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Johdanto 

 

 

Suomessa on lentopallon harrastajia noin 130 000, joista nuoria noin 27 000. 

Lentopallo on harrastuksena liikkuvaa ja nopeatempoista ja näin ollen myös 

tapaturma-altista. Tapaturmien yhteydessä annetun oikeaoppisen ensiavun 

merkitys on suuri, jotta parantuminen alkaisi mahdollisimman nopeasti. 

 

Tekemällämme ensiapuohjeistuksella toivomme lisäävämme valmentajien, 

huoltajien ja lajin harrastajien toimintavalmiutta ensiaputilanteissa.  Kiinnitämme 

erityistä huomiota ohjeistuksen helppolukuisuuteen ja esitysasuun ja havain-

noimme eri tilanteita kuvilla. 

 

Aloitamme ohjeistuksen käymällä läpi niveliin ja lihaksiin kohdistuvia vammoja, 

kerromme niiden ensiavusta ja annamme muutaman vihjeen niiden teippaami-

seen ja sidontaan vamman paranemisvaiheessa. Tämän jälkeen kerromme sel-

kävammoista ja jatkamme haavan hoitoon, silmävammoihin ja nenäveren-

vuotoon. Näiden jälkeen käymme läpi joitain erityistilanteita ja niiden hoitoa. 

Loppuun olemme lisänneet vielä hätäensiavun, hätäpuhelun ja tajuttoman hoi-

toon liittyviä asioita.  
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1 Nivel- ja lihasvammat 

 

 

Liikuntatapaturmien ensiavun tarkoituksena on minimoida kudosvaurion, esi-

merkiksi ruhjeen, repeämän, venähdyksen tai murtuman, aiheuttama veren-

vuoto ja kudosnesteen kertyminen ja siten saada alkuvaiheen turvotus mahdol-

lisimman pieneksi. Runsas turvotus häiritsee ja hidastaa lievien vammojen pa-

rantumista ja saattaa lisätä komplikaatioriskiä. Perinteinen keino tapaturman 

ensiavussa tunnetaan Kolmen K:n periaatteena eli kylmä, kompressio eli puris-

tus ja kohoasento. 

 

Nyrjähtäessään nivel vääntyy yli normaalin liikelaajuuden, minkä vuoksi nivelsi-

teet voivat venyä tai revetä. Nivelessä tuntuu kipua, ja sen ympäristössä on 

aristusta. Nivel turpoaa ja nivelen seutuun tulee yleensä mustelma. Ensiapuna 

nyrjähdyksessä on Kolmen K:n ohje. 

 

Kaikki nivelet voivat mennä sijoiltaan, mutta yleisemmin sijoiltaan menevät ol-

kanivel, kyynärnivel, nilkkanivel tai polvinivel. Myös polvilumpio voi mennä sijoil-

taan. Nivelen sijoiltaan menossa luu siirtyy pois paikoiltaan ja voi jäädä vir-

heasentoon. Nivelkapseli vaurioituu ja nivelen seutu turpoaa, eikä raajaa voi 

käyttää normaalisti.  

 

Sijoiltaan mennyttä niveltä ei saa ryhtyä vetämään paikoilleen, vaan se tulee 

tukea mahdollisimman liikkumattomaksi siihen asentoon, missä se on. Henkilöl-

le tulee hälyttää apua hätänumerosta tai toimittaa hänet muilla keinoin hoitoon.  

 

Lihas tai jänne saattaa revetä rasituksessa tai siihen kohdistuneen tylpän esi-

neen iskusta. Revähdyskohtaa ympäröivään kudokseen vuotaa verta, joka hi-

dastaa paranemista jatkossa. Ripeä ensiapu estää vamman laajenemisen ja 

nopeuttaa paranemista. Ensiavuksi sovelletaan Kolmen K:n ohjetta. 
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2 Kolmen K:n hoito 

 

 

 

1 Kohota raajaa turvotuksen ja sisäisen verenvuodon estämiseksi. 

 

2 Purista kipukohtaa aluksi käsin. Aseta vammakohtaan tukeva joustoside. 

 

 

 

 

 

 

3 Laita kipukohtaa vasten kylmää. Kylmä supistaa verisuonia ja vähen-

tää siten verenvuotoa. Jääpussi, lumi tai mikä tahansa vamma-aluetta vastaan 

painettu kylmä auttaa. Kylmähoito saa kestää kerrallaan noin 30 minuuttia ja 

ensimmäisen vuorokauden aikana se uusitaan noin tunnin tai kahden tunnin 

välein. Sama sääntö pätee myös mustelmien ehkäisyyn. Muista kuitenkin, että 

kylmää ei saa laittaa suoraan iholle, koska iho voi paleltua. 

 

4 Toimita potilas lääkärin hoitoon, jos turvotus ja kipu eivät hellitä, 

mustelma on suuri, nivel ei toimi normaalisti tai jalalla ei voi varata ollenkaan. 

 

Muista jatkossa sitoessasi venähtänyttä jal-

kaa, tukea jalka 90 asteen kulmaan nilkasta. 

Näin jalka ei pääse yliojentumaan ja jalka on 

normaalissa asennossa, myös kävellessä. 
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3 Teippaus 

 

 

Teippaus ja sidonta ovat urheilijan ja valmentajan tärkeimpiä taitoja. Joustavaa 

ja joustamatonta urheiluteippiä, sekä elastisia siteitä käytetään urheiluvammo-

jen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Ennaltaehkäisyssä teippauksella pyritään 

rajoittamaan liikkeitä, joiden katsotaan aiheuttavan mahdollisen vamman syn-

nyn. Teippauksen on todettu parantavan urheilijan koordinaatiota. Niveltä ympä-

röivä tukeva teippaus aiheuttaa paine ja venytysärsytystä kudosten tuntoresep-

toreihin. Keskushermosto pystyy siten aistimaan nivelen asennon ja liikkeen 

paremmin. Kompression on huomattu vähentävän kipua vammautuneissa ku-

doksissa sitä kuormittaessa.  

 

Urheiluteipin käyttöalueita:   

 Liikerajoitus, venähtäneen tai revähtäneen nivelen tukeminen  

 Rasittuneiden, heikentyneiden lihasten liikkeen rajoittaminen ja tukemi-

nen  

 Elastisen siteen tai sidoksen kiinnittäminen  

 Suojapehmusteiden tai lastojen kiinnittäminen  

 Pienten avohaavojen sulkeminen  

 Yliliikkuvien nivelten koordinaation parantaminen  

 Kuormituskipujen vähentäminen 

 

Teippaus tehdään suoraan iholle. Jotta ihon ja siteen välillä ei pääse syntymään 

ylimääräisiä liikkeitä, on siteen oltava mahdollisimman tiiviisti iholla. Muutoin 

teippauksen tärkeimmät tavoitteet, kuten tukevuus, mutta samalla liikkuvuus, 

jäävät saavuttamatta. 

 

Jotta teippaus täyttäisi tehtävänsä ja teippi pysyisi luotettavasti paikoillaan, sen 

on oltava tiiviisti kiinni ihossa. Siksi ihon tulee olla kuiva ja puhdas. Samat vaa-

timukset koskevat myös sitojan käsiä, koska ne joutuvat kosketukseen sekä 

potilaan ihon että teipin kanssa. Kädet on siis pestävä ja kuivattava huolellisesti. 

Ihokarvojen poistaminen on tarpeen vain poikkeustapauksissa, silloin kun kar-

voitus on erityisen runsasta. 
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3.1 Peukalon tyvinivelen teippaus 

 

Käyttöalue: Ojennusrajoitus peukalon nyrjähdyksissä, ruhjevammoissa ja yli-

ojennusvammoissa 

 

1 Aloita peukalon teippaaminen laittamalla ranteeseen ns. ankkuriteippauk-

sen. Ankkuriteippaus tehdään kiertämällä teippi ranteen ympäri yhden kerran. 

Teippaus ei kuitenkaan saa kiristää/puristaa ranteessa 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ankkuriteipin jälkeen laitetaan peukalon pituussuuntaisesti teippi ankkuritei-

pistä peukalon yli, jonka avulla jo hieman kiristetään ja tuetaan, ettei peukalo 

pääse taipumaan taaksepäin.  

 

 

 

 

 

 

 

3 Seuraavaksi laitetaan peukalon päähän edellisen teippauksen päälle toinen 

ankkuriteippi, jonka avulla samalla sidotaan edellinen teippaus pysymään pai-

koillaan. 
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4 Tämän jälkeen aloitetaan varsinainen niveltä tukeva teippaus. Teippaus aloi-

tetaan ranteen kämmenen puolelta, ankkuriteipin päältä. Teippi viedään peuka-

lon ja etusormen välistä peukalon takaa kiertäen kohti ranteen kämmenenpuol-

ta. Teippaus kiinnitetään lopuksi takaisin ranteen ankkuriteippiin. Tämän teip-

pauksen saa tehdä kiristäen teippiä, jotta teippauksesta tulee tukeva.  

 

 

 

 

 

 

 

5 Seuraava teippaus tehdään samalla tavoin kuin edellinen, osittain edellisen 

päälle, osittain sen yläpuolelle. Näin teippauksesta saadaan tukevampi. 

 

 

 

 

 

 

 

6 Jos kiristys on tehty oikeassa vaiheessa, saadaan peukalon tyvinivel tuettua. 

Tärkeintä on, että peukalo ei pääse taipumaan taaksepäin. 
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7 Lopuksi tehdään vielä uudet ankkuriteippaukset samoin kuin aloituksessa. 

Ensin ranteesta teippi laitetaan peukalon yli, tämän jälkeen peukalon pää kier-

täen ja lopuksi ranteen ympäri. Nämä teippaukset tehdään edelleen kiristämät-

tä. Näiden avulla varmistetaan, että teippaukset pysyvät paikoillaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valmis peukalon tyvinivelen teippaus: 
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3.2 Joustava sormilasta 

 

Käyttöalue: Sormen keskinivelen nyrjähdys, rasitusvamma, sivusiteiden venäh-

dys 

 

1 Aseta sormien väliin pehmuste, johon tee halkio. Halkio asetetaan sormien 

kämmenen puolelle.  

 

 

 

 

 

 

 

2 Teippaa sormien keskinivelen molemmilta puolilta sormi viereiseen sormeen 

kiinni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valmis joustava sormilasta: 
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3.3 Nilkan teippaus, kantalukko 

 

Käyttöalue: nyrjähdykset, nivelsiteiden löysyys 

 

1 Aloita nilkan teippaus viemällä teippi säären etuosasta kantapään yläosaa 

kohti. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Kierrä kantapää teipillä nilkan sisäsyrjän kautta jalkapohjaan ja sieltä edelleen 

takaisin palaten nilkan etupuolelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Tämän jälkeen kierrä toisella puolella samalla tavoin, tällä kertaa nilkan si-

säsyrjän kautta kantapään yläosaan ja sieltä kiertäen ulkokautta jalkapohjaan ja 

aina takaisin nilkan etuosaan.  
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4 Lopuksi kierretään nilkka ympäri ja kiinnitetään teippi nilkan etuosaan. 

 

 

 

Valmis nilkan teippaus, kantalukko: 
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3.4 Polven tukisidos 

 

Käyttöalue: Polven turvotus, epävakaus kiertoliikkeessä 

 

1 Polven tukeminen kannattaa tehdä liimasidoksella. Tue raajaa ja pidä se 

hieman taivutettuna. Aloita tukisidoksen laittaminen polven alapuolelta kiertä-

mällä kerran pohkeen ympäri heti polvitaipeen alapuolelta. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Kieritä sidos polvitaipeen kautta polven yläpuolelle ja pyöräytä sen jälkeen 

sidos reiden ympäri heti polven yläpuolelta pari kertaa vieden toisella kerralla 

sidos hieman ylemmäs. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Pyöritä sidosta vuoronperään polven ylä- ja alapuolelle kunnes sidos tuntuu 

tukevalta tai sidos loppuu.  
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4 Kun sidos on lopussa halkaise sidos keskeltä kahtia ja kiedo sidoksen päät 

polvinivelen ylä- ja alapuolelta. Tämän jälkeen polventukisidos on valmis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valmis polven tukisidos: 
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4 Selkävammat 

 

Selkälihasten lihasrevähdyksiä esiintyy useimmiten pikavoimaa vaativien lajien 

edustajilla. Useimmiten pienehköjen lihaskimppujen repeämiä syntyy selän pit-

kissä ojentajalihaksissa. Oireita ovat eteen kumarruttaessa ja sieltä ojentaudut-

taessa tuntuvaa vihlovaa kipua ja lihaksen repeämä kohtaa aristaa sitä painel-

taessa. Vamma voi uusiutua ja parantuminen hidastua, jos harjoitukset ja kilpai-

leminen aloitetaan, ennen kuin revähdys on kunnolla parantunut ja kuntoutettu. 

 

Hoitona selän revähdyksiin on: 

- Harjoittelun keskeyttäminen muutamiksi vuorokausiksi ja lepääminen, 

kunnes vamma ei aiheuta enää kuormitettaessa kipua.  

- Lisäksi urheilija voi käyttää kahden tai kolmen vuorokauden kuluttua 

loukkaantumisesta paikallista lämpöhoitoa ja lämpösuojia.  

- Tarvittaessa lääkäriltä voi saada kipua ja tulehdusta estävää lääkitystä  
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5 Haavan hoito 

 

Haavojen ensiavun ja hoidon tarkoituksena on pitää haava-alue mahdollisim-

man puhtaana ja suojata vaurioitunut alue, jotta haavaan ei pääse tulehdusta 

aiheuttavia bakteereita potilaan iholta, maasta, auttajan käsistä tai vamman ai-

heuttajasta. Tulehduksen paikallisoireita ovat punoitus, turvotus, kuumotus ja 

kipu. Runsaasti vuotavien haavojen kohdalla ensisijaista on saada vuoto tyreh-

tymään. 

 

Pienten haavojen kohdalla  

1. Pese kädet ennen kuin kosket haavaa.  

2. Puhdista haava-alue juoksevalla viileällä vedellä tai haavanpuhdistusai-

neella 

3. Tyrehdytä verenvuoto painamalla haavaa tai puristamalla sen reunoja 

yhteen. Viiltohaava on hyvä sulkea esimerkiksi haavateipillä.  

4. Peitä haava tarvittaessa sidetaitoksella ja kiinnitä se kiinnelaastarilla tai 

joustinsiteellä.  

5. Anna haavan parantua rauhassa, ja pidä side kuivana.  

6. Tarkista onko tetanus- eli jäykkäkouristusrokotus voimassa. 

7. Mikäli haava tulehtuu, hakeudu lääkärin hoitoon 

 

Vuotavat, syvät ja likaiset haavat kuuluvat aina lääkärin hoitoon.   
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6 Silmävammat 

 

Silmäkuoppa pyrkii suojelemaan silmää mahdollisimman hyvin ulkoisilta vam-

man aiheuttajilta. Isomman esineen, kuten lentopallon, osuessa silmään voi 

syntyä silmäluomien verenvuotoa ja turvotusta, mutta itse silmä vahingoittuu 

harvoin. Silmään kohdistuva isku voi olla mahdollinen kontaktilajeissa tai esi-

merkiksi lentopallossa torjunnan yhteydessä, jos pelikaverin kyynärpää osuu 

silmään. Näissä tilanteissa tulee käydä lääkärissä tarkistuttamassa silmä.  

Ensiapuna voi käyttää kylmähoitoa varoen. Silmää ei saa painaa liian voi-

makkaasti ja henkilön tulee istua tai olla puoli-istuvassa asennossa.  

Silmään joutunut roska aiheuttaa välittömästi hiertävän tunteen ja lisää kyynele-

ritystä. Kyynelneste voi tuoda roskan pois huomaamatta, mutta silti silmään voi 

jäädä ärsytyksen tunne. Juuttuneen piilolinssin voi poistaa silmästä kostutetuin 

sormin, jos silmä ei ole vahingoittunut. Henkilön, joka ei ole tottunut käsittele-

mään piilolinssejä, on syytä jättää niiden poisto lääkärille. 

 

 

Toimi näin, kun silmässä on vierasesine: 

1. Roskan voit yrittää poistaa huuhtelemalla silmää juoksevan veden alla.  

2. Näkyvän roskan voi poistaa varovasti esimerkiksi puhtain sormin.  

3. Älä hankaa tai hiero silmää.  

4. Hakeudu lääkäriin, jos silmään jää roskan tunne tai on nähtävissä, että 

silmän pinnalle tai luomen alle on kiinnittynyt jotakin.  

5. Jos silmään on roiskahtanut kemikaalia, huuhtele silmää välittömästi ve-

dellä ellei tiedossa ole muita erityisohjeita.  

6. Jatka huuhtelua 15–30 minuuttia, ja hakeudu lääkäriin.  

 

Mikäli silmään ilmaantuu näköhäiriö tai silmän liikkuvuus on vajaa, pitää hakeu-

tua silmälääkäriin. 
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7 Nenäverenvuoto 

 

Yhden tai useamman verisuonen katketessa nenästä tulee verta. Nenäveren-

vuodon syitä voivat olla tapaturman lisäksi voimakas niistäminen, nuha, pos-

kiontelontulehdus tai yksilöllinen alttius. Nenäluun voidaan epäillä murtuneen, 

jos nenän verenvuoto on nenään osuneen voimakkaan iskun seurausta.  

 

Paras ensiapu on istua hieman etukumarassa ja painaa rauhallisesti vuotava 

sierain kiinni suuaukosta nenäntyveen asti. Pään kallistaminen taakse ei ole 

suotavaa, koska veri valuu nieluun. 

 

Ensiapu: 

1. Anna henkilön istua etukumarassa. 

2. Käske henkilön niistää vuotava sierain tyhjäksi verihyytymistä. 

3. Paina vuotavaa sierainta sormella lujasti nenärustoa vasten 15 minuutin 

ajan. 

4. Niistätä sierain välillä tyhjäksi hyytymistä. Niistä kevyesti, ettei verisuoni 

heti katkea uudelleen. 

5. Voit laittaa nenän päälle tai niskaan jotain kylmää, esimerkiksi jääpus-

sin pyyhkeen sisälle. Kylmä supistaa verisuonia. 

6. Toimita henkilö lääkäriin, mikäli vuoto ei lakkaa. 
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8 Aivotärähdys 

 

Aivotärähdys syntyy, kun päähän kohdistuu isku. Tällöin aivokudos ei vaurioidu 

eikä siihen jää pysyviä vammoja. Aivotärähdyksen oireita ovat eriasteiset ta-

junnanhäiriöt, päänsärky ja pahoinvointi, näköhäiriöt ja tasapainohäiriöt sekä 

mahdolliset muistihäiriöt. 

 

Lievissä tapauksissa aivotärähdyksen saaneen henkilön vointia voidaan seurata 

kotonakin.   

- Mahdolliset ruhjeet sekä haavat tulee puhdistaa ja suojata lialta. 

- Alkuvaiheessa paina vamma-aluetta kylmäpakkauksella.  

- Lisäksi hoitona on vuodelepo (vain alkuvaiheessa).  

- Tarvittaessa voi käyttää apteekista itsehoitovalmisteena ostettavaa sär-

kylääkettä ja ottaa sitä lääkevalmisteen pakkauksessa olevan annoste-

luohjeen mukaan. Apteekista saa kysyttäessä neuvoja mitä valmistetta 

kannattaa käyttää. 

 

Aivotärähdyksen saaneen henkilön kanssa on muistettava keskustella vähin-

tään neljän tunnin välein, myös yöaikana, jotta tajunnan tason mahdolliset muu-

tokset huomataan. Tarkkaile reagointia esimerkiksi herääkö hän normaalisti, 

vastaako asiallisesti kysymyksiin. Jos kyseessä on lapsi, pitää aina käydä lää-

kärin tarkastuksessa. 

 

Milloin lääkäriin? 

- Mikäli henkilö on tajuton, unelias tai sekava tulee hänet kuljettaa välittö-

mästi ambulanssilla päivystävälle lääkärille.  

- Jos henkilöllä on seuraavia oireita: voimakasta päänsärkyä, huimausta, 

pahoinvointia tai oksentelua, puheen huomattavaa puuroutumista tai hal-

vausoireita raajoissa.  

- Jos päävammasta oireileva henkilö on lapsi.  

- Jos päänvamma on aiheutunut erityisen voimakkaasta iskusta tai henkilö 

on saanut useampia erilaisia vammoja tapaturman seurauksena  
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9 Insuliinisokki 

 

Jos verensokeripitoisuus on liian matala, aivot eivät saa tarpeeksi ravintoa ja 

diabeetikko menee tajuttomaksi. Tätä tapahtumaa kutsutaan insuliinisokiksi. 

Sokki on mahdollista vain silloin kun henkilö käyttää joko insuliinia tai haiman 

insuliinieritystä lisääviä lääkeaineita ja on laiminlyönyt syömisen. Myös liiallinen 

liikunta, alkoholi tai raskaus voivat aiheuttaa verensokerin laskun.  

 

Insuliinisokkia edeltäviä oireita ovat:  

 hikoilu, heikotus, vapina ja kalpeus.  

 poikkeava käytös, kuten ärtyneisyys tai levottomuus  

 epäselvä puhe 

 näön hämärtyminen ja kaksoiskuvat 

 horjuva liikkuminen.  

 

Oireiden ilmaannuttua  

 henkilölle annetaan sokeripitoista juomaa tai syötävää, esimerkiksi glu-

koosigeeliä, lasillinen sokeripitoista mehua tai virvoitusjuomaa. Kevyt-

tuotteita ei suositella. Pieni suklaapatukka on hyvä vaihtoehto. Kuitenkin 

on tiedettävä, ettei käytetä tuotteita joille oireista kärsivä henkilö on aller-

ginen. 

 Elleivät oireet helpotu 10 minuutissa, anna henkilölle saman verran li-

sää joutavaa tai syötävää. 

 

Henkilön menettäessä tajuntansa on kysymyksessä insuliinisokki. Tässä tilan-

teessa tulee soittaa hätänumeroon. Tajuton tulee kääntää kylkiasentoon ja 

valvoa hänen hengitystään.  

 

Mikäli henkilöllä on käytössä verensokerin kohottamiseen tarkoitettu glukagoni-

ruiske, voi joku lähipiiriin kuuluva antaa ruiskeen ohjeen mukaan. Tajuttoman 

kohdalla tulee muistaa, ettei suuhun saa laittaa mitään. 
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10 Allerginen reaktio 

 

Allergisen reaktion voi aiheuttaa monet eri asiat. Erityisesti siitepölyaikaan aller-

giset reaktiot iholla ja silmissä ovat yleisiä. Pienetkin ruuanmurut voivat aiheut-

taa vaikeita allergisia reaktioita, myös urheiluteipeistä voi saada allergisen reak-

tion.  

 

Ihoreaktioista yleisin on kutina. Vaikeahkossa allergisessa reaktiossa iholle 

nousee kutiavia paukamia, joista käytetään nimitystä nokkosrokko. Myös silmi-

en oireet alkavat kutinalla, ja myöhemmässä vaiheessa silmäluomet punoittavat 

ja turpoavat. 

 

Vaikeassa allergisessa reaktiossa hengitysteiden turpoaminen voi aiheuttaa 

hengityspysähdyksen ja verisuonten laajentuminen voi aiheuttaa verenpaineen 

romahtamisen ja hengenvaarallisen sokkitilan. 

 

Ensiapu: 

- Allergisen reaktion tärkein ensiapu on poistaa aine, jolle henkilö on al-

tistunut ja jolle hän on allerginen 

- Altistuksen voi minimoida pesemällä iho, huuhtelemalla silmiä tai poistu-

malla paikasta, jossa allergisen reaktion aiheuttaja on. 

- Lääkäri voi suositella erittäin allergiselle henkilölle adrenaliinia sisältävän 

injektiokynän. Kynästä voi laukaista lääkeannoksen suoraan iholle jopa 

vaatteiden läpi. 

- Vaikeissa allergisissa reaktioissa soita heti hätänumeroon ja apua 

odottaessa turvaa reaktion saaneen hengitys ja verenkierto asetta-

malla henkilö istumaan puoli-istuvaan asentoon 

- Mikäli henkilön vointi huononee aseta hänet makaamaan selälleen ja 

nosta jalkoja hieman koholleen, jotta matalakin verenpaine riittäisi tur-

vaamaan aivojen verenkierron 

- Jos henkilö on tajuissaan ja pystyy nielemään, voi hänelle antaa kyypak-

kauksen kortisonitabletteja ohjeen mukaan. 



22 
 

11 Hätäpuhelu 

 

1. Soita hätänumeroon 112 

2. Kerro onko sattunut onnettomuus vai onko joku 

saanut sairauskohtauksen 

3. Kerro tarkka osoite 

4. Vastaa selkeästi esitettyihin kysymyksiin ja nou-

data annettuja ohjeita 

5. Katkaise puhelu vasta luvan saatuasi 

6. Opasta auttajat paikalle 

7. Älä pidä linjaa turhaan varattuna 

 

 

  



23 
 

12 Elvytys 

 

1. Aloita tarkastamalla saatko henkilön hereille puhuttele-

malla tai ravistelemalla. 

2. Soita hätänumeroon 112. Jos paikalla on muita, voit myös pyytää 

paikalla olevia tekemään hätäilmoituksen. Hätäkeskus antaa toimintaoh-

jeita, joita tulee noudattaa. 
3. Käännä autettava selälleen ja selvitä hengittääkö hän 

normaalisti. 

4. Avaa autettavan hengitystiet. Ojenna autettavan pää leuan kär-

jestä 
nostamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla. Samalla katso, kuunte-

le ja tunnustele hengitystä. Hengityksen ääni, ilman virtaus, rintakehän 

liikkuminen. Arvioi onko hengitys normaalia, epänormaalia tai puuttuuko 

hengitys. Mikäli epäröit, toimi kuten hengitys olisi epänormaalia. 
5. Mikäli hengitys puuttuu tai on epänormaalia aloita paine-

luelvytys. Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan rintalastaa ja 

toinen kätesi rintalastalla olevan käden päälle. Sormet ovat limittäin. Pai-

na suorin käsivarsin kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa siten, että rintalasta 

painuu 5 - 6 cm. Anna rintakehän palautua paineluiden välissä. Keski-

määräinen painelutiheys on 100 kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa 

minuutissa. Laske painelut ääneen. 

6. Puhalla 2 kertaa. Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan 

suun päälle ja sulje sormillasi hänen sieraimensa. Puhalla rauhallisesti 

ilmaa autettavan keuhkoihin. Puhalluksen aikana katso, että autettavan 

rintakehä nousee (liikkuu). 

7. Toista puhallus. 

8. Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2, kunnes autettava herää, 

liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti tai ammattihenkilöt anta-

vat luvan lopettaa tai voimasi loppuvat. 
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13 Pyörtyminen 

 

Tavallinen pyörtyminen on lyhytaikainen tajuttomuus, joka aiheutuu aivojen ve-

rensaannin hetkellisestä häiriöstä. Syynä pyörtymiseen voivat olla kipu, jännitys, 

järkytys tai vaan pitkäaikainen paikallaan seisominen, erityisesti lämpimässä 

säässä. Pyörtymistä ennakoivia oireita ovat heikotus, kalpeus ja huimaus, joita 

seuraa lyhytkestoinen tajunnan menetys. 

 

1. Pyörtyneen jalat kohotetaan, jotta aivojen verensaanti vilkastuisi.  
2. Sisätiloissa tulee viilentää huonetta esimerkiksi avaamalla ikkunoita.  
3. Pyörtyneen paidan kaulus tulee avata, samoin tiukat vaatteet.  
4. Jos pyörtynyt ei virkoa muutamassa minuutissa, on kysymyksessä 

muu tila kuin pyörtyminen. Tässä tilanteessa hälytetään apua ja seura-

taan pyörtyneen hengitystä avun saapumiseen asti. 
5. Käännä henkilö kylkiasentoon odottaessasi avun saapumista. 
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14 Kylkiasento 

 

Kylkiasennolla turvataan tajuttoman hengitys. Kun henkilö menettää äkillisesti 

tajuntansa, selvitä mitä on tapahtunut.   

1. Saatko henkilön hereille?  Herättele häntä puhuttelemalla ja ravis-

telemalla.  

2. Mikäli henkilö ei herää, soita hätänumeroon 112.  Voit myös 

huutaa apua, ja pyytää paikalla olevia tekemään hätäilmoitus numeroon 

112. Hätäkeskuksen antamia ohjeita tulee noudattaa.  

3. Käännä autettava selälleen ja selvitä hengittääkö hän 

normaalisti?  

4.  Avaa hengitystie. Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nostamalla 

ja toisella kädellä otsasta painamalla, samalla katso, kuuntele ja tunnus-

tele tajuttoman hengitystä. Liikkuuko rintakehä? Kuuluuko hengityksen 

ääni? Tuntuuko ilman virtaus poskellasi? Arvioi onko hengitys normaalia, 

epänormaalia tai se puuttuu.  

5. Hengitys on normaalia. Käännä autettava henkilö kyl-

kiasentoon.  

6. Nosta autettavan toinen käsi yläviistoon 

kämmen ylöspäin ja toinen käsi rinnan pääl-

le.  

7. Nosta autettavan takimmainen polvi kouk-

kuun. Tartu kiinni hänen hartiasta ja koukus-

sa olevasta polvesta ja käännä hänet kyl-

kiasentoon. 

8. Aseta käsi posken alle kämmenselkä ylös-

päin. Jätä päällimmäinen jalka polvesta 

koukkuun suoraan kulmaan. 

9. Huolehdi, että päänasento on sellainen, 

että hengitystie on avoin ja tajuton henkilö hengittää normaalisti. Seu-

raa ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tuloon asti.   
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