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1 Johdanto 

Opinnäytetyön aihe valikoitui suorittaessani lasten ja nuorten harjoittelua Attendo 

Tammikartanossa. Tammikartanolla ei ollut olemassa olevaa ohjeistusta tilanteisiin, joissa 

asiakas olisi ollut itsetuhoinen. Aihe kiinnostaa minua, ja koen sen tärkeäksi lastensuojelun 

alalla työskentelyä ajatellen. Nuorten itsetuhoinen käyttäytyminen voi olla yksi haaste 

lastensuojelussa. Itsetuhoisen käyttäytymisen riskejä on hyvä tuoda esille, jotta nuorten 

kanssa työskentelevät työntekijät osaavat ottaa ne huomioon ja reagoida tällaisiin tilanteisiin 

oikein. 

 

Työn tavoitteena oli luoda Tammikartanon ohjaajille ensiapuopas, joka tarkastelee ensiavun 

näkökulmaa Tammikartanoon kohdennettuja itsetuhoisuuden riskitekijöitä ajatellen. 

Oppaan käyttöön ei tarvitse erillistä koulutusta, vaan oppaan avulla ohjaaja pystyy antamaan 

oikeanlaista ensiapua. Tavoitteena myös on, että ohjaajien kynnys antaa ensiapua olisi 

pienempi. Aihetta tuli rajata paljon, koska itsensä satuttamisen menetelmiä on paljon. 

Kävimme keskustelua Tammikartanon kasvatusjohtajan kanssa yleisimmistä itsetuhoisuuden 

tilanteista, joita hänen kokemuksellaan on tullut vastaan, mutta otimme myös huomioon 

omia kokemuksia lastenkodeissa tapahtuneista akuutin ensihoidon tehtävistä, joissa olen 

ollut mukana.  Nuorten itsetuhoisuuden keinoja on paljon, mutta työssä keskityimme 

kolmeen aiheeseen, jotka päätimme ottaa työhön yhteisen pohdinnan tuloksena. Ne ovat 

viiltely, lääkeyliannostus sekä myrkyllisten aineiden juominen. Lisäksi raporttiosuudessa 

käsitellään sitä, kuinka tulisi kohdata itsetuhoisesti käyttäytyvä asiakas. 

 

Opinnäytetyön keskeiset käsitteet liittyvät hoitotyöhön. Itsetuhoisuudella tarkoitetaan 

tapaa, tekoa tai ajatusta satuttaa tai vahingoittaa itseään tahallisesti. Ohjaajalla tarkoitetaan 

erityistason lastensuojeluyksikön sosionomeja, lähihoitajia ja sairaanhoitajia, jotka 

osallistuvat nuorten päivittäisten asioiden hoitamiseen. Ohjaajilla on omaohjaajasuhde 

asiakkaaseen. Asiakkaalla tarkoitetaan erityistason lastensuojeluyksikössä sijoituksessa 

olevaa henkilöä. Ensiavulla tarkoitetaan apua, jolla pyritään turvaamaan autettavan 

peruselintoimintojen ylläpitäminen ja estää hänen vointinsa huonontuminen. Ensiapua 

voivat antaa aivan kaikki, ja ensiapua pystyy antamaan myös ilman ammattitaitoa tai erityisiä 

välineitä. 
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2 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Toiminnallisella opinnäytetyöllä on aina jokin tarkoitus. Se voi olla tutkimuskysymys tai 

kehityskohde. Luvussa 2.1 esitellään tämän opinnäytetyön tarkoitus, sekä 

tutkimuskysymykset. Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö. Työ pitää sisällään 

kirjallisen raporttiosuuden ja toiminnallisen osuuden. Toiminnallinen osuus koostuu 

ensiapuoppaasta, joka on kohdennettu Tammikartanon henkilökunnalle. Oppaaseen koottiin 

Tammikartanoon sopivia tilanteita, joita ohjaajat voivat kohdata itsetuhoisen asiakkaan 

kanssa. Oppaan tarkoitus on tarjota yksinkertaisia ensiapu toimenpiteitä, joilla asiakkaan 

terveys saadaan turvattua siihen asti, että asiakas on terveydenhuollon parissa. (Airaksinen, 

2009) 

  

Toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee ammatillisessa kentässä käytännön toiminnan 

ohjeistamista, opastamista sekä toiminnan järjestämisestä ja järkeistämistä. Toiminnallisen 

opinnäytetyön valmiina tuotoksena voi syntyä esimerkiksi ohje tai opastus, 

perehdyttämisopas, kirja, projekti tai koulutus. Suunnitelmallinen opinnäytetyö koostuu 

kuitenkin kahdesta osasta, opinnäytetyöraportista ja produktiosta, toisin sanoen 

toiminnallisesta osuudesta. Aiheanalyysi tulee tehdä ennen raportin aloittamista. Aihealueen 

tulee olla ajankohtainen opiskeltavaan alaan liittyen. Aiheessa tekijä pohtii miksi 

koulutusalan aihe kiinnostaa, mistä kiinnostus on syntynyt, liittyykö aiheeseen ongelmia ja 

onko tekijän mahdollista ratkaista tai järkeistää aiheeseen liittyviä ongelmia. On myös hyvä 

tuoda ilmi, miksi asia on koulutusalalla ajankohtainen. (Airaksinen, 2009) 

 

Seuraavaksi luodaan työsuunnitelma. Työsuunnitelman tulisi vastata kysymyksiin mitä 

tehdään, miten tehdään ja miksi tehdään. Työsuunnitelma selkeyttää tekijälle, mitä hän on 

tekemässä, sekä osoittaa, että tekijä pystyy suunnitelmalliseen päättelyyn. Työsuunnitelma 

pitää sisällään esimerkiksi opinnäytetyön työnimen, taustan kuvauksen, tavoitteet, alustavan 

sisällysluettelon ja aikataulun. Työsuunnitelmassa suunnitellaan työn eteneminen ja 

toteuttamistapa ja nämä toimivat lupauksena siitä, mitä tekijä aikoo tehdä. (Airaksinen, 

2009) 

 

Kun toiminnallisen opinnäytetyön raporttia aletaan kirjoittamaan, tulee raporttia jäsennellä. 

Jäsentelyssä tulee ilmetä opinnäytetyön lähtökohdat, tarkoitus ja tavoitteet, aiheen rajaus, 
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menetelmien ja työtapojen esittely ja perustelu. Opinnäytetyön raporttiosuudessa täytyy 

myös sisältyä johtopäätökset ja pohdinta, sekä koko prosessin ja lopullisen tuotoksen 

arviointi. (Airaksinen, 2009) 

 

2.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tutkimuskysymykset  

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, minkälaiset riskitekijät altistavat nuorta 

itsetuhoiselle käytökselle lastenkodissa ja millä eri keinoin asiakas voi itseään satuttaa. 

Opinnäytetyön pohjalta on tarkoitus tehdä opas kohdelastenkodin henkilökunnalle. 

Asiakkaan itsensä vahingoittamisen uhka on yleinen olemassa oleva riski lastenkodissa. 

 

 Itsetuhoinen käytös lastenkodissa tapahtuu yllättäen ja ennalta-arvaamattomasti. Näihin 

tilanteisiin on mahdotonta valmistautua etukäteen, jolloin yleispätevä opas lastenkodin 

yleisimpiin uhkakuviin on hyvä olla ohjaajien saatavilla. Mikäli ohjaaja ei osaa toimia 

tilanteessa, jossa asiakas on ollut itsetuhoinen, voi hän tarkistaa oppaasta, kuinka annetaan 

tilanteen vaativaa ensiapua. 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat:  

1. Mitä eri riskitekijöitä on lastenkodissa?  

2. Millaista ensiapua annetaan itseään vahingoittaneelle asiakkaalle? 

2.2 Tilaajan esittely 

Attendo Tammikartano on tammikuussa 2020 Kirkkonummelle avattu kodinomainen 

erityistason lastensuojeluyksikkö. Kasvatus- ja kuntoutustyön vahvana perustana on 

terapeuttinen laitoskavatus. Tammikartanossa lapsen kanssa tehtävä työ on 

suunnitelmallista, tavoitteellista ja lasten oikeuksia sekä yksilöllisyyttä huomioivaa. 

Yhteistyötä tehdään aktiivisesti lapsen perheen ja verkoston kanssa. Yhteistyö rakennetaan 

tiiviiksi ja perheen osallisuutta vahvistetaan. (Attendo, 2020) 

   

Suoritin 6 viikon harjoittelun lasten ja nuorten parissa Attendo Tammikartanossa alkaen 

joulukuusta 2020. Tammikartanossa on erityistason paikkoja 14 nuorelle. Tällä hetkellä vasta 

ensimmäinen osasto on avattu asiakkaita on seitsemän kappaletta. Tammikartanossa 
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työskentelee sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Henkilöstö koostuu sosionomeista, mutta 

mukana on myös lähihoitajia ja sairaanhoitajiakin.  

3 Nuoren itsetuhoisuus 

Itsetuhoisuus on itsensä vahingoittamisen ajatuksia tai käyttäytymistä sekä henkeä 

uhkaavan riskin ottamista. Itsetuhoisuus voi olla epäsuoraa tai suoraa. On tärkeää, että 

nuoren kanssa työskentelevät tunnistavat ja osaavat puuttua nuoren itsetuhoiseen 

käyttäytymiseen. (Marttunen, 2013, ss. 109–112)  

 

Itsetuhoisuus yleistyy selvästi nuoruusiässä, 15–19-vuotiailla itsetuhokäyttäytymistä on 

eniten. Tämä johtuu osittain siitä, että nuorilla yleistyvät useat eri riskitekijät samaan aikaan. 

 Nuorista tehdyistä tutkimuksista on tullut esiin, että noin 10–15 sadasta kärsii itsemurha-

ajatuksista, jotka ovat toistuvia ja vakavia. Itsemurhaa yrittäneitä ennen 18:a ikävuotta on 

noin 3–5 sadasta. (Marttunen, 2013, ss. 109–112)  

 

Nuoren itsetuhoajatuksista tietää harva aikuinen. Nuoret kertovat todennäköisesti 

ikätovereilleen itsetuhoisista ajatuksistaan. Itsetuhokäyttäytymisen riski on otettava 

huomioon aina, kun nuorella on erilaisia toimintakyvyn häiriöitä kaveripiirissä tai kotona. 

Hälytyskellojen tulisi soida aina, jos nuorella on vakavia psyykkisiä oireita, kun nuori ilmaisee 

itsetuhoisista ajatuksistaan jollekin, kun nuori kohtaa äkillisen kriisin tai jos nuori on näiden 

lisäksi voimakkaasti päihtynyt. (Pelkonen & Strandholm, 2013, ss. 125–132) 

 

Seuraavissa luvuissa 3.1, 3.2 ja 3.3 tullaan esittelemään itsetuhoisuuden piirteitä. Mitä eroa 

on suoralla itsetuhoisuudella ja epäsuoralla itsetuhoisuudella? 

 Mitkä riskitekijät vaikuttavat siihen, että nuori käyttäytyy itsetuhoisesti? Lisäksi luvuissa 

avataan sitä, kuinka itsetuhoinen nuori olisi hyvä kohdata. 

3.1 Suora ja epäsuora itsetuhoisuus 

Suoralla itsetuhoisuudella tarkoitetaan sitä, että itsetuhoisuus voi ilmetä itsemurha-

ajatuksina, itsemurhayrityksinä ja itsemurhina. Kuoleman tavoitteleminen ja itsensä 

vahingoittaminen ilman itsemurha-ajatuksia ovat myös suoraa itsetuhoisuutta. Itsensä 
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vahingoittaminen pitkällä aikavälillä on merkittävä riskitekijä itsemurhan riskitekijä, johon on 

aina suhtauduttava vakavasti. (Purjo, 2021) 

 

Epäsuora itsetuhoisuus on itsensä vahingoittamista, jossa ei ole tietoista pyrkimystä kuolla, 

mutta siihen liittyy kuitenkin vahvasti kuolemanvaara. Epäsuorana itsetuhoisuusuutena 

pidetään muun muassa kohtuutonta päihteiden käyttöä, sairaalloista laihduttamista, 

holtitonta ajamista liikenteessä tai vakavan sairauden hoidon laiminlyönnistä. (Marttunen, 

2013, ss. 109–112) 

3.2 Itsetuhoiseen käytökseen liittyvät riskitekijät 

Tavallisimmin itsetuhoisuuden takana on pitkäaikaiset vaikeudet, mutta yksittäinen 

elämäntapahtumakin voi laukaista tilanteen. Seurustelusuhteen päättyminen, ongelmat 

ystävyyssuhteissa, ongelmat koulussa tai konfliktit virkavallan kanssa voivat edistää 

itsetuhoista käytöstä. Pahoinpitelyn tai seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutuminen lisää 

alttiutta. Nuoren perhe voi suojata tai altistaa itsetuhokäyttäytymiseen. Muun muassa 

vanhemman mielenterveyshäiriöt, vanhemman kuolema, avioero sekä perheen sisäiset 

kommunikaatiovaikeudet ja ristiriidat altistavat nuorta itsetuhoisuudelle. (Pelkonen & 

Strandholm, 2013, ss. 125–132) 

 

Ei ole suurta keskinäistä eroa sellaisten nuorten psyykkisessä tilassa, jotka ovat yrittäneet 

itsemurhaa ja jotka kärsivät itsemurha-ajatuksista. Päihteiden käyttöä ja ongelmia 

seurustelusuhteissa ja koulussa esiintyy enemmän itsemurhaa yrittäneillä. Nuoret voivat 

suunnitella ja toteuttaa itsemurhan monin eri tavoin muun muassa hirttäytymällä, 

hyppäämällä korkealta, liikenteen sekaan juoksemalla, ampumalla itsensä tai myrkyttämällä 

itsensä alkoholilla, lääkkeillä tai myrkyllisillä aineilla. Taustatekijät itsetuhokäytökselle ovat 

muun muassa masennus, käytöshäiriöt, tarkkaavaisuushäiriöt ja perheeseen liittyvät tekijät. 

Nuori, joka on kertaalleen yrittänyt itsemurhaa, toistaa usein yrityksen. Huumeet, alkoholi, 

mielialahäiriö sekä vaikeat elämänmuutokset altistavat uudelle itsemurhayritykselle. 

(Räsänen, 2000, ss. 199–200) 
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3.3 Itsetuhoisen nuoren kohtaaminen  

Nuoren itsetuhoiset ajatukset harvoin näkyvät päällepäin millään tavalla. Nuorelta pitää 

kysyä suoraan itsetuhoajatuksista, sillä nuoret harvemmin ottavat asian itse puheeksi. Täytyy 

muistaa, että riski itsetuhoiselle käytökselle ei kasva, kun asian ottaa puheeksi, vaan käy 

yleensä päinvastoin. (Pelkonen & Strandholm, 2013, ss. 125–132) 

 

 Nuorta voi auttaa parhaiten ennakoimalla, ja seuraavat asiat luovatkin turvallisuuden 

tunnetta nuorelle: Ole rauhallinen ja kiinnostunut nuoren asiasta. Vaikka olet kiireen 

keskellä, luo luottamuksellinen ilmapiiri ja paneudu asiaan. Säilytä aikuisen rooli, ole 

rauhallinen, älä suutu tai tuomitse. Ylläpidä toivoa, muistuta nuorta, että mielenterveyden 

häiriöitä voidaan hoitaa. (Pelkonen & Strandholm, 2013, ss. 125–132)  

 

4 Viiltely ja viiltelyn ensiapu 

Nuorilla viiltelyn taustat voivat olla monimuotoisia ja yleensä ne viittaavat siihen, että 

nuoren on vaikea säädellä omia tunteitaan. Avun pyytämistä vaikeuttaa nuoren raskas 

itsekritiikki, syyllisyys ja teon häpeä. Itseään viiltelevä nuori tulisi tunnistaa ajoissa, jotta jo 

aikaisessa vaiheessa nuorelle saadaan tehtyä yksilöllinen arvio ja tämän jälkeen ohjattua 

tarvittavan tuen piiriin. Itsemurhariskiä kasvattaa aikaisempi itsetuhoinen käyttäytyminen tai 

itseään vahingoittava teko, kuten vastaavasti aikaisempi itsemurhayritys lisää itseään 

vahingoittavaa käyttäytymistä. Itsetuhoisuuden ja viiltelyn tehokkain ehkäisy on varhainen 

tunnistaminen ja mielenterveyden tukeminen. Potilaan hoitopolku on pidettävä 

mahdollisimman selkeänä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon. (Duodecimlehti.fi, 

2018, ss. 857-864) 

 

Oikeanlaisella ensiavulla voidaan tyrehdyttää viiltohaavan verenvuotoa ja edesauttaa haavan 

paranemisprosessia. Huonosti puhdistetut, reunoiltaan repaleiset ja kehon liikkuvissa osissa 

sijaitsevat haavat paranevat kaikista hitaimmin. Vuotava haava tulee pyrkiä tyrehdyttämään 

tai ainakin hidastamaan painamalla vuotokohtaa. Viiltohaavassa harvoin on likaa, mutta 

haavan puhdistaminen viileän juoksevan veden alla ehkäisee bakteerien pääsyä 

verenkiertoon. Jos haava on pieni, riittää haavan vastakkaisten reunojen sulkeminen 
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haavateippiä apuna käyttäen. Jos haavassa on vierasesine, esimerkiksi puukko, ei sitä saa 

poistaa. Haava tulee vielä suojata suojasidoksella. Jäykkäkouristusrokotteen voimassaolosta 

on hyvä varmistua. (Punainen risti, 2020) 

 

Suuremman haavan tyrehdyttäminen vaatii haavan painamista vuotokohdasta. Jos 

loukkaantunut kykenee painamaan vuotokohtaa itse, voi häntä pyytää painamaan 

vuotokohtaa. Haavassa olevia vierasesineitä ei tule poistaa. Potilas olisi hyvä asettaa 

istumaan tai makuulle pyörtymisriksin takia. Haava sidotaan painesiteellä, jonka voi tehdä 

esimerkiksi siderullasta ja harsositeestä. Tarvittaessa voidaan käyttää myös muuta saatavilla 

olevaa materiaalia kuten, käsineitä tai huivia. Potilas on toimitettava jatkohoitoon. Apua on 

syytä soittaa hätänumerosta 112, jos paineside ei tyrehdytä vuotoa tai autettavalla potilaalla 

ilmenee sokin oireita: sekavuutta, kylmänhikisyyttä tai tajunnantason alenemaa. (Punainen 

risti, 2020) 

 

 Aina haavaa ei saada itse hoidettua. Seuraavissa tapauksissa onkin hyvä hakeutua lääkäriin 

mahdollisimman pian:  

- Haavan reuna on repaleinen, se on erityisen syvä tai pituudeltaan useita 

senttimetrejä. 

- Haavasta on havaittavissa luuta, lihasta tai muuta kudosta.  

- Haavassa on kiinni vierasesine (veitsi edelleen kiinni).  

- Haavasta ei saada poistettua kaikkea likaa.  

- Jäykkäkouristusrokote ei ole enää voimassa.  

- Haava sijaitsee vaikeasti paranevalla alueella (nivel) tai kasvoissa.  

- Haava on tulehtunut.  

- Haava vuotaa pulppuamalla (valtimovuoto). (Punainen risti, punainenristi.fi, 2020) 

 

5 Lääkeyliannostus ja lääkeyliannostuksen hoito lääkehiilellä 

Noin 10 000 potilasta hoidetaan vuosittain sairaaloissa lääkemyrkytysten takia. Myrkytyksiin 

liittyvät tehtävät ensihoidossa kuuluvat hätäkeskuksen välittämistä tehtävistä 10 yleisimmän 

joukkoon. Yleisimmät myrkytyksissä olevat lääkeaineryhmät ovat bentsodiatsepiinit, 
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antipsykoosit ja masennuslääkkeet. Seuraavaksi yleisimmät ovat tulehduskipulääkkeet, 

epilepsialääkkeet, sydänlääkkeet ja opiaatit. Suurin osa myrkytyksistä ovat sekamyrkytyksiä, 

jossa on käytetty vähintään kahta eri lääkeainetta. Noin neljännes myrkytyskuolemista on 

luokiteltu itsemurhiksi ja noin puolet tapaturmaisiksi. Lähes 90 % itsemurhayrityksistä 

tehdään lääkkeillä.  Apua hälytettäessä on tärkeää pyrkiä selvittämään mahdollisimman 

tarkasti myrkytyksen aiheuttajat sekä lääkemäärät, sillä lääkemyrkytyksen odotettavissa 

olevat oireet ja vaarallisuus riippuu otetusta lääkkeestä ja sen määristä. (Kuisma & ym., 

2017, ss. 562-567) 

 

Ihmisen anatomian huomioon ottaen potilaan makuuttaminen vasemmassa kylkiasennossa 

hidastaa lääkeaineen pääsemistä ohutsuoleen. Lääkeaineen pääseminen verenkiertoon 

vähenee merkittävästi, jopa puolella, verrattuna tilanteisiin, joissa potilas on makaa oikealla 

kyljellä. Asennon vaikutus on voimakkaimmillaan heti lääkkeenoton jälkeen. Suussa olevaa 

tablettimassaa voi yrittää poistaa lapsilta, mutta oksettamista ei suosita haittojen ja 

tehottomuuden vuoksi. (Kuisma & ym., 2017, ss. 562-567) 

Paria poikkeusta lukuun ottamatta lääkehiili on todettu tutkimuksissa kaikista 

tehokkaimmaksi lääkkeiden imeytymisen estäjäksi. Lääkehiili ei tehoa alkoholiin, syanidin, 

happojen, litiumin, emäksisen tai metallien aiheuttamiin myrkytyksiin, sillä se ei sitoudu 

niihin. Valtaosalle pystytään antamaan lääkehiili juottamalla. Mikäli tajunnan taso on 

alentunut, edellyttää lääkehiilien anto nenämahaletkun asettamista.   

Kouluikäiselle lapselle annettava annos myrkytystapauksessa on 50 grammaa lääkehiiltä, 

joka vastaa yhtä pullollista lääkehiiltä. Pulloon lisätään vettä etiketin yläreunassa 

olevaan punaiseen merkki viivaan saakka. Korkki suljetaan ja pulloa ravistellaan 

voimakkaasti noin minuutin ajan, jolloin saadaan noin 400 ml käyttövalmista hiiliseosta. 

(Lääkeinfo, 2020) 

6 Myrkyllisten aineiden juominen 

Kodissa olevista kemikaaleista myrkytyksiä voi aiheuttaa mm. petrolituotteet, pesu- ja 

puhdistusaineet, lannoitteet, alkoholit ja torjunta-aineet.  Tärkein asia pesuaineiden 

vaarallisuutta arvioidessa on pesuaineen pH. Jotkut pesuaineet sisältävät vaarallisia 
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liuotteita.  Petrolituotteet ovat vaarallisia, kun pääsevät hengitysteihin. Petrolituotteisiin 

kuuluu bensiini ja sytytysneste. (Hoppu & ym., 2004) 

 

Seuraavassa luvussa tullaan esittelemään kodin yleisimpiä myrkyllisiä aineita, mitkä ovat 

aineen aiheuttamat oireet nautittuna sekä millaista on kullekin nautitulle aineelle 

oikeanlainen ensiapu. 

6.1 Syövyttävät aineet  

Syövyttävinä aineina pidetään happoja, joiden pH on alle 2, ja emäksiä, joiden pH on yli 11,5. 

PH ei kuitenkaan yksinään määritä, miten syövyttävä kyseinen aine on. Esimerkiksi 

viinihappo ja sitruunahappo eivät ole syövyttäviä, vaikka niiden pH:t ovat matalia.  

Syövyttävät emäkset aiheuttavat liukenemiskuoliota (kollikvaationekroosi), mikä tarkoittaa, 

että epiteeli ja sen alla oleva limakalvopinta tuhoutuu. Nopeasti etenevä kudostuho, joka 

yleensä jatkuu vielä altistuksen loputtua, on ominaista syövyttäville emäksille. Ruokatorveen 

tulee vahvimmat tuhot oraalisessa altistuksessa. Vahvat hapot aiheuttavat 

hyytymisnekroosia (koagulaationekroosi), joka tarkoittaa, että pintakudoksiin tulee 

hyytymiä, jotka muistuttavat kuivaa arpea. Nämä hyytymät estävät tuhon menemisen 

syvemmälle kudoksiin. Mahaan ja pohjukaissuoleen tulee yleensä vakavimmat vauriot 

vahvoista hapoista. Kotona käytettäviä syövyttäviä aineita ovat mm. pesu- ja 

puhdistusaineet, jotkut konetiskiaineet, uuninpuhdistusaineet, viemärin- ja WC:n 

puhdistusaineet, jotkin ruosteenpoistoaineet sekä kalkinpoistoaineet. (Hoppu & ym., 2004) 

 

Kun on niellyt syövyttävää ainetta, alkuoireita ovat nielemiskivut, kuolaaminen, 

verioksentelu ja ”normaali” oksentelu, voimakas kipu nielussa ja suussa, mahakipu sekä 

rintalastan alainen kipu. Alkuoireista on vaikea päätellä tulevien vaurioiden määrä ja laatu. 

Vaikka potilaalla ei ole merkkejä syöpymisestä suun alueella, voi hänellä myöhemmin tulla 

syöpymävaurioita ruokatorveen. Harvinaisissa tapauksissa kurkunpää voi turvota ja 

aiheuttaa hengitysvaikeuksia, mikäli kyseessä on syövyttävä tai voimakkaasti ärsyttävä aine. 

(Hoppu & ym., 2004) 

 

Ensiapu syövyttävää ainetta nielleelle potilaalle: huuhtele suu, jos ei ole nielemiskipua tai 

hengitysvaikeutta, anna muutama kulaus vettä juotavaksi (max. 1/2 lasillista). Paljoa vettä ei 
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saa antaa, sillä se voi aiheuttaa oksentamista. Oksettaminen on kielletty, koska silloin altistaa 

ruokatorven syövytykselle uudelleen. Lääkehiili ei auta syövyttävien aineiden kanssa. Siitä on 

enemmän haittaa, sillä se voi aiheuttaa oksentelua ja peittää näkyvyyttä mahdollisesti 

tulevaan endoskopiaan. (Hoppu & ym., 2004) 

 

 

6.2 Pesu- ja puhdistusaineet  

Tärkein tekijä pesuaineiden vaarallisuuden arvioinnissa on aineen pH. Mahdolliset liuotteet 

tulee myös ottaa huomioon. Kemikaalien sekoittaminen keskenään voi myös aiheuttaa 

oireita. Esimerkiksi WC:n puhdistusaineet ja desinfiointiaineet, jotka sisältävät klooria, voivat 

reagoida keskenään niin, että ne tuottavat myrkyllisiä kaasuja.  Nykyään suurin osa kodeissa 

olevista pesuaineista on melko vaarattomia. Pyykinpesuaineet, useat konetiskiaineet, 

saippuat ja käsitiskiaineet voivat aiheuttaa lievitä ärsytysoireita nieltynä. Oireita ovat 

pahoinvointi, oksentelu ja ripuli. (Hoppu & ym., 2004) 

 

Pesu- ja puhdistusaineita nieltäessä useimmiten riittää pelkkä kotihoito. Suun huuhtelu ja 

pari suullista vettä juotavaksi riittävät kotihoidoksi. Suuret määrät vettä voivat aiheuttaa 

pesuaineen vaahtoutumista ja sitä kautta oksentelua. (Hoppu & ym., 2004) 

 

6.3 Petrolituotteet 

Petrolituotteisiin kuuluvat mm. bensiini, dieselöljy, lamppuöljy, lakkabensiini eli 

mineraalitärpätti sekä parafiiniöljy. Näiden myrkyllisyys riippuu tuotteen pintajännityksestä, 

haihtuvuudesta ja viskositeetista. Suurin riski näissä on aspiraatiosta johtuva kemiallinen 

pneumonia eli keuhkokuume. Jos petrolituotetta on tullut nieltyä, ei se yleensä aiheuta 

oireita huonon imeytyvyyden vuoksi, mutta pienikin määrä aspiroituneena voi aiheuttaa 

vakavan kemiallisen pneumonian. Varsinaiset oireet alkavat yleensä kuuden tunnin kuluessa. 

Petrolituotteiden höyryt voi hengitettynä aiheuttaa samankaltaisia oireita kuin humala: 

keskushermostolamaa, hengityslamaa sekä rytmihäiriöitä inhalaation pitoisuuden ja keston 
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mukaan. Kemiallista pneumoniaa ei voi saada, jos pelkästään hengittää petrolituotteita, se 

vaatii aspiraation. (Hoppu & ym., 2004) 

 

Jos potilas on niellyt pienen määrän petrolituotteita ja on oireeton, riittää kotiseuranta. 

Alussa voi esiintyä ärsytysyskää, mutta jos hengitystaajuus on normaali ja yskä ei jatku, 

riittää kotiseuranta. Oireiset potilaat kuuluvat sairaalahoitoon, kuten suuren määrän 

nielleet, tokkuraiset potilaat ja hypoksiset potilaat. (Hoppu & ym., 2004) 

 

6.4 Alkoholit 

Alkoholimyrkytyksiin kuoli 255 henkilöä vuonna 2018, vuonna 2017 kuoli 215 henkilöä. 

Nuorten alkoholikuolleisuus laski kolmanneksella vuonna 2018. Suurimman osan 

alkoholikuolemista aiheuttaa alkoholin pitkäaikainen käyttö ja tästä johtuvat sairaudet kuten 

maksa-ja sydänsairaudet. (Tilastokeskus, 2019) 

 

Alkoholeja on useita erilaisia. Jokainen alkoholi vaikuttaa eri tavalla. Seuraavissa alaluvuissa 

tullaan käsittelemään alkoholeista etanolia, isopropanolia, metanolia, etyleeniglykolia sekä 

niiden aiheuttamia myrkytyksiä, oireita ja ensiapua.   

 

6.4.1 Etanoli 

Juodusta etanolista imeytyy noin 80– 90 % alle tunnissa. Etanolin pitoisuus on 

korkeimmillaan 15–150 minuutin kuluessa, riippuen siitä miten paljon on nauttinut ruokaa 

samaan aikaan. Mikäli tyhjään vatsaan juo etanolia, on pitoisuus suurimmillaan 15–20 

minuutin kuluessa. Etanolimyrkytyksessä ei voida asettaa yksiselitteistä myrkytykseen 

johtavaa promillerajaa, sillä alkoholipitoisuus myrkytyksessä vaihtelee yksilöllisten tekijöiden 

mukaan. Alkoholiin tottumattomilla sairailla vanhuksilla ja nuorilla tappava alkoholipitoisuus 

veressä voi olla kolme promillea, kun taas alkoholisti tai suurkuluttaja voi olla tajuissaan vielä 

5 promillen pitoisuudella. (Kuitunen, 2000) 

 



12 

 

Oireet lievässä tai kohtalaisessa etanolimyrkytyksessä alle 3 promillessa, ovat humalatila, 

reaktiokyvyn ja kivuntunnon heikentyminen, psyykkisen ja fyysisen suorituskyvyn 

heikentyminen sekä tajunnantason asteittainen heikentyminen. Jos myrkytys on vakava 

etanolimyrkytys eli yli 3 promillea oireita ovat: hengityslama, hypoglykemia, hypotensio, 

hypotermia sekä aivopaineen nousu. (Kuitunen, 2000) 

 

6.4.2 Isopropanoli 

Isopropanolia käytetään mm. desinfiointiaineissa, ikkunanpesunesteissä, 

tuulilasinpesunesteissä sekä jäänestoaineissa. Verrattuna etanoliin, isopropanolin 

humalluttava vaikutus kestää 2–4 kertaa pidempään. Isopropanolimyrkytyksessä 

keskushermostovaikutukset ovat voimakkaammat kuin etanolimyrkytyksessä. (Hoppu & ym., 

2004) 

 

 Isopropanoli metaboloituu maksassa asetoniksi. Asetoni pidentää keskushermosto-oireita ja 

lamaa keskushermostoa.  Isopropanolimyrkytyksessä on oireenmukainen hoito. Spesifistä 

antidoottia ei ole. (Hoppu & ym., 2004) 

6.4.3 Metanoli 

Metanolia käytetään muun muassa tuulilasinpesunesteissä, jotka sisältävät yleensä 20–60 % 

metanolia. Metanolia on myös lakoissa, kaasutinspriissä ja maalinpoistoaineissa. 

Myrkytystapauksessa oireet voivat alkaa jo 40 minuutissa, mutta ajoittain viive voi olla jopa 

72 tuntia. Ensimmäisinä tunteina oireina voi olla krapulan kaltaiset oireet (pahoinvointi, 

heikkous, huimaus, päänsärky), joiden lisäksi voi olla sekavuutta, vatsaoireita sekä 

hapuilua/haparointia (ataksia). (Hoppu & ym., 2004) 

 

Aikuiselle 30–60 ml absoluuttista metanolia on hengenvaarallinen annos. Yksilöllinen 

vaihtelu on suuri, 15 ml 40 % metanolia on johtanut kuolemaan ja 4 ml on sokeuttanut.  

Vaikeassa myrkytyksessä happo-emätasapainon häiriö (metabolinen asidoosi), 

sokeutuminen, kouristukset, laajat ja valojäykät pupillit sekä tajuttomuus voivat ilmaantua 
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6–30 tunnin jälkeen eli latenssivaiheen jälkeen. Metanolimyrkytyksessä on syytä hakeutua 

aina lääkäriin. (Kuitunen, 2000) 

6.4.4 Etyleeniglykoli 

Etyleeniglykolia käytetään muun muassa jäähdytysnesteissä, jarrunesteissä ja 

jäänpoistoaineissa. Pakkasnesteissä on useimmiten 95 % etyleeniglykolia. Aine on erittäin 

toksinen. Aikuiselle jo 30 ml ja lapselle 1 ml/kg on tappava annos. Metaboliset löydökset ja 

keskushermosto-oireet ovat tyypillisiä puolesta tunnista 12 tuntiin nauttimisen jälkeen.  

Etyleeniglykoli häviää nopeasti verestä, joten myrkytys voi olla vaikea saada selville.  

Todennetussa etyleeniglykolimyrkytyksissä on syytä hakeutua lääkäriin. Antidootteina 

myrkytystapauksissa käytetään etanolia sekä fomepitsolia. (Hoppu & ym., 2004) 

 

Myrkytyksessä voidaan erottaa kolme vaihetta. Ensimmäinen vaihe kestää 30min- 2h. Oireita 

hallitsevat keskushermosto-oireet, humalatilan kaltaiset oireet, puheen puuroutuminen, 

sekavuus, oksentelu, niskajäykkyys, kouristelu ja tajuttomuus. Toisessa vaiheessa 12–36 h 

esiintyy syanoottisuutta, hengitysvaikeuksia ja sydämen vajaatoiminta ilmaantuu yleensä 

tässä vaiheessa. Nämä oireet vaikeimmillaan johtaa keuhkoödeemaan. Toisessa vaiheessa 

myrkytyskuolleisuus on suurimmillaan. Kolmas vaihe 2- 3 päivää. Potilaalle voi kehittyä 

akuutti munuaisten vajaatoiminta ja muu munuaisvaurio tässä vaiheessa. (Kuitunen, 2000) 

 

6.5 Myrkyllisten aineiden juomisen ensiapu  

Myrkyllisten aineiden juomisen ensiaputilanteissa apua tarjoaa maksuton 

Myrkytystietokeskuksen puhelinnumero, joka on 0800 147 111. Puhelinpalvelu palvelee 

ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Palvelusta saa asiantuntevaa apua ja neuvoa 

muun muassa myrkytystilanteisiin. (Hus, 2021) 

 
Syövyttäviä aineita nauttineen asiakkaan suu tulisi huuhdella enimmillään puolikkaalla lasilla 

vettä. Asiakas ei hyödy lääkehiilistä myrkytystapauksissa. Asiakasta ei saa oksetuttaa. Pesu-ja 

puhdistusaineissa runsasta juomista tulee välttää. Runsas juominen voi lisästä pesuaineen 

vaahtoamista ja näin ollen aiheuttaa oksentelua. Torjunta-aineita nauttineelle asiakkaalle 
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tulee antaa lääkehiiltä siten, että aikuiselle annetaan 50 g ja lapsille 1g/kg. Joillekin torjunta-

aineille on olemassa spesifinen antidootti. Asiakas, joka on nauttinut lannoitteita sisältäviä 

aineita, hyötyy lääkehiilistä. Annostelu on aikuiselle 50 g ja lapsille 1g/kg. On kuitenkin 

huomioitava, että lääkehiiliä ei tule antaa, mikäli lannoite sisältää syövyttäviä aineita. 

Alkoholimyrkytyksissä lääkehiilistä ei ole hyötyä. Lääkehiilten tehoa ei ole osoitettu. 

Metanolille ja etyleeniglykolille on olemassa spesifinen antidootti hoitomuodoksi.  (Hoppu & 

ym., 2004) 

 

7 Kirjallisen oppaan luominen, toteutus ja esittäminen henkilökunnalle 

Toiminnallisen opinnäytetyön oppaaseen sisällytettiin samoja itsetuhoisuuden ensiavun 

keinoja, kuin raporttiosuudessakin on. Oppaan tarkoitus on olla mahdollisimman 

yksinkertainen ja helppolukuinen, jotta tilanteen tullen ohjeen saaminen oppaasta tulisi 

olemaan mahdollisimman yksinkertaista. Oppaassa esiteltiin itsetuhoisen asiakkaan 

kohtaamista sekä ensiavun menetelmiä asiakkaalle, joka on viillellyt itseään, ottanut 

lääkeyliannostuksen tai juonut myrkyllisiä aineita. Oppaan työstäminen tapahtui nopeasti, 

koska selkeä visio oli siitä, että oppaaseen tuleva asia on sisällytettävä yhdelle sivulle, jotta 

tiedon hakeminen on nopeaa ja vaivatonta. Oppaan työstäminen alkoi siitä, että kirjasin 

oppaaseen aiheet, joiden ensiapua siinä halutaan käsitellä. Näiden otsikoiden alle kirjasin 

ohjeet annettavasta ensiavusta. Oppaaseen olisi helposti saanut sisällytettyä asiaa vaikka 

kuinka paljon, ja ongelmaksi meinasikin muodostua, kuinka oppaan saa pidettyä 

helppolukuisena ja yhden sivun mittaisena. Lopulta sain rajattua tiedon olennaiseen, ja 

tämän jälkeen hioin oppaan ulkonäköä vielä siten, että se olisi mahdollisimman 

helppolukuinen. 

 

Opas esitettiin Tammikartanolla huhtikuussa 2021. Esittely tapahtui vuoronvaihdon 

yhteydessä, jossa henkilökuntaa oli kiitettävästi paikalla. Esittelyssä käytiin aluksi läpi 

opinnäytetyön taustoja ja aihevalintaa, joiden pohjalta opas on luotu ja oppaan 

toteuttamisesta. Oppaan esittelyn jälkeen otin vastaan henkilökunnalta tullutta palautetta. 

Opas oli henkilökunnan mielestä selkeälukuinen. Kiitosta tuli siitä, että opas on vain yhden 

sivun mittainen. Kehitettävää tuli myös. Oppaaseen haluttiin lisättävän myrkyllisten aineiden 
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juomisen ensiapuun tieto siitä, mitkä tuotteet mahdollisesti sisältävät mitäkin myrkyllistä 

ainetta. Pyydetyt muutokset lisättiin oppaaseen. 

 

8 Pohdinta 

Oppaan tavoitteena oli saada Tammikartanon työntekijöille työväline tilanteisiin, joissa 

asiakas on käyttäytynyt itsetuhoisesti. Itsetuhoinen käyttäytyminen on voinut olla viiltelyä, 

lääkkeiden väärinkäyttämistä tai myrkyllisten aineiden juomista. Tähän tavoitteeseen 

päästiinkin hyvin, koska kommenteissa oli mainittu, että opas on yksinkertainen, 

helppolukuinen ja lastenkodin uhkaviin tilanteisiin sopiva, lastenkodin henkilökunta, oli 

mielestäni hyvä, koska asiakkaiden itsensä satuttamisen uhka on todellinen 

Tammikartanossa. Lisäksi tämänkaltaista ohjeistusta ei ollut aiemmin olemassa. Nyt oppaan 

myötä henkilökunnalla on paremmat edellytykset toimia oikein tilanteissa, joissa asiakas 

käyttäytyy itsetuhoisesti. 

 

Opinnäytetyön prosessin koin hieman työlääksi. Vaikeinta oli päästä työskentelyssä alkuun. 

Kankean alun jälkeen opinnäytetyön tekeminen muodostui helpommaksi. Teoriatietoa oli 

hyvin saatavilla. Työlääksi muodostuikin löytää laajasta tietomäärästä se oleellinen tieto, 

joka vastaa opinnäytetyöni tutkimuskysymyksiin. Myös tiedon saaminen tiiviiseen ja 

mielenkiintoiseen muotoon oli haastavaa.  Oppaan tekeminen oli mielenkiintoista. Opasta 

tehdessä jouduin pohtimaan, kuinka saan tehtyä oppaasta mahdollisimman helppolukuisen 

ja yksinkertaisen, jotta uhkatilanteen ollessa päällä ei tiedon löytäminen olisi hankalaa. 

Tarkoituksena oli pitää opas yksinkertaisena, selkeänä ja ohjaavana, kun taas varsinaisessa 

raportissa aiheet käydään yksityiskohtaisemmin läpi. Tässä mielestäni onnistuin hyvin, koska 

opas on helppolukuinen ja yhdellä sivulla, joten tarvittavan tiedon löytää helposti. 

 

Opinnäytetyötä tehdessä opin paljon uutta nuorten itsetuhoisuudesta, sen taustoista ja 

varsinkin siitä, mitkä ovat käytökseen liittyviä riskitekijöitä. Opin myös paljon 

lääkeyliannostuksista ja myrkyllisten aineiden juomisesta ja sen ensiavusta. Opinnäytetyötä 

tehdessä opin, kuinka tekstin muotoilu ja asettelu vaikuttavat oppaan ulkonäköön ja siihen, 

kuinka helposti se on luettavissa. Koko prosessia työstäessä opin tieteellisestä raportoinnista 

ja siitä kuinka tieteellistä raporttia kirjoitetaan. Opin myös tieteellistä tiedonhakua ja 
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arvioimaan kriittisesti tieteellisiä lähteitä. Omassa työssäni pystyn hyödyntämään 

itsetuhoisen potilaan kohtaamisen työkaluja sekä kaikkien lueteltujen itsetuhoisuuden 

keinojen ensiapua. Ambulanssissa kohtaa usein itsetuhoisia potilaita, joten viiltely ja 

lääkeyliannostukset tulevat hyvin usein esille työssäni. Myrkyllisten aineiden juominen on 

huomattavasti harvinaisempaa, ja tämän osa-alueen kirjallinen tietoisuus lisääntyikin 

huomattavasti niin aineiden aiheuttamien oireiden osalta kuin ensiavun osalta. Nuorten 

itsetuhoisen käyttäytymisen syyt ja siihen johtavat riskitekijät tulivat myös selkeämmiksi. 

 

Opinnäytetyötä tehdessä oppaasta kerättiin kommentteja Tammikartanossa 

kasvatusjohtajalta. Tulevaisuudessa olisi mahdollista tutkia, onko oppaasta ollut hyötyä 

työntekijöille ja ovatko he saaneet uutta tietoa, jota voisivat hyödyntää uhkaavissa 

itsetuhoisuustilanteissa. Tulevaisuudessa opasta voi myös kehittää. Siihen voi lisätä muita 

itsetuhoisuuden keinoja ja ensiapua näihin. Lisäksi itsetuhoisuutta ja siihen liittyviä 

riskitekijöitä ja keinoja ennaltaehkäisyn keinoja pystyisi tarkentamaan ja syventämään lisää.  
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Liite 1: Opas Itsetuhoisen asiakkaan 
ensiapuun lastenkodissa 
 
Myrkytystietokeskus 0800 147 111 
(maksuton, auki 24h) 
Hätänumero 112 
 
Itsetuhoisen asiakkaan kohtaaminen 

- Ole rauhallinen 
- Ole kiinnostunut nuoren asioista 
- Paneudu asiaan 
- Älä suutu, älä tuomitse 
- Ole olemukseltasi vastaanottava. Älä 

pidä käsiä puuskassa, pidä kädet 
luonnollisesti esimerkiksi sivuilla 

Viiltelyn ensiapu 

- Paina vuotokohtaa esimerkiksi 
paperilla 

- Arvioi haavan suuruus ja mahdollinen 
lisäapu (112) tai jatkohoito 

- Jos haava on pieni, sulje se 
haavateipillä 

- Jos haavassa on vierasesine, älä poista 
sitä 

- Peitä haava sidoksella, runsaasti 
vuotava haava painesiteellä 

Lääkeyliannostus  
Myrkytystietokeskus 0800 147 111 

- Selvitä otettu/ otetut lääkkeet ja 
niiden määrä mahdollisimman 
tarkasti 

- Soita myrkytystietokeskukseen  
• 0800 147 111 
- Toimi ohjeiden mukaisesti 
- Älä oksetuta 
- Juota lääkehiilet. Vettä lisätään pullon 

etiketin yläreunaan asti 
• Lääkehiili ei tehoa: 
o alkoholi 
o syanidi 
o hapot 
o litium 
o emäksisen tai metallien 

aiheuttamat myrkytykset 
- Soita 112 

 

Myrkyllisten aineiden juominen 
Myrkytystietokeskus 0800 147 111 

- Syövyttävät aineet 
o Enintään puoli lasillista vettä 
o Ei lääkehiiliä 
o Älä oksetuta 

 
- Pesu- ja puhdistusaineet 

o Selvitä aineen ph- arvo 
o Älä oksetuta 
o Huuhtele suu vedellä 
o Maksimissaan pari kulausta vettä 

 
- Bensiinituotteet 

o Selvitä juotu määrä 
o Kotiseuranta riittää 
o Jos juotu määrä runsas ja potilaan 

tajunnantaso alentunut à soita 
112 
 

- Alkoholit  
- Etanoli (alkoholi) 

§ Kotiseuranta 
§ Jos oireita ja 

tajunnantason alentumaa 
à soitto 112 
 

- Isopropanoli (desifiointi- ja 
jäänestoaine, ikkunan- ja 
tuulilasinpesuneste) 

§ Kotiseuranta. Oireen 
mukainen hoito 
 

- Metanoli (tuulilasinpesuneste, 
lakat, kaasutinsprii, 

- maalinpoistoaine) 
§ Selvitä juotu määrä 
§ Soita 112 

 
- Etyleeniglykoli (jäähdytysneste, 

jarruneste, jäänpoistoaine) 
§ Varmistu mahdollisesta 

nauttimisesta. 
§ Hakeudu lääkäriin 

Jos akuutteja oireita à soitto 112 
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Liite 2: Aineistohallintasuunnitelma 

- Opinnäytetyössäni ei kerätä/ käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja. 

- Opinnäytetyössäni ei käsitellä yritykseen liittyviä arkaluonteisia tietoja, eikä yrityssalaisuuksia. 

-  Opinnäytetyön aineisto säilytetään tietokoneeni kovalevyllä. Opinnäytetyön aineistoa 

säilytetään 1 vuoden verran opinnäytetyön valmistuttua tietokoneeni kovalevyllä, jonka 

jälkeen aineisto hävitetään.  


