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Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat

• Tapaturmaiset kuolemat ovat suomalaisten neljänneksi yleisin 
kuolemansyy.

• Tapaturmakuolemista noin 90 prosenttia tapahtuu kotona ja vapaa-
ajalla. 
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Tapaturmat eri ikäryhmissä

Lapsille tieliikenneonnettomuuksien jälkeen seuraavaksi yleisimpänä 
tapaturmaisen kuoleman syinä ovat hukkuminen tai tukehtuminen. 

Nuorilla liikennetapaturmien jälkeen myrkytykset ovat toiseksi yleisin 
tapaturmainen kuolinsyy. 

Työikäisillä myrkytykset (alkoholi, huumeet, lääkkeet) aiheuttavat 
eniten kuolemia. 

Iäkkäillä valtaosa tapaturmista aiheutuu kaatumisista. Ikääntyneillä 
kaatumisten seuraukset ovat vakavampia kuin nuoremmilla 
ikäryhmillä.



Tyypillisimmät 
kotitapaturmat

Kotitapaturmissa 
aiheutuneet vammat 
olivat tyypillisimmin 
mustelmia, ruhjeita tai 
haavoja nyrjähdyksiä, 
venähdyksiä tai 
sijoiltaanmenoja sekä 
palovammoja.



LÄHDE: UKK INSTITUUTTI
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Kaatumiseen ja putoamiseen 
yhteydessä olevat tekijät

Kodin turvallisuusvalmennus. Kuvio mukailtu: Kaatumisen ja kaatumisvammojen ehkäisyn 

fysioterapiasuositus (2017) Pajala, Satu: Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy (2012)
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Liukastumisten ehkäisy 

• Valitse kengät kelin mukaan. 

• Kulkuväylät, piha-alueet; 
huolehdi, että piha-alueet on 
puhdistettu lumesta, 
hiekoitettu ja valaistus on 
riittävä. 

• Muut apuvälineet: esim. 
lonkkasuojaimet ja kaiteet 
tuovat tukea ja turvaa.

• Liikkeelle lähtiessä unohda 
turha kiire, varaa riittävästi 
aikaa ja liiku harkiten. 

• Kelivaroituksia 
jalankulkijoille tarjoavat 
Ilmatieteen laitos www.fmi.fi.

http://www.fmi.fi/


Ensiapu

Kristiina Myllyrinne
Suomen Punainen Risti



Sisältö
• Hätäpuhelu

• Kuhmut, kolhut

• Nivelsidevamma (nyrjähdys)

• Murtuma

• Pienet haavat ja palovammat

• Diabetes, rintakipu, aivoverenkierron häiriö

• Tajuton henkilö



Hätänumero 112

o Kerro lyhyesti, mitä on 
tapahtunut.

o Ilmoita tarkka osoite ja 
kunta tai koordinaatit.

o Noudata saamiasi ohjeita.

o Katkaise puhelu vasta 
luvan saatuasi.

o Soita uudelleen, mikäli 
autettavan tila oleellisesti 
muuttuu. 

Kuva: SPR©



Kuhmut, kolhut

Mikäli saat kuhmun, jossa iho 
rikkoutuu, 
- puhdista haava-alue vedellä ja 

suojaa tarpeen mukaan.

Mikäli iho on ehjä ja kolhukohta 
sinertää, on kipeä
- paina vammakohtaa kädelläsi
- aseta jotain kylmää kankaan 

sisään ja paina sillä vammakohtaa.

Kuhmut ja kolhut paranevat yleensä
itsestään.



Nivelsidevamma (nyrjähdys)

Nivelsidevamma syntyy esim. 
liukastuessa, kaaduttaessa, kun 
raaja vääntyy.

Oireet:
- Kipu
- Turvotus.
- Mustelma.
- Raajaa voi käyttää.

Ensiapu:
- Raaja lepoon.
- Kylmällä painaminen.
- Tilanteen mukaan lääkäriin.



Murtuma

Murtuma syntyy mm. 
kaatumisessa, putoamisessa

Oireet:
- Kipu.
- Turvotus.
- Raajaa ei voi käyttää

normaalisti.
- Virheasento.

Ensiapu:
- Tue raaja omalla kädellä

kivuttomaan asentoon.
- Vältä turhaa liikuttamista.
- Hakeudu lääkäriin joko taksilla

tai pahemmassa tilanteessa 
soita 112.



Pienet haavat
Haava syntyy, kun iho rikkoutuu.

Oireet:
- Ihossa on ”reikä”, josta voi vuotaa

enemmän tai vähemmän verta.
- Haavassa voi olla likaa, kuten 

hiekkaa tms.

Ensiapu:
- Tyrehdytä verenvuoto painamalla

vuotokohtaa.
- Puhdista lika juoksevalla vedellä.
- Suojaa haava laastarilla,

sidetaitoksella.
- Tarpeen vaatiessa lääkäriin.
- Muista tarkistaa 

jäykkäkouristusrokotuksen 
voimassaolo.

- Perusrokotesarja annetaan lapsille. 
Tehoste työikäisille 20 vuoden välein:

- 25-, 45- ja 65-vuotiaille. Tätä 



Palovamman ensiapu ja hoito

• Viilennä vamma-aluetta viileällä vedellä 
vamman vakavuudesta ja laajuudesta 
riippuen

5 – 50 min

Mitä pienempi ja pinnallisempi palovamma 
on, sitä pidemmän aikaa sitä voi viilentää.

Mitä vakavampi ja laaja-alaisempi vamma on, 
sitä lyhyemmän aikaa viilennetään > 
alijäähtymisen (hypotermia) vaara!



Pieni  palovamma

Palovamma syntyy, kun iho altistuu kuumalle, 
jolloin syntyy kudosvauriota. Palovammat ovat 
joko pinnallisia tai syviä.

Oireet:
- Paloalue on kipeä, punainen ja turvonnut.
- Siihen voi syntyä kudosnesterakkuloita.

Ensiapu:
- Viilennä vamma-aluetta viileällä vedellä 10 

min.
- Suojaa alue sidetaitoksella.
- Tarpeen vaatiessa lääkäriin.

Mitä vakavampi ja laaja-alaisempi vamma on, sitä 
lyhyemmän aikaa viilennetään > alijäähtymisen 
(hypotermia) vaara!



Reagoimaton, hengittävä 
henkilö



112

Tajuttoman ensiapu

Herätä > soita 112 > selvitä hengitys > kyllä > kylkiasentoon



Miksi työtoveriasi 
heikottaa ja miksi hän 
pyytää syötävää?

• Diabetesko?

Ensiapu:

• 5 sokeripalaa, makeaa 
mehua tms.

• tarvittaessa lisäapua



Rintakipu



Aivoverenkierron häiriö (AVH)

Oireet:

•puhe vaikeutunutta

•halvausoireita toispuolisesti

•heikko puristusvoima toisessa
kädessä

•kävely epävakaata

Ensiapu:

•soitto 112

•seuranta

•nopea hoitoon pääsy pelastaa


