 

6.3 Oppaiden suunnitteluvaihe 

Oppaiden suunnittelussa hyödynnettiin työvaiheiden jaottelua pieniin osiin. Ensin luotiin 

tiivistelmät kaikista oppaisiin päätyvistä aiheista kirjoitetun teoriatiedon perusteella. Seu-

raavaksi ryhdyttiin pohtimaan oppaiden ulkoasua: pohdittiin kuva- ja tekstiasetelmia sekä 

selkeitä sanamuotoja. Tiivistelmistä pyrittiin luomaan mahdollisimman napakat oireku-

vaukset ja ohjeistukset. Hyvän oppaan tunnusmerkkejä pyrittiin hyödyntämään op-

paissa, jotta niistä saataisiin helppolukuiset ja ymmärrettävät. Näin lukijan tarpeisiin voi-

taisiin vastata mahdollisimman hyvin.  

Kun suunnitelma oli hahmottunut osittain ulkoisesti ja sisällöllisesti, käytiin NÄE ry:n vies-

tintäasiantuntijan kanssa etäkokouksessa läpi molempien osapuolien visioita asiasta. 

Kokouksessa todettiin, että verkkosivuoppaiden luomiseen ja käsittelyyn saataisiin apua 

tarpeen mukaan, mutta itsenäisempi toteutus antaisi edellytykset uuden oppimiselle. En-

sin keskityttiin kaikille avoimeen oppaaseen. Kun ensimmäinen opas oli valmis, ryhdyttiin 

kirjautumistunnuksia vaativan oppaan tekoon. Työvaiheet olivat samanlaiset molem-

missa. 

6.4 Oppaiden ulkoasu, kuvien hankinta ja sisällys 

Toivottavaa oli, että opas olisi visuaalisesti miellyttävä ja rauhallinen. Oppaiden ulkoasu 
mukailee NÄE ry:n verkkosivujen tyyliä. Koska tarvittiin silmäterveydellisiä kuvia, ei niitä 
ollut helppoa saada useista yksityisistä yhteydenotoista huolimatta. NÄE ry tarjoutui ra-
hoittamaan kuvahankinnat opinnäytetyön oppaita varten. Kuvia ladattiin pääasiassa 
Shutterstockista ja 123RF:stä. Mahdollisuuksien mukaisesti kuvat esittävät kunkin ai-
heen mukaista silmätapaturmaa tai silmäterveydellistä tilannetta. Pyrittiin välttämään 
liian rajuja tai dramatisoituja kuvia, jotta vältetään lukijan turha pelottelu. Aiheiden spe-
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sifisyyden vuoksi osa kuvista esittää tekstissä esiintyvää ensiaputoimintaa tai vaihtoeh-
toisesti tutkimusmenetelmää. Kaikkiin tilanteisiin ei siltikään valitettavasti löydetty kuvia. 
Kuitenkin tekstit pyrittiin kirjoittamaan niin selkeästi, että kuvan puuttuminen ei haittaa.  
 
Oppaita silmäiltäessä voidaan havaita ensimmäisenä kansikuva ja otsikko. Kansikuvan 
tarkoitus on johdatella lukijaa oppaan aiheeseen ja herättää mielenkiintoa. Oppaiden 
pääotsikot näkyvät navigointipalkkeina sivun alussa. Valitsemalla hiirellä minkä tahansa 
otsikon pääsee perehtymään aiheeseen tarkemmin. Tämä helpottaa huomattavasti et-
sittävän tiedon löytymistä. Oppaiden valokuvien valinnassa pyrittiin ottamaan huomioon 
eri kohderyhmät. Optometristiopiskelijoille ja optikoille kohdennettu opas sisältää enem-
män todellisia tilannekuvia, jotka voivat olla muiden silmissä liian rajuja. Tämän vuoksi 
toiseen oppaaseen valittiin hieman lempeämpiä kuvia.   
 

 

Kuvio 21. Kuvaote kaikille avoimen oppaan navigointipalkista. 

Oppaita voi rullata läpi vapaasti otsikkoja painamattakin. Tekstiosuus on aina sivun kes-

kellä kuten kuvatkin. Ensiapuohjeita on korostettu kahdella merkillä: vihreällä ✓-merkillä 

ja punaisella X-merkillä. Vihreä merkki kuvaa asioita, joita on suositeltavaa tehdä en-

siapuna kyseisessä tilanteessa. Punainen merkki taas kuvaa asioita, joita ei suositella 

tehtävän kyseisessä tilanteessa. Erityistä huomiota vaativat kohdat, joissa esiintyy pu-

nainen !-merkki. Pyrittiin säilyttämään kunkin aiheen ulkoasu toisiinsa nähden samanlai-

sena, jotta tiedon etsiminen ja kokonaisuuksien hahmottaminen olisi helpompaa lukijalle. 
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Kuvio 22. Kuvaote kaikille avoimen oppaan ulkoasusta. 

Oppaiden sisältö koostettiin opinnäytetyön teoriaosuuden pohjalta. Ensiavun opettajan 

haastattelu toi lisäsisältöä, jota hyödynnettiin sekä opinnäytetyön teoriaosuudessa että 

oppaissa. Vastauksissa korostuneet seikat, kuten suositus Myrkytystietokeskuksen pu-

helinnumerosta, otettiin huomioon teoriaosiossa kirjallisin lähtein. Kun ilmeni, että ihmi-

set ovat tietämättömiä siitä, miten toimia silmän kemikaalitapaturman sattuessa, käsitel-

tiin tätä aihetta hieman muita aiheita perusteellisemmin. Koska haastateltavan mukaan 

ihmiset eivät välttämättä tunnista verkkokalvon irtauman oireita, aihe päätettiin esittää 

oirekeskeisesti ensimmäisessä oppaassa. Ensiavun opettajan mielikuvaa selkeästä op-

paasta pyrittiin toteuttamaan kirjoittamalla oppaiden aiheet helposti luettaviksi ja tiiviiksi.  

Oirekuvaukset, ensiapu- ja toimintaohjeet muodostavat punaisen langan molemmissa 

oppaissa. Hoitoon hakeutuminen ja sen kiireellisyys olivat lisäksi tärkeitä sisällöllisiä te-

kijöitä. Ammattilaisille laaditussa oppaassa on hyödynnetty toistuvasti taulukoita, jotka 

selkeyttävät lukemista ja yksinkertaistavat vaikeita asioita. Taulukot sisältävät hyödyllisiä 

tutkimusvaiheita ja -menetelmiä. Lisäksi kyseisen oppaan alussa korostetaan anamnee-

sin tärkeyttä. Dokumentoitavista perusmittauksista mainitaan yleisesti jo oppaan alussa.  
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Kuvio 23. Kuvaote kirjautumistunnuksia vaativan oppaan ulkoasusta. 

Mikäli teoriaosiossa on ollut useampia toisistaan eroavia ohjeistuksia, on oppaisiin yli-

päätään valittu uudemman lähteen ohje tai muutoin oppaan lukijan kannalta turvallisempi 

vaihtoehto. Oppaan sisällössä on jouduttu tekemään kompromisseja turvallisemman oh-

jeistuksen vuoksi: Esimerkiksi akuutin diplopian kohdalla teoriaosiossa on mainittu Ma-

rita Uusitalon vuonna 2007 julkaisemaa ohjeistusta mukaillen, että jos mustuaisreaktiot 

ovat normaalit, tulee potilas lähettää lähipäivinä silmälääkärin tutkittavaksi. Oppaassa on 

kuitenkin päädytty hyödyntämään Matti Seppäsen vuonna 2018 kirjoittamaa artikkelia 

kaksoiskuvista. Artikkelissa kehotetaan, että heti kaksoiskuvien ilmaantuessa olisi hyvä 

hakeutua lääkäriin. Tällä valinnalla oppaiden avulla pyritään välttämään pienikin, mah-

dollisesti kohtalokas, viivästys. 

Useissa teoriaosion lähteissä tiettyjen silmätapaturmien kohdalla on kehotettu hakeutu-

maan esimerkiksi välittömästi silmälääkärin vastaanotolle. Tämä ei aina välttämättä ole 

mahdollista. Yhdenvertaisen hoitoon hakeutumisen mahdollistamisen vuoksi oppaissa 

kehotetaan tällaisissa akuuteissa tilanteissa selkeyden nimissä ensisijaisesti hakeutu-

maan terveyskeskuspäivystykseen, josta voidaan tarpeen tullen lähettää eteenpäin.  
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Kehotukset perustuvat myös terveydenhuoltolakiin. Terveydenhoitolain mukaan jokai-

sella on oikeus saada kiireellistä hoitoa tai ensiapua sitä tarvitessaan. Kiireellinen hoito 

toteutetaan päivystyksessä. Kiireellisen hoidon jatkohoito tulee järjestää tarvittavan suu-

rin keinoin. Mikäli hoitoa vaativa tilanne ei ole niin kiireinen, oppaissa ohjeistetaan ha-

keutumaan hoitoon esimerkiksi yleislääkärin tai silmälääkärin vastaanotolle. Hoito on to-

dennäköisemmin järjestettävissä joko julkisen tai yksityisen terveydenhuollon puolelta, 

kun tilanne ei ole akuutti. 

Optikko on terveydenhuollon ammattihenkilö. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 

määrää ammattieettisistä velvollisuuksista, että terveydenhuollon ammattihenkilönä tu-

lee aina antaa kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle apua. Tämän takia ohjeistuksissa 

on huomioitu asiat, joihin optikko voi kiireellistä hoitoa vaadittavissa tilanteissa vaikuttaa, 

oli kyse sitten toimenpiteestä tai ohjauksesta.  

Optikko voi ammattitaidollaan oikein välinein esimerkiksi poistaa roskan silmästä turval-

lisesti. Ammattilaiselle kuitenkin jää vastuu arvioida omaa osaamistaan ja tarvittaessa 

jättää liian haastavaksi katsomansa toimenpide tekemättä. Oman osaamisen arvioin-

nista on myös mainittu optikoille ja optometristiopiskelijoille suunnatussa oppaassa.  Op-

paiden väliset ensiapuohjeisukset voivat erota hieman toisistaan. Syynä tähän on ero 

ammattilaisen ja maallikon toimintatapojen välillä: turvallisuus halutaan varmistaa tilan-

teessa kuin tilanteessa. Tästä esimerkkinä on maallikolle ohjeistettu roskan poistaminen, 

jota ei suositella tehtävän, mikäli roska ei ole valkoisella sidekalvolla tai silmäluomen 

alueella. 

Kaikille avoin opas koostettiin sisällöltään niin, että konkreettiset vammat on mahdollista 

löytää nimineen. Nimet muutettiin kansankielisemmiksi, jotta ne olisivat helpommin ym-

märrettävissä. Esimerkiksi Vierasesine silmässä -otsikko muunnettiin otsikoksi Roska 

silmässä. Näköhäiriöinä havaittavat lasiaisverenvuoto ja verkkokalvon irtauma saivat oi-

reidensa mukaiset otsikot, Nokisadetta näkökentässä ja Varjo näkökentässä. Muut ai-

heet koottiin seuraavien otsikoiden alle diagnosoinnin välttämiseksi: Silmälääkärin vas-

taanotolle lähipäivinä, Välitön hakeutuminen terveyskeskuspäivystykseen ja Milloin hoi-

toon leikkauksen jälkeen? Tällaisella otsikoinnilla pyrittiin huomioimaan riittävän nopea 

hoitoon hakeutuminen tilanteessa kuin tilanteessa. Oppaan loppuun on laitettu päivys-

tyspalvelu- ja hätänumero ennakoimaan tarvetta.  
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Optikoille ja optisen alan opiskelijoille suunnattu opas taas koostettiin sisällöltään niin, 

että sekä konkreettiset vammat että muut aiheet löytyvät nimineen. Kuitenkin oppaan 

sisällössä kunkin aiheen kohdalla painotetaan, että oireiden ja havaintojen perusteella 

voidaan pisimmilläänkin ainoastaan epäillä kyseistä tilaa. Vaikka kyseisen oppaan tutki-

musvaiheissa on mainittu anamneesin kohdalla korostetusti ainoastaan kussakin ta-

pauksessa mahdollisesti ilmenevät erityispiirteet, tulee anamneesin olla kattava tilan-

teessa kuin tilanteessa. Tämä on mainittu erikseen oppaassa. Myös tämän oppaan lop-

puun on laitettu päivystyspalvelu- ja hätänumero.   

6.5 Asiantuntijapilotoinnit ja NÄE ry:n sivusto julkaisualustana 

Kun ensimmäinen oppaista oli valmis, se pilotoitiin anonyymisti Suomen Punaisen Ristin 

ensiavun asiantuntijalla. Haluttiin toteuttaa asiantuntijapilotointi sähköisenä. Kysymykset 

hahmoteltiin Google Forms -lomakepohjalle. Jokaisen kysymyksen yhteydessä oli mah-

dollista esittää kommentteja vapaasti. Lomakepohja sisälsi kysymyksiä oppaan informa-

tiivisuudesta, selkeydestä, helppolukuisuudesta, ymmärrettävyydestä, kuvituksesta, tar-

peellisuudesta ja tiedon olennaisuudesta sekä käytännönläheisyydestä. Lisäksi kehitys-

ehdotuksia oli mahdollista antaa vapaasti. Pilotoija koki Google Formsin sijaan parem-

maksi vastata vapaamuotoisesti sähköpostitse. 

Pilotoijalta saadut huomiot ensimmäisestä oppaasta olivat kehittämisluonteisia ja positii-

visia. Oppaan sisältö koettiin tiiviiksi. Kehittäviä huomioita olivat seuraavat seikat: Hätä-

keskukseen tulee soittaa lävistävässä silmävammassa tarkennetun tilan ja jatkohoitoon 

kuljetuksen arvioimiseksi, sillä makuuasento myös matkan ajan voi olla tarpeellinen. Mi-

käli silmään on joutunut syövyttävää ainetta, huuhtelua tulisi jatkaa hoitoon hakeutumis-

matkan ajan. Silmää tulisi myös kemiallisesti vaarallisen aineen joutuessa silmään huuh-

della aina vähintään 20 minuuttia.  

Lisäksi pilotoija painotti, että silmää huuhdeltaessa tulisi myös aina pitää silmäluomia 

auki, mikäli mahdollista. Niin ikään oppaaseen olisi suositeltavaa lisätä kuva silmähuuh-

telupullon käytöstä. Pilotoinnin aikana oppaassa oli kemikaalivammojen kohdalla kuva, 

jossa auttaja pitää tapaturman saaneen silmäluomia auki ilman kertakäyttöisiä suojakä-

sineitä. Tähän ensiavun asiantuntija kiinnitti huomiota ja toivoi muutosta. Lopuksi pilo-

toija totesi, että oppaassa olisi hyvä olla lähdeluettelo. Tällöin lukijan olisi helpompi tie-

tää, mihin ohjeet perustuvat.  
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Kehitysehdotusten pohjalta opinnäytetyön teoriaosioon ja molempiin oppaisiin tehtiin 

muutoksia. Ensinnäkin päädyttiin lisäämään oppaiden alkusanoihin maininta siitä, että 

oppaissa käytetyt lähteet löytyvät opinnäytetyön teoriaosuudesta Theseuksesta. Tekijöi-

den mielestä oppaista tulisi sisällöiltään liian pitkät ja epäselvät, mikäli kaikki hyödynnetyt 

lähteet liitettäisiin oppaiden loppuun.  

Kemikaalivammoihin ei löydetty resurssien valossa sopivaa kuvaa, jossa auttajalla olisi 

suojakäsineet. Tämän vuoksi päädyttiin korvaamaan kuva silmähuuhtelupullolla, jonka 

kyljessä on kuvitetut käyttöohjeet. Tällaista kuvaa ensiavun asiantuntija toivoi. Muutos 

vastaa osaltaan myös ensiavun opettajan mainitsemaan kommenttiin siitä, että silmä-

huuhdepullon käyttö ei ole yleisesti ihmisten tiedossa. Kuva siis lisää tietoutta asiasta. 

Silmän huuhteluohjeistukset sekä hätäkeskukseen soittamisen suositus lisättiin teo-

riaosioon aiheita käsitteleviin kohtiin muiden lähteiden rinnalle referoiden ensiavun asi-

antuntijaa. Lisäksi oppaissa päädyttiin käyttämään näitä lukijan kannalta turvallisempia 

ohjeistuksia.   

Kun toinenkin oppaista oli valmis, se pilotoitiin anonyymisti optometristi-sairaanhoitajalla. 

Myös tämä asiantuntijapilotointi haluttiin toteuttaa sähköisenä hyödyntäen Google Forms 

-lomakepohjaa. Kyseinen lomakepohja sisälsi niin ikään kysymyksiä oppaan informatii-

visuudesta, käytännönläheisyydestä, selkeydestä, helppolukuisuudesta, ymmärrettä-

vyydestä, kuvituksesta, tarpeellisuudesta ja tiedon olennaisuudesta. Tässäkin lomake-

pohjassa sai antaa vapaasti kehitysehdotuksia. Jokaisen kysymyksen yhteydessä oli 

mahdollista esittää kommentteja vapaasti.  

Jälkimmäisen oppaan perusteella päädyttiin seuraaviin havaintoihin: Oppaasta saa pal-

jon informaatiota jo pelkästään silmäilemällä. Eri aihealueet on selkeästi jaoteltu, ja sivu 

on helposti navigoitavissa. Toistuvat värikoodit, kuten vihreät ✓-merkit, helpottavat op-

paan lukemista ja tekstikokonaisuuksien hahmottamista. Kuvat ovat selkeitä ja tukevat 

tekstiä. Tutkimusmenetelmien ja -vaiheiden taulukointi selkeyttää lukemista. 

 
Pilotoijan mukaan aiheet ovat selkeitä ja ymmärrettäviä. Tarpeellinen ja olennainen tieto 

on löydettävissä. Opas tarjoaa tietoa riittävän kattavasti ja tiiviisti eri aihealueista. Esitel-

lyt tutkimusmenetelmät ovat ymmärrettäviä. Ensiapuohjeistukset ovat riittävän käytän-

nönläheiset ja ohjeistukset ylipäätään ovat selkeät. Pilotoija koki oppaan tarpeelliseksi ja 

hyödylliseksi. Opasta voitaisiin käyttää opetusmateriaalina tai kertausmateriaalina. Lo-
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pussa pilotoija ehdotti oppaan sivun reunalle navigointipalkkia, jottei tarvitsisi palata ta-

kaisin sivun alkuun löytääkseen haluamansa aiheen. Tämän toteutukseen ei kuitenkaan 

ollut resursseja, sillä sellainen vaatii erityistä koodausosaamista. 

 

Oppaissa käytetyt kuvat on hankittu kahdesta eri kuvapankista. Kuvapankkien kuvat ei-

vät välttämättä nimestään huolimatta vastaa todellisuutta. Tämän vuoksi haluttiin vielä 

varmistua kuvien oikeellisuudesta. Silmälääkäri arvioi anonyymisti kuvien autenttisuutta 

katsomalla kuvat läpi. Arvioimisen jälkeen varmistuttiin siitä, että silmäterveydelliset ku-

vat ovat päteviä.  

 
NÄE ry eli Näkemisen ja silmäterveyden toimiala pyrkii vaikuttamaan laajalti ja pitkäjän-

teisesti optisen alan kehitykseen. NÄE ry tekee järjestöyhteistyötä kotimaassa ja ulko-

mailla. Näkemisen ja silmäterveyden toimiala on muun muassa eurooppalaisen optomet-

riajärjestö ECOO:n jäsen sekä pohjoismaisen optikkoneuvosto NOR:n jäsen. Metropolia 

Ammattikorkeakoulu on yksi NÄE ry:n monista yhteistyöjäsenistä. (NÄE ry 2020a.)  

Näkemisen ja silmäterveyden toimialan tavoitteena on tarjota ajankohtaista tietoa opti-

sen alan ammattilaisille ja yrityksille, sekä varmistaa, että kaikkien etu toteutuu (NÄE ry 

2020b). Näönhuoltopalveluita, silmäterveyden tai silmäkirurgian palveluita tuottava am-

matinharjoittaja tai yritys voi hakea liiton jäseneksi. Jäsenenä pystyy kirjautumaan NÄE 

ry:n Jäsenpalveluun. (NÄE ry 2020c.) Oman alan toimijoiden lisäksi NÄE ry tarjoaa tietoa 

kelle tahansa asioista kiinnostuneelle erinäisten verkkosivustojen välityksellä. Esimer-

kiksi lasten näöstä ja silmien suojaamisesta on koostettu omat verkkosivustot. (NÄE ry 

2020d.) 

Toive NÄE ry:n opinnäytetyöyhteistyökumppanuudesta muodostui lähes heti, kun idea 

opinnäytetyöstä syntyi. Julkaisualustana NÄE ry:n verkkosivustot ovat monipuoliset. Kai-

kille avoin opas löytyy oireita kuvaavin hakusanoin internetistä tai NÄE ry:n verkkosi-

vuilta. Optometristiopiskelija tai optikko voi helposti löytää juuri omalle kohderyhmälleen 

suunnatun oppaan tunnuksin NÄE ry:n Jäsenpalvelusta.  

Julkaisualustana NÄE ry:n verkkosivustot ovat monipuoliset. Kaikille avoin opas on saa-

tavana osoitteessa https://naery.fi/silmatapaturmaopas/. Kirjautumistunnuksia vaativa 

opas on saatavana osoitteessa https://naery.fi/silmatapaturmaopas-jasenille/. 
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7 Pohdinta 

Laadullisen tutkimusmenetelmän valinta monimuotoiseen opinnäytetyöhön mahdollisti 

aiheen syvemmän ymmärryksen. Lisäksi näin saatiin käytännönläheistä ensikäden tie-

toa tuotoksia varten, mikä hyödyttää loppukäyttäjää. Lähtökohtana kahdelle oppaalle oli, 

että vastataan mahdollisimman monen käyttäjän tarpeeseen. Opinnäytetyön teoriaosuus 

ja oppaiden sisältö käytiin huolellisesti läpi ennen niiden julkaisemista. 

Asiantuntijahaastattelun ja asiantuntijapilotointien perusteella opinnäytetyö ja oppaat 

koetaan tärkeiksi ja tarpeellisiksi. Oppaista saatujen arvioiden mukaan oppaita on help-

poa lukea, ja ne sisältävät kattavasti mutta riittävän tiiviisti tietoa aiheesta. Ensiapuoh-

jeistukset ovat riittävän käytännönläheiset ja ohjeistukset ylipäätään ovat selkeät. Op-

paita voi hyödyntää ennaltaehkäisevästi perehtymismateriaalina, ja hätätilanteessa jo 

pelkästään silmäilemällä voi saada paljon informaatiota tarvitusta aiheesta. Lisäksi sil-

mälääkäri on arvioinut kuvien oikeellisuuden, mikä lisää luotettavuutta ja laadukkuutta. 

Voidaan siis todeta, että opinnäytetyön tarkoitus tuottaa kaksi laadukasta ja helppolu-

kuista opasta on toteutunut. Opinnäytetyön tavoitteen toteutumista voidaan paremmin 

arvioida vasta, kun oppaita on hyödynnetty käytännössä. Jos edes yksi ihminen saa 

apua oppaista, tavoite silmäterveyden edistämisestä on toteutunut. 

Olisi hienoa, jos optikkoliikkeet tallentaisivat myymälän tietokoneelle linkin kaikille avoi-

meen oppaaseen. Tällöin esimerkiksi iltavuoroa yksin tekevä optinen myyjä saisi tilan-

teen tullen varmistusta siitä, miten asiakasta kannattaisi opastaa näön menetyksen eh-

käisemiseksi. Samaista opasta voisi käyttää myös optisen myyjän perehdyttämisen tu-

kena kriittisiä tilanteita ennakoivasti. Optometristiopiskelijoille ja optikoille kohdennetun 

oppaan taas voisi tallentaa esimerkiksi optikon tutkimushuoneen tietokoneelle, jotta no-

pea kertaus tarvittaessa onnistuu. Tätä opasta on myös mahdollista hyödyntää optomet-

ristiopiskelijoiden opiskelumateriaalina, kuten pilotoinnissa ilmeni. Koska molemmat op-

paat ovat internetissä, niiden saatavuus on hyvä. Lisäksi kaikille avoin opas on löydettä-

vissä hakusanoin, mikä auttaa hätätilanteessa.  

Opinnäytetyön eettisen tarkastelun kannalta pyrittiin toimimaan mahdollisimman lä-

pinäkyvästi. Jokaiselle opinnäytetyöhön osallistuneelle lähetettiin sähköisesti ensin tie-

dote opinnäytetyöstä, myöhemmin myös suostumus vastaamiselle. Vastaajien anonymi-

teetti varmistettiin sillä, että käytettiin ainoastaan vastanneille sopineita ammattinimik-

keitä.  
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Hyvien eettisten tapojen mukaisesti vastaajille annettiin aina mahdollisuus lukea vas-

tausten perusteella kirjoitetut versiot. Opinnäytetyötä varten ei tarvittu potilastietojen kä-

sittelemistä, eikä työn toteuttamiseksi myöskään tutkittu tai mitattu mitään. Kuvien osalta 

eettinen reflektointi painottui aluksi siihen, että mikäli silmäterveydellisiä kuvia saadaan 

yksittäisiltä henkilöiltä, kuvien alkuperä ja yksityisyydensuoja tulisi varmistaa. Esimer-

kiksi silmänpohjakuvista voidaan tunnistaa henkilö, jolloin edellä mainitut seikat on huo-

mioitava. Tällaista estettä ei kuitenkaan ilmennyt, sillä suurin osa kuvista ostettiin kuva-

pankeista, ja yksi silmänpohjakuva on vapaaehtoisesti luovutettu toiselta opinnäytetyön 

tekijältä. Oppaiden luonnostelu NÄE ry:n verkkosivuilla tapahtui suojatussa ympäris-

tössä ja sivuja tarkasteltaessa tuli käyttää salasanaa.  

Opinnäytetyön toteutuksen haasteista merkittävin lienee se, koetaanko oppaat tarpeelli-

siksi. Aihe on toisaalta aina ajankohtainen, mikä puoltaa oppaiden tarpeellisuutta. Ennen 

kuvapankkeihin päätymistä oli haasteellista hankkia kuvia optisen alan toimijoilta edellä 

mainittujen eettisten seikkojen vuoksi. Yhtenä riskinä oppaille oli vaikutelma diagnosoin-

nista. Tätä vaikutelmaa pyrittiin välttämään, koska optometristilla tai optikolla ei ole val-

tuuksia diagnosoida. Kaikille avoin opas on sisällöltään oirekeskeisempi tämän takia. 

Ammattilaisille kohdennetussa oppaassa taas on huomioitu, että aihekohtaista silmäter-

veydentilaa voidaan ainoastaan epäillä. 

Tietoa opinnäytetyöaiheesta oli saatavilla paljon mutta hajanaisissa lähteissä. Lähteinä 

käytettiin niin kirjalähteitä kuin internetistä löytyviä lähteitä. Kirjalähteitä löytyi suhteelli-

sen paljon suomeksi, internet-lähteitä sekä suomeksi että englanniksi. Internetistä löytyi 

englanninkielistä tutkimustietoa enemmän. Toisinaan lähteissä oli hieman ristiriitaista tie-

toa, jolloin oppaissa päädyttiin hyödyntämään tuoreempaa tietoa tai vaihtoehtoisesti lu-

kijan kannalta turvallisempaa tietoa. Yleisesti ottaen tiedonhaku oli melko vaivatonta. 

Toisaalta tietoa oli niin runsaasti, että tiivistäminen oli haastavaa. Teoriaosiossa pyrittiin 

kertomaan kattavasti aiheista, jotta aiheeseen ennestään perehtymättömänkin olisi mie-

lekkäämpää tarkastella opinnäytetyötä. Eri aiheita tiivistettiin mahdollisimman paljon.  

Jatkokehitysehdotuksia on muutamia. Suomi on kaksikielinen maa, minkä vuoksi olisi 

hyvä saada myös ruotsinkieliset versiot silmätapaturmaoppaista. Tämä olisi toivottavaa 

ainakin kaikille avoimen oppaan kohdalla, jotta silmäterveyden edistäminen ei olisi kie-

lellisesti niin rajattua. Sama syy pätee myös englanninkieliseen versioon. Suomessa 

asuu paljon ulkomaalaisia, jotka käyttävät kielenään englantia, vaikkei tämä olisikaan 
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heidän äidinkielensä. Seuraavana kehitysehdotuksena olisi oppimateriaalin työstö, ku-

ten verkkokoulutus ensiapukurssien tapaan. Lisäksi olisi hienoa, että aiheeseen paneu-

duttaisiin syvemmin myös näön menetyksen psykologisesta näkökulmasta, jolloin am-

mattilainen kykenisi paremmin huomioimaan kriisin vaiheet.  
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Tiedote osallistumisesta 

 

Tiedote osallistumisesta 

    

Hei,    

Olemme Metropolia Ammattikorkeakoulun optometristiopiskelijoita. Teemme opinnäytetyötä, 

jonka aiheena on silmän hätäensiapu. Silmän hätäensiapuopas on opinnäytetyön varsinainen 

tuotos. Opas julkaistaan opinnäytetyön julkaisun yhteydessä theseus.fi-sivustolla sekä 

yhteistyökumppanimme NÄE ry:n verkkosivustolla. Tavoitteena on tuottaa selkeä ja kattava 

kokonaisuus silmän ensiapua vaativista tilanteista. Oppaassa tuodaan oirelähtöisesti esiin 

tilanteen kiireellisyys, itse-ensiapumahdollisuudet ja hoitoon hakeutuminen.     

Toiveena on, että optisen alan toimija, myös opiskelija, voi helposti löytää juuri omalle 

kohderyhmälleen suunnatun esimerkiksi asioiden kertaamiseen sopivan oppaan tunnuksin 

NÄE ry:n Jäsenpalvelusta. Mahdollisesti kiireisesti tietoa etsivä optisen alan myyjä tai apua 

tarvitseva kansalainen taas voi löytää oppaan nopeasti oireita kuvaavin hakusanoin 

internetistä tai NÄE ry:n linkistä.    

    

Opinnäytetyötämme varten haastattelemme yhtä tai useampaa ensiapuopettajaa. 

Haastattelu, kuten myös pilotointi, suoritetaan nauhoitettuna tai kirjallisena, esimerkiksi 

sähköpostitse. Kaikki nauhoitteet hävitetään, kun ne on käsitelty. Haastattelu ja pilotointi 

toteutetaan puolistrukturoituina. Ilmenneitä vastauksia saatetaan hyödyntää lopullisessa 

opinnäytetyössä ja oppaan tukena. Pyrimme pilotoimaan toisen oppaista optometrian 

opettajalle, toisen taas SPR:n työntekijälle.   

    
Haastattelu- ja pilotointituokioon osallistuminen on omaehtoista. Kumman tahansa voi 

keskeyttää milloin tahansa. Osallistuvien henkilöllisyys pidetään salassa. Tuokioissa kerrotut 

asiat ovat luottamuksellisia. Vaitiolovelvollisuus koskee kaikkia osapuolia.    

    
 
Mari Aloui                      Ramina Loddin    
    
Metropolia Ammattikorkeakoulu                          Metropolia Ammattikorkeakoulu       
mari.aloui@metropolia.fi                                     ramina.loddin@metropolia.fi     
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Haastattelun suostumuslomake 

  

SUOSTUMUSLOMAKE  
 

 

Suostun haastatteluun, joka käsittelee silmän hätäensiapua. Olen tietoinen opinnäytetyöstä 

ja sen tuotoksesta, tarkoituksesta ja tavoitteista. Tiedostan, että haastattelun vastauksia 

saatetaan hyödyntää kyseisessä opinnäytetyössä ja sen tuotoksen tukena. Minulla on 

mahdollisuus peruuttaa osallistumiseni milloin tahansa.  

 

Haastatteluun osallistuvan allekirjoitus Paikka ja päivämäärä  

 

_________________________________  _______________________  

 

 

 

Mikäli Teille tulee jotain kysyttävää koskien opinnäytetyötämme tai sen toteutusta, 

vastaamme mielellämme kysymyksiin sähköpostitse.  

 

 

Mari Aloui     Ramina Loddin  

Metropolia Ammattikorkeakoulu  Metropolia Ammattikorkeakoulu   

mari.aloui@metropolia.fi   ramina.loddin@metropolia.fi  
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Haastattelukysymykset ensiavun opettajalle 
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Pilotoinnin suostumuslomake 

 

 

 

SUOSTUMUSLOMAKE   
  

  

Suostun silmän hätäensiapua koskevan oppaan pilotointiin. Olen tietoinen opinnäytetyöstä 

ja sen tuotoksesta, tarkoituksesta ja tavoitteista. Tiedostan, että vastauksia saatetaan 

hyödyntää kyseisessä opinnäytetyössä ja sen tuotoksessa. Minulla on mahdollisuus 

peruuttaa osallistumiseni milloin tahansa.   

  
Haastatteluun osallistuvan allekirjoitus  

  

Paikka ja päivämäärä   

_________________________________   _______________________   
  

  

  

Mikäli Teille tulee jotain kysyttävää koskien opinnäytetyötämme tai sen toteutusta, 

vastaamme mielellämme kysymyksiin sähköpostitse.   

  

  
Mari Aloui        Ramina Loddin   

Metropolia Ammattikorkeakoulu    Metropolia Ammattikorkeakoulu    

mari.aloui@metropolia.fi     ramina.loddin@metropolia.fi   
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Pilotointikysymykset SPR:n ensiavun asiantuntijalle 
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Pilotointikysymykset optometristi-sairaanhoitajalle  
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