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1 Johdanto 

 

 

Intraosseaaliyhteyden eli luun sisäisen yhteyden käytön vähäisyydelle suurin yk-

sittäinen syy on asianmukaisen välineistön puuttuminen, mutta muut syyt ovat 

henkilöstä riippuvaisia. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi harjoitusten vähäinen 

määrä, huoli epämukavuuden aiheuttamisesta potilaalle, muun henkilökunnan 

vastustelu sekä laskimoyhteyden pitäminen intraosseaaliyhteyttä parempana. 

(Pöyskö 2015.) Hätätilanteessa intraosseaaliyhteys voi kuitenkin pelastaa hen-

gen, joten sitä ei kannata jättää käyttämättä komplikaatioiden pelossa. (Rautava-

Nurmi, Sjövall, Vaula, Vuorisalo & Westergård 2010, 317.) 

 

Tässä opinnäytetyössä on tuotu esille etenkin humeruksen eli olkaluun käyttämi-

nen intraosseaaliyhteyden avaamispaikkana. Humeruksen etuja intraosseaaliyh-

teydessä ovat muun muassa lääkkeiden ja nesteiden nopea kulkeutuminen sy-

dämeen sekä yhteyden avaamiseen liittyvän kivun helpompi hallinta. (Teleflex 

2016). Intraosseaaliyhteyttä avattaessa on huolehdittava riittävästä kivun hoi-

dosta ja puudutuksesta, sillä infuusio voi aiheuttaa kipua tajuissaan olevalle poti-

laalle (Rautava-Nurmi, ym. 2010, 316-317). Intraosseaalineulan asettaminen ai-

heuttaa vähemmän kipua kuin itse infuusion antaminen. Eniten kipua aiheuttavat 

hypertoniset nesteet, korkea infuusiopaine sekä suuri infuusionopeus. (Pöyskö 

2015.) 

 

Opinnäytetyöni aiheena on oppimateriaalin tekeminen Pohjois-Karjalan pelastus-

laitoksen ensihoitajille intraosseaaliyhteydestä. Oppimateriaaliksi tuotetaan video 

ja PowerPoint-esitys. Videolla käsitellään erityisesti oikean pistopaikan etsimistä, 

tarvittavia välineitä sekä intraosseaaliyhteyden avaamista. PowerPoint-esityk-

sessä on aihetta esitelty hieman laajemmin kuin videolla.  

 

Aiheen ja toimeksiannon sain Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta kyseltyäni 

heiltä mahdollisia opinnäytetyön aiheita. Oppimateriaalin tarkoituksena on ensi-

hoidon työntekijöiden ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi nostaa 

esille olkaluu pistopaikkana. Aiemmin intraosseaaliyhteyttä on käytetty vain elot-

tomille potilaille, mutta nyt käyttö on laajentunut myös muille hätätilapotilaille.  
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2 Ensihoito 

 

 

Ensihoitoa on äkillisesti loukkaantuneen tai sairastuneen potilaan kiireellisen hoi-

don antaminen sekä potilaan kuljettaminen tarvittaessa hoitoyksikköön. Ensihoi-

topalvelu on osa terveydenhuoltoa. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa ensihoi-

toa koskevan lainsäädännön valmisteluista sekä valvoo ja ohjaa sen toimintaa. 

Sairaanhoitopiirit järjestävät alueellaan ensihoitopalvelun hoitamalla toiminnan 

itse, yhteistyössä pelastustoimen tai toisen sairaanhoitopiirin kanssa tai osta-

malla palvelun joltakin muulta palveluntuottajalta. Sairaanhoitopiiri tekee ensihoi-

don palvelutasopäätöksen, jossa määritellään ensihoitopalvelun sisältö siten, 

että palvelu on tehokasta, tarkoituksenmukaista ja oikein mitoitettua. Ensihoito-

palvelu on toteutettava yhdessä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden 

kanssa niin, että muodostuu alueellisesti toimiva kokonaisuus. (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2017.) 

 

Ensihoidon palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoidon tavoittamisajat eri-

tyisvastuualueittain, ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, palve-

luun osallistuvilta vaadittava koulutus sekä muut ensihoitopalvelun kannalta tar-

peelliset asiat. Palvelutasopäätöksen on perustuttava ensihoitokeskuksen 

johdolla valmisteltavaan riskianalyysiin, jossa on huomioitava alueluokituksen li-

säksi liikenteeseen liittyvät asiat, erityiset onnettomuusriskit sekä niistä todennä-

köisesti aiheutuvien henkilövahinkojen määrä ja muu ensihoitopalvelun kysyntä. 

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 585/2017.)  

 

 

2.1 Ensihoitopalvelun sisältö 

 

Ensihoitopalvelun sisältö on määriteltävä niin, että palvelu toteutetaan tehok-

kaasti sekä tarkoituksenmukaisesti huomioiden ensihoidon ruuhkatilanteet ja eri-

tyisvastuualueen resurssit (Terveydenhuoltolaki 1326/2010). 
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Ensihoitopalveluun sisältyvät: 

 

1) loukkaantuneen tai äkillisesti sairastuneen potilaan hoidon tarpeen arviointi 

sekä ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolinen kiireellinen hoito 

(ei meripelastuslaissa tarkoitetut tehtävät), tarvittaessa potilaan kuljettaminen tar-

koituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön ja potilaan jatkohoitoon liittyvät siirrot po-

tilaan tarvitessa siirron aikana vaativaa ja jatkuvaa hoitoa tai seurantaa 

2) ensihoitovalmiuden ylläpitäminen 

3) potilaan, hänen läheistensä ja muiden tapahtumaan osallisten ohjaaminen tar-

vittaessa psykososiaalisen tuen piiriin 

4) yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa osallistuminen alueellis-

ten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen terveydenhuollon erityisti-

lanteiden sekä suuronnettomuuksien varalle 

5) virka-avun antaminen poliisille, pelastusviranomaisille, rajavartioviranomaisille 

ja meripelastusviranomaisille niiden vastuulla olevien tehtävien hoitamiseksi. 

(Terveydenhuoltolaki 1326/2010). 

 

 

2.2 Ensihoidon toimintaympäristö 

 

Toimintaympäristö ensihoidossa muuttuu koko ajan, ja ennakoimattomat tilanteet 

tuovat erityisvaatimuksia. Ensihoidossa joudutaan tekemään nopeita päätöksiä 

usein vähäisellä käytettävissä olevalla tietomäärällä. Ensihoito on sekä fyysisesti 

että psyykkisesti raskasta työtä, jota tehdään haastavissa olosuhteissa sekä vaa-

rallisissa ja yllättävissä tilanteissa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014.) 

 

Ensihoitopalvelu on terveydenhuollon päivystystoimintaa julkisilla paikoilla, ko-

deissa ja työpaikoilla. Ensihoitotehtävien luonne ja toimintaympäristö muistutta-

vat pelastustoimen ja poliisin työtä. (Kuisma, Holmström, Nurmi, Porthan &Tas-

kinen 2013, 14.) Ensihoitoon kuuluu oleellisesti moniviranomaisyhteistyö muun 

muassa pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen ja sosiaaliviranomaisten kanssa 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2014). 
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Ensihoidon tehtävät ovat hyvin monenlaisia: on esimerkiksi rintakipuisia potilaita, 

sydänpysähdyksiä, kaatumisia, väkivaltaa, päihteitä, sosiaalista hätää, mielen-

terveysongelmaisia, lieviä tapaturmia ja suuronnettomuuksia (Kuisma ym. 2013, 

14). Ensihoitohenkilöstö tekee arvion hoidon tarpeesta, terveydenhuollon toimi-

pisteeseen hakeutumisen tarpeesta sekä potilaan kuljettamistavasta kohdattu-

aan potilaan. Ensihoitohenkilöstö voi myös hoitaa potilaan paikan päällä sekä hä-

net voidaan jättää kuljettamatta, mikäli vointi ei vaadi ambulanssikuljetusta. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2014.) 

 

Ensihoitotehtävien luonne on muuttunut vuosien saatossa. Syitä muutokseen 

ovat muun muassa väestön ikääntyminen, pitkäaikaissairauksien määrän kasvu, 

alkoholin ja muiden päihteiden käytön yleistyminen sekä yksinäisyys ja syrjäyty-

minen. Myös terveydenhuollon toiminnallisilla ja rakenteellisilla muutoksilla, avo-

hoidon lisääntymisellä, hoitoaikojen lyhentymisellä sekä päivystyspalveluiden 

keskittymisellä on oma osuutensa ensihoidon tehtävämääriin ja niiden luontee-

seen. Myös ensihoitopalvelujen kysyntään vaikuttavat medianäkyvyys sekä kan-

salaisten tietoisuus omista oikeuksistaan ja ensihoidon palveluista. Etenkin pää-

kaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa hätäkeskusuudistus on myös 

kasvattanut tehtävämääriä. (Kuisma ym. 2013, 14.) 

 

 

2.3 Ensihoitopalvelun yksiköt 

 

Ensihoitopalvelun yksiköllä tarkoitetaan operatiiviseen toimintaan kuuluvaa kul-

kuneuvoa henkilöstöineen. Ensihoitopalvelun yksiköitä ovat ambulanssit, erilaiset 

ensihoitoajoneuvot, lääkäri- ja lääkintähelikopterit sekä muut tarpeelliset kulku-

neuvot.  (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 585/2017.) 

Porrasteinen vaste ensihoidossa tarkoittaa sitä, että korkeariskiselle tehtävälle 

hälytetään useita yksiköitä: ensivasteyksikkö tavoittamisajan lyhentämiseksi ja 

perus- tai hoitotasonyksikkö tai jopa lääkäriyksikkö osaamisen varmistamiseksi. 

Porrasteisella vasteella mahdollistetaan laadukas ensihoito sekä yksiköiden tar-

koituksenmukainen käyttö. Hoitotason kustannukset ovat perustasoa korkeam-

mat, minkä vuoksi sen käyttö pelkästään korkeariskisiin tehtäviin ei olisi kustan-

nustehokasta. Välitöntä lääkkeellistä hoitoa ja erityistoimenpiteitä vaativia 
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tehtäviä on melko vähän jopa pääkaupunkiseudulla. Hoitotason kustannusten 

pienentämiseksi on perustettu yksiköitä, joiden hoitajista toinen on hoito- ja toinen 

perustason ensihoitaja. (Kuisma ym. 2013, 23.) 

 

Palvelutasopäätöksessä sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi päättää ensivaste-

toiminnan sisällyttämisestä osaksi ensihoitopalvelua. Ensivastetoimintaa on hä-

täkeskuksen kautta hälytettävissä olevan muun yksikön kuin ambulanssin hälyt-

täminen loukkaantuneen tai äkillisesti sairastuneen potilaan tavoittamisviiveen ly-

hentämiseksi sekä yksikön henkilöstön antama hätäensiapu, joka on määritelty 

ensihoidon palvelutasopäätöksessä. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010.) Ensivas-

teyksikössä vähintään kahdella henkilöllä on oltava suoritettuna ensivastetoimin-

nan koulutus (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 

585/2017). Useimmiten ensivaste on sopimuspalokunnan tai pelastustoimen yk-

sikkö, mutta etenkinkin Pohjois- ja Itä-Suomessa ensivasteena käytetään esimer-

kiksi rajavartiolaitosta tai poliisia (Kuisma ym. 2013, 23). 

 

Perustason ensihoidon yksikössä ainakin toisen ensihoitajan on oltava tervey-

denhuollon ammattihenkilöstä annetun lain mukainen terveydenhuollon ammat-

tihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus. Yksikön toisen ensihoitajan 

on oltava vähintään edellä mainitussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon am-

mattihenkilö tai pelastajatutkinnon tai sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suo-

rittanut henkilö. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 

585/2017.) 

 

Hoitotason ensihoidon yksikössä ainakin toisen on oltava ensihoitaja AMK tai ter-

veydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain mukainen laillistettu sairaanhoi-

taja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan opintokokonaisuu-

den. Opintokokonaisuus on vähintään 30 opintopisteen laajuinen, ja se on 

suoritettava sellaisessa ammattikorkeakoulussa, jossa opetus- ja kulttuuriminite-

riön päätöksellä on ensihoidon koulutusohjelma. Toisen ensihoitajan on oltava 

vähintään terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon tai sitä vastaa-

van aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö. Myös yksi tietyt kriteerit täyttävä 

henkilö voi muodostaa ensihoitopalvelun yksikön, joka ei kuljeta potilaita. Sen 

tehtäviin kuuluvat potilaan hoidon tarpeen arviointi, välittömän hoidon 
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aloittaminen sekä muiden yksiköiden tukeminen. (Sosiaali- ja terveysministeriön 

asetus ensihoitopalvelusta 585/2017.) 

 

 

2.4 Johtamisjärjestelmä ensihoidossa 

 

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava ensihoitopalvelusta vastaava lää-

käri, jonka tehtävänä on alueen ensihoitopalvelun ja sen toiminannan johtaminen 

erikoissairaanhoidon ja palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lääkärillä on oltava 

kokemusta ensihoitopalvelusta, hyvä perehtyneisyys ensihoitolääketieteeseen 

sekä soveltuva lääketieteen erikoisalan koulutus. Ympärivuorokautinen ensihoi-

tolääkärin päivystys on oltava vähintään yhdessä toimipisteessä erityisvastuualu-

eella. Päivystävä ensihoitolääkäri johtaa toiminta-alueensa ensihoidon tilanne-

kohtaista lääketieteellistä toimintaa yhdessä kenttäjohtajien kanssa ja vastaa 

osaltaan hoito-ohjeiden antamisesta ensihoidon henkilöstölle ja kenttäjohtajille. 

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 585/2017.) 

 

Sairaanhoitopiirillä on oltava ympäri vuorokauden ensihoitopalvelun kenttäjohta-

jat, jotka ovat sairaanhoitopiirinsä ensihoitopalvelun tilannejohtajia ensihoitopal-

velusta vastaavan lääkärin ja päivystävän ensihoitolääkärin alaisuudessa. Kent-

täjohtajan on oltava ensihoitaja AMK tai terveydenhuollon ammattihenkilöstä 

annetun lain mukainen laillistettu sairaanhoitaja, jolla on hoitotason ensihoitoon 

suuntaavaa vähintään 30 opintopisteen koulutus. Kenttäjohtajalla on oltava myös 

riittävä ensihoidon hallinnollinen ja operatiivinen osaaminen sekä tehtävän edel-

lyttämä kokemus. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 

585/2017.) 

 

Kenttäjohtajan tehtävänä on ylläpitää toiminta-alueensa ensihoitopalvelun tilan-

nekuvaa ja määrätä ensihoitopalvelun päivittäistoiminnassa, sen ruuhkatilan-

teissa sekä usean yksikön ja moniviranomaistilanteissa toiminta-alueensa ambu-

lanssien ja ensihoitoajoneuvojen käytöstä. Kenttäjohtaja myös ohjaa 

hätäkeskusta tilanteissa, joissa joudutaan poikkeamaan sairaanhoitopiirin ja Hä-

täkeskuslaitoksen välillä sovituista ohjeistuksista. Tarvittaessa kenttäjohtaja osal-

listuu hoitotason ensihoitajana ensihoitotehtävien hoitamiseen vaarantamatta 
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muiden edellä mainittujen tehtävien hoitamista. (Sosiaali- ja terveysministeriön 

asetus ensihoitopalvelusta 585/2017.) 

 

 

2.5 Ensihoitopalvelu Pohjois-Karjalassa 

 

Siun sote järjestää 14 kunnan alueella Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä julkiset 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Lisäksi se järjestää ympäristöterveyden-

huollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. (Siun sote 2018.) Vuoden 

2017 alussa kaikkien Pohjois-Karjalan kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut, Poh-

jois-Karjalan keskussairaala, ympäristöterveydenhuolto, Joensuun työterveys ja 

pelastuslaitos ja kehitysvammaisten erityishuolto siirtyivät Siun sote -kuntayhty-

mään. Kunnat eivät siis enää vastaa näistä palveluista, vaan ne kuuluvat maa-

kunnalliselle Siun sotelle. (Siun sote 2016a.)  

 

Siun sote järjestää alueellaan ensihoitopalvelun yhdessä Pohjois-Karjalan pe-

lastuslaitoksen kanssa. Pelastuslaitos vastaa palvelun tuottamisesta kokonaisuu-

tena ja voi tarvittaessa Siun soten kanssa erikseen sovittaessa tuottaa joi-takin 

ensihoitopalvelua täydentäviä palveluita ostopalveluna. Ensihoitopalvelusta sovi-

taan erillisellä yhteistyösopimuksella, jossa tulevat esille palvelun tuottamisen toi-

minnalliset ja taloudelliset periaatteet. (Siun sote 2016b.) 

 

Ensihoitopalveluun sisältyvät ensivaste, perustason ja hoitotason ensihoito sekä 

ensihoidon kenttäjohtaminen. Siun sotella on myös lääkäri, joka vastaa ensihoi-

dosta. Erityisvastuualueen ensihoitokeskus järjestää ensihoitolääkäripäivystyk-

sen ympärivuorokautisesti. (Siun sote 2016b.) 

 

Hoitoon kuljettaminen tapahtuu Siun soten ennalta annettujen ohjeiden mukaan 

tai ensihoidon kenttäjohtajan tai päivystävän ensihoitolääkärin tilannekohtaisen 

ohjeistuksen mukaan. Kuljettamatta jättämisessä noudatetaan annettuja ohjeita. 

Tilanteen vaatiessa avun tarvitsija on ohjattava psykososiaalisen tuen piiriin. 

Kenttäjohtaja koordinoi psykososiaaliseen tukeen ohjaamisen Siun soten ohjei-

den mukaisesti. (Siun sote 2016b.) 
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3 Lääke- ja nestehoito ensihoidossa 

 

 

Ensihoitotilanteissa suoniyhteyttä tarvitaan nesteensiirtoa tai lääkityksen anta-

mista varten. Kanylointia suoritettaessa on tiedettävä suoniyhteyden tarve, sillä 

sen mukaan määräytyy kanyylin koko ja annettavan nesteen laatu. Suoniyhtey-

den avaaminen ja nestehoidon toteutus kuuluvat perustason ensihoitovalmiu-

teen. Päätös suoniyhteyden avaamisesta ja nestehoidon aloittamisesta on teh-

tävä nopean esitutkimuksen ja ensiarvion perusteella ilman laboratoriokokeiden 

ottamista. Esitietojenperusteella arvioidaan potilaan nesteensaantia sekä mene-

tetyn nesteenmäärät vuodon, oksentelun tai ripuloinnin seurauksena. (Rautava-

Nurmi ym. 2010, 308 - 309.) 

 

 

3.1 Nestehoidossa käytettävät nesteet 

 

Akuutissa tilanteessa potilaan nesteytykseen riittävät kirkkaat perusliuokset, ku-

ten keittosuola, ringer tai tarpeen mukaan plasmanlaajentajat. Nesteytyksessä ei 

käytetä sokeripitoisia liuoksia. Nestehoidonyhteydessä on muistettava, että ti-

lanne voi mahdollisesti vaikeutua. Elimistön jäähtymisen estämiseksi nesteet on 

pyrittävä antamaan lämpiminä. (Koponen & Sillanpää 2005, 248.) 

 

Nesteytyksessä käytettävät elektrolyyttiliuokset ovat koostumukseltaan soluväli-

nestettä muistuttavia. Peruskorvausnesteenä on Ringer-tyyppinen suolaliuos, 

jonka hyvänä etuna on se, ettei sillä ole maksimiannosta. Ongelma on kuitenkin 

nesteen huono pysyvyys verisuonten sisällä. Vuodon korvaukseen tarvittava nes-

temäärä on jopa neljä kertaa suurempi vuotoon verrattuna, mikä johtaa suurissa 

nesteensiirroissa kudosturvotukseen. (Koponen & Sillanpää 2005, 216, 248.) 

 

0,9-prosenttinen keittosuolaliuos sisältää suuren määrän kloridia, jonka vuoksi 

suurten annosten jälkeen hyperkloreemisen metabolisen happamuuden ilmaan-

tuminen on mahdollista. Keittosuolaliuoksessa ei myöskään ole esimerkiksi kal-

siumia toisin kuin Ringerissä. 7,5-prosenttisten hypertonisten keittosuolaliuosten 

etuna on hyvä tilavuusvaste, sillä ne imevät nestettä kudoksista verisuoniin. 
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Esimerkiksi 250 millilitraa kyseistä liuosta aikaansaa noin tuhannen millilitran vo-

lyymisvasteen. Liuoksen vaikutusta on tehostettu lisäämällä valmisteeseen kol-

loidia. (Koponen & Sillanpää 2005, 216, 248.) 

 

 

3.2 Nestehoidon toteutus 

 

Nestehoitoa voidaan tarvita, kun verta menetetään vamman seurauksena tai ve-

risuonen repeämästä. Nesteenmenetys tai hypovolemia on voinut kehittyä myös 

vähitellen, kuten sepsis, dehydraatio tai ileus, eikä silloin jatkuvaa runsasta me-

netystä ole ollut. (Silfast 2014, 238.) Sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa en-

sihoitaja joutuu tekemään päätöksen nestehoidosta itsenäisesti ja usein vähäis-

ten esitietojen perusteella (Rautava-Nurmi, ym. 2010, 308 - 309). Hätätilapotilaan 

nesteensiirto ja lääkitys voidaan aloittaa intraosseaaliyhteyden kautta eli luun-

sisäisesti, jos perifeeristä suoniyhteyttä ei saada avattua nopeasti. Perifeerinen 

kanylointi voi olla vaikeaa, jos kyseessä on esimerkiksi sokkipotilas. (Katila 2011.) 

 

Vammamekanismin ja kliinisten löydösten perusteella muodostetaan potilaan ti-

lanarvio ja työdiagnoosi. Nestehoitoon on yleensä käytettävissä Ringerin liuos. 

Hoidon tavoitteena on vakauttaa potilaan tila, jotta hän kestäisi hoitolaitokseen 

kuljetuksen. Jos potilaalla on hallitsematon verenvuoto ja kuljetus on mahdollista 

aloittaa heti, siirto aloitetaan välittömästi riittävästä hengitystoiminnasta varmis-

tumisen jälkeen. Kuljetuksen viivästyminen nestehoidon takia ei ole perusteltua, 

sillä runsaassa vuodossa ei pysytä nestehoidolla perässä ja lisäksi tarvittavat toi-

menpiteet on mahdollista tehdä myös matkan aikana. (Silfast 2014, 238-239.) 

 

Nestehoidon toteutumista on seurattava ja mahdolliset potilaan kannalta vaaral-

liset toimintahäiriöt on pystyttävä tunnistamaan. Tällaisia toimintahäiriöitä ovat 

esimerkiksi ilman kertyminen nesteensiirtoletkuun, infuusion valuminen 

ihonalaiskudokseen tai kanyylin tukkeutuminen. Myös ilmaembolian oireet on 

tunnistettava ja valmius anafylaktisen reaktion hoitoon on oltava olemassa. (Rau-

tava-Nurmi ym. 2010, 309.) 
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Kirjaaminen on tehtävä huolellisesti sekä nesteensiirron että lääkityksen koh-

dalla. Ensihoitokaavakkeeseen on kellonaikoineen kirjattava kaikki toimenpiteet, 

annetut lääkkeet sekä nestemäärät ja -koostumukset. Annetun hoidon vaste, 

epäonnistuneet punktioyritykset sekä mahdollinen lääkärin konsultaatio on myös 

kirjattava. (Rautava-Nurmi ym. 2010, 309.) 

 

Ensihoitoyksikössä on oltava ruiskupumppu, joka on tarpeen erityisesti lääkein-

fuusiossa (esimerkiksi dopamiini ja nitro) ja lasten nesteensiirrossa. Ilman infuu-

sio- tai ruiskupumppua voi antaa vain laimeita liuoksia, jolloin yksittäisen tipan 

sisältämä lääkemäärä jää pieneksi. Liikkuvassa ajoneuvossa infuusion säätö ai-

noastaan tippanopeuden perusteella on epäluotettavaa. (Rautava-Nurmi ym. 

2010, 310 - 311.) 

 

 

3.3 Aseptiikka 

 

Hoitotiimin aseptinen toiminta ja hyvä steriliteetti ovat nestehoidon perustana po-

tilaan verisuonikanyyli-infektioiden ja sepsiksen eli verenmyrkytyksen ehkäisemi-

sessä. Aseptiikka on elävän kudoksen tai steriilin materiaalin suojaamista mikro-

bikontaminaatiolta poistamalla, estämällä tai tuhoamalla mikro-organismeja. 

Kontaminaatiolla tarkoitetaan tartuntaa eli mikrobien joutumista ei toivottuun paik-

kaan. Steriileissä materiaaleissa ei ole lainkaan eläviä mikrobeja eikä itiöitä. 

(Rautava-Nurmi ym. 2010, 91.) 

 

Aseptiikan onnistumiseksi on noudatettava aseptista työjärjestystä, jolloin toimi-

taan puhtaasta likaiseen päin. Verisuonikanyloinnissa ja nestehoitoon liittyvissä 

toimenpiteissä toimitaan huolellisesti aseptiikkaa noudattaen, jolloin katetria ja 

sen lisälaitteita käsitellään aseptisesti. Nestehoidossa on kiinnitettävä erityistä 

huomiota myös hoitoympäristön valintaan. Ympäristön tulisi olla mahdollisimman 

rauhallinen, puhdas ja hyvin valaistu. Keskuslaskimokatetroinnissa aseptiikan ja 

steriliteetin on oltava samalla tasolla kuin leikkaustoimenpiteissä. Aseptisuus 

vaatii hoitohenkilökunnalta kehittynyttä aseptista omaatuntoa sekä jatkuvaa 

oman ja muiden työskentelyn tarkkailua ja virheiden tunnistamista. Aseptinen 
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omatunto tarkoittaa hoitotyöntekijän eettisiä arvoja ja käsityksiä aseptisen hoidon 

toteuttamisesta erilaisissa hoitosuhteissa. (Rautava-Nurmi ym. 2010, 91 - 92.) 

 

Verisuonikanyyli-infektiot voidaan jakaa paikallisiin ja systeemisiin infektioihin. 

Merkittävimmät verisuonikanyyleihin liittyvät komplikaatiot ovat mikrobikolonisaa-

tio ja infektio. Kanyyli-infektioihin vaikuttavat kanyylin punktiopaikka sekä paikal-

laan oloaika. Hoitotyöntekijöillä on suuri merkitys infektioiden synnyssä, sille suu-

rin osa infektioista on peräisin potilaan oman ihon mikrobifloorasta tai 

hoitohenkilökunnan käsistä. Käsihygienia on siis hyvin merkityksellinen potilaan 

nestehoidossa. Infektioiden torjunnassa jokaisen potilaan hoidossa on noudatet-

tava tutkittuun tietoon ja hyväksyttyihin toimintatapoihin perustuvia hoitokäytän-

töjä. (Rautava-Nurmi ym. 2010, 92 - 93.) 

 

 

3.4 Lääkehoidon toteuttamistavat 

 

Ensihoidossa lääkkeitä voidaan antaa parenteraalisesti lihaksensisäisesti, laski-

monsisäisesti, ihonalaisesti, nenän limakalvolle ja keuhkoihin hengitettävänä. En-

teraalisesti voidaan antaa lääke kielen alle, posken ja ikenen väliin, suun kautta 

tai peräsuoleen. Jotta lääkeaine pääsisi elimistöön, sen on ensin läpäistävä eli-

mistöä suojaava iho tai limakalvo. Varmin tapa rajapinnan läpäisemiseen on an-

taa lääkeaine suoraan kohteeseen, kuten hengitettävä astmalääke, tai suoraan 

verenkiertoon infuusiona laskimoon tai injektiona. Ihon alle ja lihakseen annetta-

vien lääkkeiden imeytymisnopeuteen vaikuttavat paikallinen verenkierto ja val-

mistemuoto, joten lääkkeenantotapana tämä on epäluotettavampi erityisesti sok-

kipotilaiden kohdalla. (Kuisma ym. 2013, 224.) 

 

Useimmat perifeeriseen laskimoon annettavista nesteistä, lääkkeistä, verituot-

teista sekä varjoaineista voidaan annostella myös luun sisäisesti, mutta laskimo-

yhteyttä vaativien lääke- ja ravintoliuosten antamiseen sitä ei pidä käyttää 

(Pöyskö 2015). Useiden tutkimusten mukaan intraosseaalisti annostellun lääke-

aineen farmakodynaamiset ja farmakokineettiset ominaisuudet ovat yhteneväisiä 

perifeerisen laskimoannostelun kanssa (Pöyskö 2015). Farmakokinetiikka on siis 

farmakologian osa, joka käsittelee lääkeaineiden kulkua elimistössä. 
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Farmakodynamiikka taas käsittelee lääkeaineiden vaikutusmekanismeja. (Nurmi-

nen 2011, 62, 78.)  

 

 

4 Luusto 

 

 

Luusto toimii elimistön tukirankana suojellen samalla tärkeitä elimiä. Luukudos ei 

ole vain kuollutta väliainetta, vaan se toimii myös mineraalivarastona ja säätelee 

elimistön fosfaattitasapainoa erittämänsä hormonin avulla. Luusolut ovat myös 

vuorovaikutuksessa luuytimen kantasolujen kanssa ja osallistuvat kantasolujou-

kon säätelemiseen. (Säämänen, Kiviranta, Arokoski, Jurvelin, Järvinen & Kivi-

ranta 2012, 23.) 

 

 

4.1 Luuston tehtävät 

 

Luustolla on monenlaisia tehtäviä, joista mekaaniset tehtävät voidaan jakaa kol-

meen osaan. Luusto on kehon tukiranka, johon pehmytkudokset kiinnittyvät. 

Luusto myös suojaa elämän kannalta tärkeitä elimiä, kuten esimerkiksi kylkiluut 

suojaavat sydäntä ja keuhkoja. Luusto on myös merkityksellinen liikkeiden kan-

nalta, sillä luustolihasten supistuminen mahdollistaa nivelten liikkumisen. (Sand, 

Sjaastad, Haug, Bjålie & Toverud 2013, 216 – 217.) 

 

Luustolla on kaksi muutakin tärkeää tehtävää edellä mainittujen mekaanisten teh-

tävien lisäksi. Luustossa tapahtuu hematopoieesia eli verisolujen muodostusta, 

joista suuri osa muodostuu punaisessa luuytimessä. Punainen luuydin täyttää si-

kiöaikana luiden suuret luuydinontelot ja hohkaluun pienet ontelot, mutta kasvun 

myötä suuri osa punaisesta luuytimestä korvautuu rasvakudoksella eli keltaisella 

luuytimellä. Verisolujen muodostamisen lisäksi luusto on myös epäorgaanisten 

suolojen varasto. Lähes kaikki elimistön kalsiumista on luustossa lähinnä kal-

siumfosfaatin muodossa. Luukudokseen sekä veriplasmaan ja kudosnesteisiin 

liuenneiden kalsiumionien välillä tapahtuu koko ajan vaihtoa, minkä ansiosta 

plasman kalsiumionipitoisuus pysyy lähes vakiona. Plasman vakaa 
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kalsiumpitoisuus on elintärkeää, sillä kalsium toimii viestinviejänä solunsisäisesti 

vaikkapa lihassupistusten yhteydessä ja välittäjäaineiden vapautuessa hermo-

päätteistä. Myös monissa veren hyytymisprosessin vaiheissa kalsiumioni on vält-

tämätön. (Sand ym. 2013, 216 – 217.) 

 

 

4.2 Luun rakenne 

 

Intraosseaaliyhteyteen käytettävien luiden eli sternumin (rintalasta), tibian (sääri-

luu) ja humeruksen (olkaluu) anatomia on samanlainen (Day 2011). Luuta peittää 

sidekudoksinen luukalvo, periosti, jossa on verisuonia ja hermoja. Luukalvo on 

erityisen vahva luustolihasten jänteiden kiinnityskohdassa, ja jänteet kiinnittyvät 

luuhun tiukasti. (Sand ym. 2013, 216.) Luukalvon alla on tiivistä luuta oleva kuo-

riluu, joka saa ravitsemuksensa Haverisin ja Volkmanin kanavien kautta (Toivio 

2014, 1250).  

 

Luun sisimpänä osana on runsaasti verisuonitettu hohkaluu, josta nesteet ja lääk-

keet imeytyvät lähes yhtä nopeasti kuin suonen sisäisesti annettuna (Toivio 2014, 

1250). Luussa olevat luuydinkanavat sisältävät verisuonien punoksen, joka yh-

distyy suoraan raajojen verisuonistoon (Day 2011). Tämä valtava verisuonten jär-

jestelmä kulkee pystysuoraan ja vaakatasossa, minkä ansiosta veri ja neste liik-

kuvat nopeasti täältä muualle verenkiertoon (Teleflex 2017). 

 

Luukudos voidaan jakaa rakenteensa perusteella kuoriluuhun, hohkaluuhun ja 

säieluuhun. Kuoriluu on tiivistä luuta, jonka tehtävänä on biomekaaninen kestä-

vyys. Pitkien luiden ulkokuori, valtaosa kallon luista sekä epi- ja metafyysialuei-

den ulkokuori ovat tiivistä kuoriluuta. Kuoriluun mineraalipitoisuus on korkea, ja 

kollageenisäikeet ovat hyvin järjestäytyneet, mikä mahdollistaa sen kovuuden, 

jäykkyyden ja lujuuden. Kuoriluussa kulkee Haversin kanavia, joissa kulkevat ve-

risuonet vievät ravinteita syvälle kuoriluuhun. (Säämänen ym. 2012, 24.) 

 

Hohkaluu on rakenteeltaan luupalkkien ja -levyjen muodostama tiivis verkosto. 

Sen kollageenisäikeet ovat järjestäytyneet kuoriluuta heikommin ja siinä on vä-

hemmän mineraaleja. Hohkaluun jäykkyyteen voi vaikuttaa suurestikin sen 
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anatominen sijainti. Hohkaluuta on pitkien luiden metafyysialueilla sekä nika-

masolmujen keskiosassa. Hohkaluun tehtävänä on säädellä kalsium- ja fosfaat-

titasapainoa joko lisäämällä luun hajotusta tai muodostusta. (Säämänen ym. 

2012, 24-25.) 

 

Säieluuta esiintyy nopean luunmuodostuksen yhteydessä, kuten murtuman pa-

ranemisessa, joissakin sairaustiloissa tai sikiön kehityksen aikana. Normaalisti 

kollageenisäikeistö muodostaa järjestäytyneen lamellaarisen rakenteen, mutta 

edellä mainituissa tilanteissa kollageenisäikeet ovat epäjärjestäytyneitä ja muo-

dostuva luu on epäkypsää säieluuta. Sairaustilan parantuessa ja kudoksen kyp-

syessä säieluun tilalle tulee lamellaarista luuta. (Säämänen ym. 2012, 25.) 

 

 

4.3 Luun koostumus 

 

Luukudos koostuu soluista ja perusmassasta, jota kutsutaan yleensä luumas-

saksi tai luuainekseksi. Luukudoksessa on kolmenlaisia solutyyppejä, joita ovat 

osteoblastit, osteosyytit ja osteoklastit. Osteoblastit osallistuvat luumassan muo-

dostumiseen tuottamalla luukudoksen väliainetta eli luumassaa. Kypsyessään 

osteoblastit muuttuvat osteosyyteiksi eli luusoluiksi, jotka ylläpitävät luukudosta. 

Luunkudoksen hajottaminen on osteoklastien tehtävä. (Sand ym. 2013, 216.) 

 

Luumassa koostuu epäorgaanisista suoloista, lähinnä kalsiumfosfaatista ja or-

gaanisesta materiaalista, pääosin kollageenisyistä. Luukudoksen kuivapainosta 

lähes 70 prosenttia on kalsiumfosfaattia, minkä vuoksi luun kovuus ja puristuslu-

juus on hyvä. Kollageenisyyt muodostavat luun taivutus- ja vetolujuutta paranta-

van tiheän verkoston luukudokseen. Luiden pintakudos on tiheää, joten sitä kut-

sutaan tiiviiksi luuksi. Luun sisällä oleva sienimäinen hohkaluu muodostuu 

ohuista luupalkeista, joiden väliin jää luuytimen täyttämiä onteloita. Monissa 

luissa on myös suuret yhtenäiset luuydinontelot. Tiivistä luuta on 20 prosenttia ja 

hohkaluuta 8 prosenttia luuston painosta. Luiden välisisissä liitoksissa eli nive-

lissä on tärkeinä ainesosina myös rustoa ja sidekudosta. (Sand ym. 2013, 216.) 
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5 Intraosseaaliyhteys 

 

 

Intraosseaaliyhteyttä eli luun sisäistä yhteyttä käytetään neste-, verensiirto- ja 

lääkehoitoon hätätilapotilaiden kohdalla, jos laskimoyhteyttä ei saada laitettua 

nopeasti muilla keinoilla (Ilola, Heikkinen, Hoikka, Honkanen & Katomaa 2013, 

55). Esimerkiksi hypovoleemiselle tai sokkipotilaalle perifeerisenlaskimokanyylin 

laitto voi olla vaikeaa, jolloin tarvitaan vaihtoehtoisia menetelmiä (Leskinen 2014, 

268). Aikuisen elvytyksessä intraosseaaliyhteyttä voidaan käyttää nesteenanto-

reittinä, jos suoniyhteyttä ei saada avattua minuutin kuluessa. Kaikki elvytyslääk-

keet ja tarvittavat infuusiot voidaan antaa luunsisäisesti. (Käypä hoito suositus 

2016.) Jos hätätilapotilas on lapsi, intraosseaaliyhteyttä käytetään ensisijaisena 

nesteenantoreittinä (Länkimäki 2015, dia 9). 

 

 

5.1 Intraosseaaliyhteyteen tarvittavat välineet 

 

Neulan voi pistää luuydintilaan käsin tai intraosseaaliyhteyden avaamiseen suun-

niteltujen mekaanisten laitteiden avulla. Tällaiset laitteet pistävät laitevalmistajan 

oman neulan joko jousen tai paristokäyttöisen porakoneen avulla ihon ja luun läpi. 

Mekaanisia laitteita pidetään luotettavimpina ja nopeampina sekä niiden on ku-

vattu aiheuttavan vähemmän kipua kuin käsin pistämisen. Hätätilanteessa voi 

käyttää myös tavallisia luuydinnäytteen ottoon tarkoitettuja neuloja, jos intraosse-

aaliyhteyteen kehitettyjä neuloja ei jostakin syystä ole saatavilla. (Leskinen 2014, 

269.) 

 

Yleisimmin käytetty kanyyli on olkavarren ja säärenluihin käsiporalla asetettava 

neula, jonka kokoon vaikuttavat potilaan ikä ja koko. Muita kanyylivaihtoehtoja 

ovat manuaalinen teräsneula, joka työnnetään luuhun käsivoimin, aikuisille rinta-

lastaan laitettava 8-tukineulainen kanyyli sekä aikuisille sääriluuhun jousilaukai-

sijalla luun läpi ammuttava neula. (Ilola ym. 2013, 55.) Tässä opinnäytetyössä 

käsittelen välineitä, joita tarvitaan käsiporalla intraosseaaliyhteyden avaamiseen. 
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Käsipora EZ-IO poraa sekunneissa luuydinneulan paikalleen ilman asettajan voi-

mankäyttöä. Käsiporan akkua ei voida vaihtaa, mutta se riittää 800 poraukseen. 

EZ-IO-pakkaukseen voidaan valita kolmesta eri vaihtoehdosta sopiva infuu-

sioneula potilaan iän ja koon mukaisesti. Laitteisto on rekisteröity sääriluun ja ol-

kavarrenluun intraosseaali-infuusioihin. (Katila 2011.) Poran ja erikokoisien neu-

lojen lisäksi tarvitaan infuusioneste, painemansetti, nesteensiirtoletku, 

kolmitiehana, 20:n ml ja 10:n ml ruiskut, puhdistuslappu, Lidocain-puudute sekä 

vetoneula (Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos 2017) (Kuva 1). 

 

Kuva 1. Intraosseaaliyhteyteen tarvittavia välineitä. (Kuva: Jyrki Jaaranen).  

 

 

5.2 Lidokaiini 

 

Riittävästä kivun hoidosta ja puudutuksesta on huolehdittava, sillä infuusio voi 

aiheuttaa kipua tajuissaan olevalle potilaalle (Rautava-Nurmi, ym. 2010, 316-

317). Intraosseaalineulan asettamisen on kuvattu aiheuttavan vähemmän kipua 

kuin itse infuusion antamisen. Eniten kipua aiheuttavat hypertoniset nesteet, kor-

kea infuusiopaine sekä suuri infuusionopeus. (Pöyskö 2015.) Mekaanista laitetta 

käytettäessä kipu on samaa luokkaa kuin laskimokanyylin laittamisen yhteydessä 

(Leskinen 2014, 269). 
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Jos potilas on tajuissaan, kanyyliin ruiskutetaan Lidocain-puudutetta. Aikuiselle 

annettava annos on 50 mg ja lapselle 0,5 mg/kg. Lidocain on annettava hitaasti 

kahden minuutin ajan, jos vain on aikaa. Tarvittaessa puuduteannoksen voi tois-

taa.  (Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos 2017.) 

 

 

5.3 Intraosseaaliyhteyden avaaminen 

 

Intraosseaaliyhteyden avaamispaikkoja aikuisella ovat proksimaalinen humerus, 

proksimaalinen tibia sekä distaalinen tibia. Lapsille pistopaikkoja ovat distaalinen 

femur ja proksimaalinen tibia. (Länkimäki 2015, diat 15-16.) Lapsille yhteys voi-

daan avata myös distaaliseen tibiaan (Teleflex 2017). Proksimaalisen tibian ja 

proksimaalisen humeruksen oikean pistokohdan etsimisestä kerrotaan luvussa 

5.4 Intraosseaaliyhteyden avaaminen olka- ja sääriluuhun.  

 

Kontraindikaatioita intraosseaaliyhteyden avaamiselle ovat luun murtuma tai muu 

trauma pistokohdassa, tekonivel lähellä pistopaikkaa, samaan kohtaan on yritetty 

yhteyttä aikaisemmin, osteoporoosi tai muut luun poikkeavuudet, infektio pisto-

paikassa ja vaikeus löytää oleellisia pistopaikan maamerkkejä. (Day 2011.) Sa-

maan raajaan edeltävän vuorokauden sisällä tehty intraosseaali-infuusio on 

myös vasta-aiheena yhteyden avaamiselle (Ilola ym. 2013, 55). Infusoitu neste 

vuotaa rikkoutuneesta kohdasta luun ulkopuolelle, jos intraosseaaliyhteys ava-

taan murtuneeseen luuhun tai luuhun, johon on jo yritetty avata yhteyttä (Leski-

nen 2014, 268). 

 

 Ennen intraosseaaliyhteyden avaamista valmistellaan infuusioneste paineman-

settiin ja se letkutetaan valmiiksi. Kun oikea pistokohta on tunnusteltu, alue puh-

distetaan. Proksimaaliseen tibiaan intraosseaaliyhteyttä avattaessa neula työn-

netään 90 asteen kulmassa ihon läpi luuhun asti. Humerukseen neula asetetaan 

suunnaten neula kohti potilaan vastakkaista lonkkaa eli 45 asteen kulmassa sekä 

pysty että vaaka suunnassa. Ennen kuin neula voidaan porata luuhun, on huo-

mioitava, että neulassa oleva musta viiva on näkyvissä (kuva 2.). (Teleflex 2017.)  
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Kuva 2. Neulassa näkyvä musta viiva, joka täytyy huomioida ennen poraamista 

(Kuva: ruutukaappaus, Teleflex 2017). 

 

Neula porataan yhtäjaksoisesti liipaisinta painaen ja se lopetetaan vastuksen hä-

vittyä (Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos 2017). Poratessa poraa ei saa painaa. Kun 

neula on saatu porattua, pidetään toisella kädellä kiinni neulan päästä ja pora 

otetaan irti. Edelleen pidetään neulan päästä kiinni ja toisella kädellä poistetaan 

korkki. Neula kiinnitetään paikalleen kiinnitysteipillä. (Teleflex 2017.)  

 

Intraosseaaliyhteydessä käytetään mandriinillisia neuloja, sillä pehmytkudos ja 

luu tukkii helposti mandriinittoman neulan (Leskinen ym. 2014, 269). Mandriini on 

katetrin tavoin toimiva neulan sisällä oleva metallilanka, joka tukee neulaa sisään 

työnnettäessä, ja se vedetään pois neulan ollessa oikeassa kohdassa (Rautava-

Nurmi, ym. 2010, 316). 

 

Kanyyliin on liitettävä kulmayhdistäjä, jonka kautta huuhtelu voidaan tehdä. Ruis-

kua ei saa yhdistää suoraan kanyyliin. (Pohjois-Karjalan pelastuslaitos 2017.) 

Neulan oikean sijainnin voi yrittää varmistaa aspiroimalla luuydintä 0,9 prosentti-

sella NaCl- eli keittosuolaliuoksella puoliksi täytetyllä injektioruiskulla. Luuydintä 

ei kuitenkaan aina tule, vaikka neula olisikin oikeassa paikassa. Neulan läpi on 

laitettava 5 – 10 ml 0,9 prosenttista keittosuolaliuosta, jonka pitäisi mennä kevy-

esti luuydintilaan eikä sen pitäisi aiheuttaa turvotusta pistospaikan ympärillä. On 

huomioitava, että tämä luuydintilaan annettu injektio voi aiheuttaa voimakasta ki-

pua luussa. (Leskinen 2014, 270-271.) Lopuksi nesteensiirtoletkusto yhdistetään 

kolmitiehanaan ja kulmayhdistäjään (Pohjois-Karjalan pelastuslaitos 2017). 
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Jos intraosseaaliyhteyden avaaminen ei onnistu ensimmäisellä kerralla, pisto-

paikka on valittava toisesta luusta (Rautava-Nurmi, ym. 2010, 317). Yleisimpiä 

syitä epäonnistumiselle ovat neulan taipuminen sekä vaikeudet oikean pistopai-

kan löytämisessä (Leskinen 2014, 271). 

 

 

5.4 Intraosseaaliyhteyden avaaminen olka- ja sääriluuhun 

 

Humeruksen eli olkaluun etuja intraosseaaliyhteydessä ovat sen nopea in-

fuusionopeus (noin viisi litraa tunnissa), lääkkeet ja nesteet kulkeutuvat nopeasti 

sydämeen, yhteyden avaaminen ja infuusio on kivuttomampaa kuin sääriluuhun 

sekä kivun hallintaan tarvitaan vähemmän lääkkeitä (Teleflex 2016). 

 

Avattaessa intraosseaaliyhteyttä humerukseen potilaan käsi käänneteen vatsan 

päälle. Tällöin kyynärpää on adduktiossa, humerus sisärotaatiossa ja tuberculum 

majus eli olkaluun pään kyhmy kääntyy eteen. Käsi asetetaan olkapäälle an-

teriorisesti eli olkapään etupuolelle. Pistoalue tuntuu pallomaisena, myös ylipai-

noisilla. Käsi käännetään vertikaalisesti eli pystysuuntaisesti kainalon päälle ja 

toinen käsi olkavarteen keskiviivasta lateraalisesti eli ulkoreunalle. Sormenpäät 

laitetaan yhteen ja peukalot vierekkäin iholle. Tämä tekniikka identifioi asetuspai-

kan proksimaaliseen humerukseen. Humerus palpoidaan olkavarresta. Oikea 

paikka tuntuu pallomaisena. Parhain pistopaikka on 1-2 cm kirurgisen kaulan ylä-

puolella keskellä tuberculum majusta. (Länkimäki 2015, diat 35 - 41.) Neula ase-

tetaan olkapäähän suunnaten neula kohti potilaan vastakkaista lonkkaa eli 45 

asteen kulmassa sekä pysty- että vaakasuunnassa (Teleflex 2017).  

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Pistopaikka on keskellä tuber-

culum majusta (Kuva: ruutukaappaus, 

Teleflex 2017). 
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Kuva 4. Neula porataan kohti potilaan vastakkaista lonkkaa  

(Kuva: ruutukaappaus, Teleflex 2017) 

 

Proksimaaliseen tibiaan eli sääriluun yläosaan yhteyttä avattaessa potilaan jalka 

ojennetaan. Pistopaikka on noin 3 cm patellan alapuolella ja sääriluun keskikoh-

dalla. Neula painetaan ihon läpi luun pinnalle asti 90 asteen kulmassa. Ennen 

poraamista on huomioitava, että neulassa oleva 5:n mm merkkiviiva on näky-

vissä. Jos viivaa ei näy, neulaa ei voida porata paikalleen, sillä neula ei yltäisi 

oikeaan paikkaan. (Teleflex 2017.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5.  Pistopaikka sääriluussa (Kuva: ruutukaappaus, Teleflex 2017). 
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5.5 Riskit ja komplikaatiot 

 

Intraosseaaliyhteyden avaaminen ei ole aina täysin riskitöntä, mutta oikealla tek-

niikalla komplikaatioriskiä voidaan pienentää (Kuisma ym. 2013, 213). Hätätilan-

teessa intraosseaaliyhteys voi pelastaa hengen, joten sitä ei kannata jättää käyt-

tämättä komplikaatioiden pelossa. (Rautava-Nurmi ym. 2010, 317.) Jos 

aseptiikasta ei huolehdita kunnolla, seurauksena voi olla paikallinen infektio, mär-

käpesäke, luutulehdus tai jopa hengenvaarallinen sepsis eli verenmyrkytys 

(Kuisma ym. 2013, 213). Komplikaatioista pelätyin on osteomyeliitti eli luutuleh-

dus, jonka esiintyvyys 2000-luvulla on ollut lähes olematon verrattuna intraosse-

aaliyhteyden käyttökertoihin. Erilaiset intraosseaaliyhteyden avaamiseen liittyvät 

komplikaatiot, kuten neulan taittuminen tai tukkeutuminen sekä luun molempien 

seinämien lävistäminen ovat myös mahdollisia. (Pöyskö 2015.)  

 

Luunsisäisen infuusion aiheuttamat komplikaatiot ovat kuitenkin harvinaisia. 

Komplikaatioista yleisin on ekstravasaatio eli nesteen vuotaminen luukalvon alle 

tai pehmytkudoksiin, joka voi aiheuttaa lihasaitio-oireyhtymän. (Leskinen 2014, 

269.) Ekstravasaatio aiheutuu useimmiten huonosta tekniikasta, väärästä laite-

valinnasta tai huonosta neulan stabiloinnista (Pöyskö 2015).  Lyhytaikaisessa 

hoidossa märkäpaise on harvinainen, ja luuydintulehduksenkin riski on alle pro-

sentin. Intraosseaalisessa infuusiossa rasvaa ja luuydintä lähtee verenkiertoon, 

mutta siitä ei ole kliinistä haittaa. Pitkäaikaisseurannassa ei ole myöskään ha-

vaittu luussa, kasvulinjoissa eikä luuytimessä haittavaikutuksia. (Leskinen 2014, 

269.)  

 

 

6 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tehtävä 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä tietoisuutta laajentuneesta intraos-

seaaliyhteyden käytöstä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ensihoidossa. Poh-

jois-Karjalan pelastuslaitoksen ensihoitaja Jyrki Jaarasen (2017) mukaan aiem-

min intraosseaaliyhteyttä on käytetty vain elottomille potilaille, mutta käyttö on 

laajentunut myös muille hätätilapotilaille.  
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Opinnäytetyön tehtävänä on tuottaa oppimateriaalia intraosseaaliyhteyden käy-

töstä. Oppimateriaaliaksi tuotetaan PowerPoint-esitys sekä video.  Opinnäyte-

työn tavoitteena on tuottaa toimeksiantajan tarpeiden mukainen oppimateriaali 

intraosseaaliyhteyden käytöstä. 

 

 

7 Toiminnallisen opinnäytetyön toteutus 

 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö pyrkii käytännön toiminnan opastamiseen, ohjeista-

miseen tai toiminnan järjestämiseen. Toiminnallisessa opinnäytetyössä on aina 

tuotoksena jokin konkreettinen tuote, kuten tietopaketti, ohjeistus tai tapahtuma. 

Toiminnallisille opinnäytetöille yhteistä on se, että niissä viestinnällisin ja visuaa-

lisin keinoin pyritään kokonaisilmeeseen, josta tavoitellut päämäärät ovat tunnis-

tettavissa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9-10, 51.) 

 

 

7.1 Opetusvideo 

 

Kun valitsin opinnäytetyöni aiheeksi intraosseaaliyhteyden, suunnittelin tekeväni 

aiheesta jonkinlaisen oppaan. Toimeksiantajan puolelta kuitenkin kysyttiin, olisiko 

videon tekeminen mahdollista. Epäröin ensin, sillä tein opinnäytetyötä yksin. Toi-

meksi antaja kuitenkin järjesti videon tekemiseen ryhmän, joten minun ei tarvin-

nut tehdä sitä yksin. Yksin ei tällaisen videon toteuttaminen olisi onnistunut.  

 

Tein videon yhteistyössä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen muutaman ensihoi-

tajan kanssa. Ennen kuvaamista teimme käsikirjoituksen, jonka mukaan video 

kuvattaisiin. Videolle kuvattiin erilaisia kohtia intraosseaaliyhteyden avaamisen 

vaiheista sekä pistopaikan etsimisestä. Kun tarvittavat kohdat oli saatu kuvattua, 

oli puheosuuksien äänittämisen aika. Kirjoitin puheosuuden, mutta muokka-

simme sitä yhdessä mahdollisimman selkeäksi ja ytimekkääksi. Puhuin itse teks-

tin videon taustalle.   
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Saatuamme valmiiksi ensimmäisen version videosta huomasimme sen olevan 

liian pitkä kuunneltavaksi ja sisältävän liikaa tietoa. Päätimme karsia videon si-

sältöä ja tehdä videon tueksi PowerPoint-esityksen. Videon teossa oli välillä 

usean kuukauden tauko. Jatkoimme videon tekoa jälleen elokuussa 2018, jolloin 

teimme uudet äänitykset lyhennetyn käsikirjoituksen mukaisesti.  

 

Videolla esitellään lyhyesti käyttöaiheet, intraosseaaliyhteyssetti, avaamispaikat, 

olkaluun edut intraosseaaliyhteydessä sekä vasta-aiheet yhteyden avaamiselle. 

Lisäksi videolla näytetään, kuinka oikea pistopaikka etsitään olkaluusta sekä sää-

riluusta ja kuinka yhteys avataan olkaluuhun. Videon tarkoituksena on esitellä 

erityisesti pistopaikan etsintää ja yhteyden avaamista.  

 

 

7.2 PowerPoint-esitys 

 

PowerPoint-esitykseen kokosin oleellisimmat asiat intraosseaaliyhteydestä, 

mutta laajemmin kuin videolle. Diaesityksen tarkoituksena on olla videon tukena, 

sillä siinä kerrotaan tarkemmin asioista, jotka myös käsitellään videolla. Lähetin 

valmiin diaesityksen toimeksiantajalle tarkastettavaksi ja kommentoitavaksi. Esi-

tys oli heidän mielestään hyvä.  

 

Diaesityksessä käytin taustaan valmista PowerPoint-pohjaa, joka mielestäni oli 

työhön sopivan näköinen.  Tausta on pääväriltään sininen, otsikot ovat vaalean-

sinisiä ja muut tekstit valkoisia. Fontti on selkeä ja helppolukuinen. Asioiden ko-

rostamiseen tekstistä käytin lihavointia ja fonttikoon suurentamista. Käytin diaesi-

tyksessä mahdollisimman paljon kuvia havainnollistamaan asioita. Suurin osa 

kuvista on Teleflexin materiaaleista, joihin minulla on kuvien käyttölupa. Power-

Point-esitys on liitteenä 4 tässä opinnäytetyössä.  

 

 

7.3 Kohderyhmä 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön toteutustapaa mietittäessä on syytä pohtia, missä 

muodossa idea kannattaisi toteuttaa, jotta se palvelisi kohderyhmää parhaiten. 
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Jos tuotos sisältää tekstejä, ne on suunniteltava kohderyhmälle ja käyttötarkoi-

tukseen sopiviksi. Tuotoksen tekstissä käytetään sisällön kannalta merkityksel-

listä kirjoitustyyliä, joka myös puhuttelee kohderyhmää. Kohderyhmän ikä, asema 

ja aikaisempi tietämys aiheesta on otettava myös huomioon. (Vilkka & Airaksinen 

2003, 51, 129.) 

 

Tässä opinnäytetyössä kohderyhmänä on toimeksiantaja eli Pohjois-Karjalan pe-

lastuslaitos sekä siellä toimivat ensihoitajat. Tuotos on tarkoitettu oppimateriaa-

liksi ensihoitajien osaamisen lisäämiseksi. Luultavasti heillä kaikilla on tietoa ja 

osaamista aiheesta jo entuudestaan, mutta tuotoksessa halutaan tuoda esille eri-

tyisesti intraosseaaliyhteyden laajentunut käyttö sekä olkaluun käyttäminen pis-

topaikkana. Tarkoituksena on myös antaa tietoa puudutteista, joita käytetään 

aloitettaessa intraosseaaliyhteyttä muille kuin elottomille hätätilapotilaille.  Lisäksi 

oppimateriaalin avulla pyritään yhdenmukaistamaan toimintatapoja intraosseaa-

liyhteyden käytössä.  

 

 

7.4 Tuotoksen arviointi 

 

Videon ollessa lähes valmis uuden äänityksen ja editoinnin jälkeen sitä näytettiin 

muutamalle ensihoitajalle Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella. Heiltä saatujen 

palautteiden perusteella videoon tehtiin vielä muutamia pieniä muokkauksia. Pa-

lautteesta kävi ilmi muun muassa se, ettei intraosseaaliyhteyden käyttöä lapsilla 

tuotu tarpeeksi esille eikä puudutteen käytöstä ollut selkeää ohjetta. Puudutteen 

käyttöohje päätettiin lisätä vielä videolle, mutta yhteyden käyttö lapsilla oli jo muu-

tenkin rajattu suppeammaksi tässä työssä. Saatujen palautteiden mukaan video 

muokattiin lopulliseen muotoonsa. 

 

PowerPoint-esityksen lähetin valmiina toimeksiantajalle arvioitavaksi ja kommen-

toitavaksi. Näytin diaesitystä myös ystävilleni, jotka eivät entuudestaan tienneet 

aiheesta mitään. Heidän mielestään diaesitys oli selkeä ja mielenkiintoisen nä-

köinen. Joissakin dioissa oli heidän mielestään liikaa tekstiä, joten muokkasin 

diaesitystä vielä hieman väljemmäksi. Näytin PowerPoint-esityksen myös muu-

tamalle Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ensihoitajalle. Heidän mielestään 
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diaesitys oli hyvä ja selkeä. Erityisesti intraosseaaliyhteyden avaaminen olkaluu-

hun oli heidän mielestään esitetty erityisen selkeästi.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa toimeksiantajalle oppimateriaalia intraosse-

aaliyhteydestä. Toimeksiantajalla oli tarve opetusvideolle, mutta saikin sen lisäksi 

myös PowerPoint-esityksen. Tavoite toteutui, ja toimeksiantaja sai kaksi eri tuo-

tosta käyttöönsä.  

 

 

8 Pohdinta 

 

 

Opinnäytetyön tekeminen oli pitkä ja monivaiheinen prosessi, jonka aloitin opin-

näytetyön infolla elokuussa 2017. Omasta tahdostani tein opinnäytetyöni yksin, 

jotta saisin tehdä siitä omannäköiseni ja omaan tahtiin. Syyskuussa aloin teke-

mään opinnäytetyön suunnitelmaa toisesta aiheesta. Aiheeni kuitenkin vaihtui lo-

kakuussa, kun siihen ei saatu liitettyä mukaan tarpeeksi hoitotyön näkökulmaa. 

Marraskuussa ehdotin Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle aihetta opinnäytetyöl-

leni, mutta sainkin heiltä vastauksena erilaisia aihevaihtoehtoja. Lopulliseksi ai-

heeksi valikoitui intraosseaaliyhteys, sillä se oli aiheena minulle melko vieras ja 

aihe vaikutti mielenkiintoiselta. Toimeksiantajan puolelta yhteyshenkilönä on 

alusta alkaen ollut ensihoitaja Jyrki Jaaranen. Esittelin aiheen opinnäytetyötä oh-

jaaville opettajille ja sain hyväksynnän aiheelle.  

 

 

8.1 Opinnäytetyön prosessi 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä tehty työprosessi kirjoitetaan opinnäytetyöra-

portiksi. Toiminnallisen opinnäytetyön raportti on teksti, joka kertoo mitä, miksi ja 

miten on tehty, millainen työprosessi on ollut ja millaisiin lopputuloksiin on päästy. 

Raportista käy ilmi myös se, miten omaa prosessia, tuotosta ja oppimista arvioi-

daan. Raportin perusteella lukija voi päätellä, kuinka opinnäytetyö on onnistunut. 

Opinnäytetyöraportti on julkinen asiakirja, joka osoittaa kirjoittajan kypsyttää ja 
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hyödyttää toisia tutkimuksen tekijöitä antamalla näkökulmia tutkittavaan aihee-

seen. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65-67.) 

 

Marraskuun loppupuolella aloitin suunnitelman kirjoittamisen. Opinnäytetyön oh-

jauksessa mietimme opettajien kanssa sisällön laajuutta ja millaisista asioista 

olisi tarpeen etsiä tietoa. Myös opinnäytetyön tarkoitusta ja tavoitetta oli mietit-

tävä. Opinnäytetyön suunnitelmaa varten etsin Theseuksesta, millaisia opinnäy-

tetöitä on aiemmin tehty samasta aiheesta. Kokosin niitä taulukkoon, jossa näkyi 

opinnäytetyön ja sen tekijän nimi, vuosi, tarkoitus ja tehtävä, tavoite sekä jatko-

kehitysideat. Taulukosta oli hyötyä etenkin tarkoituksen ja tehtävän määritte-

lyssä. 

 

Ensimmäisen palautuksen opinnäytetyön suunnitelmasta tein joulukuun puo-

lessa välissä, jolloin suunnitelma oli vielä keskeneräinen. Silloin myös olin yhtey-

dessä toimeksiantajaan kertoakseni työni etenemisestä. Sovimme tuolloin tuo-

toksen suunnittelupalaverista tammikuun alkupuolella. Toimeksiantaja esitti, 

olisiko aiheesta mahdollista tehdä opetusvideo. Olin ajatellut tehdä jonkinlaisen 

oppaan tai ohjeistuksen, mutta päädyimme kuitenkin opetusvideon tekemiseen. 

Toimeksiantajan puolelta löytyi henkilöitä, joiden kanssa videon tekeminen yh-

teistyönä olisi mahdollista.  

 

Tammikuussa 2018 opinnäytetyön suunnitelma hyväksyttiin. Silloin myös tapa-

simme Joensuun paloasemalla koulutusvideon tekemiseen osallistuvien henki-

löiden kanssa. Suunnittelimme videon käsikirjoitusta sekä kuvaamisajankohtaa. 

Sovimme, että video kuvataan helmikuun loppupuolella. Pohdimme erilaisia vaih-

toehtoja, miten video erottuisi muista intraosseaaliyhteyteen liittyvistä videoista. 

Internetistä löytyy paljon erilaisia videoita, joissa näytetään intraosseaaliyhteyden 

avaaminen ja oikeiden pistokohtien etsiminen. Aluksi suunnittelimme, että liittäi-

simme yhteyden avaamisen johonkin tilanteeseen, kuten elvytykseen. Elvytys ti-

lanteena oli kuitenkin ristiriidassa sen kanssa, että videolla haluttiin tuoda esille 

yhteyden käyttöä muille kuin elottomille hätätilapotilaille. Päädyimme tekemään 

videon, jossa esitellään tarvittavat välineet, pistokohdat aikuisilla ja lapsilla sekä 

näytetään pistokohdan etsiminen aikuiselta proksimaalisesta humeruksesta ja 
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proksimaalisesta tibiasta. Lisäksi videolla tuodaan esille puudutteen käyttö tajuis-

saan olevalla ja humeruksen edut pistopaikkana.  

 

Helmikuun loppupuolella kuvasimme videolle erilaisia kohtia intraosseaaliyhtey-

destä. Kun kaikki tarvittavat asiat oli saatu kuvattua, äänitimme puheosuudet. Vi-

deon kuvaajana toimi Antti Erholtz, videolla hoitajan roolissa oli Jyrki Jaaranen ja 

potilaana Miika Huurinainen. Minä opinnäytetyön tekijänä puhuin puheosuudet, 

jotka olin kirjoittanut ja yhdessä olimme muokanneet selkeämmiksi. Video jäi toi-

meksiantajalle editoitavaksi.  

 

Maaliskuussa tietoperusta oli täysin valmis ja video edelleen editoitavana toimek-

siantajalla. Huhtikuussa olimme sähköpostitse yhteydessä toimeksiantajan 

kanssa. Mietimme, onko videolla liian paljon asioita sisäistettäväksi. Esille nousi 

idea tehdä PowerPoint-esitys videon tueksi. Huhtikuussa ja toukokuussa työhar-

joittelu vei kuitenkin paljon aikaa, joten opinnäytetyö ei edistynyt. Samoin myös 

kesäkuussa ja heinäkuussa kesätyöt ja lomat eivät edistäneet opinnäytetyötä.  

 

Elokuussa jälleen palasimme muokkaamaan videota. Videon sisältöä päätettiin 

supistaa hieman ja puheosuuksia lyhentää. Puhe äänitettiin uudestaan. Aloin 

tehdä PowerPoint-esitystä, johon kokosin oleellisimmat asiat intraosseaaliyhtey-

destä laajemmin kuin videolle. Syyskuussa videolle tehtiin vielä viimeisiä muok-

kauksia ennen sen lopullista valmistumista. Muutama ensihoitaja kommentoi vi-

deota ja esitti kehitysideoita, joiden pohjalta videota päätettiin vielä muokata. 

PowerPoint-esitykseenkin tuli vielä joitakin pieniä muokkauksia. Kun tuotos oli 

saatu valmiiksi, ilmoittauduin lokakuun seminaariin.  

 

Esittelin opinnäytetyön seminaarissa 5.10.2018. Vertaisarvioinnin, opettajien pa-

lautteen sekä äidinkielen opettajan tekemän tarkistuksen mukaan tein vielä 

muokkauksia opinnäytetyön kirjalliseen osioon. Muokkauksia tein kappaleiden 

järjestyksiin ja korjasin kirjoitusvirheet. Lisäsin myös joitakin asioita pohdinta osi-

oon.  
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8.2 Luotettavuus ja eettisyys 

 

Tutkimuksen eettisyys on keskeistä kaikessa tieteellisessä toiminnassa. Tutki-

musetiikka on yleensä normatiivista etiikkaa, joka vastaa kysymyksiin tutkimuk-

sessa noudatettavista säännöistä. Eettisyyttä voidaan pohtia monen eri asian 

kautta. Tutkimuksen tekijän on oltava kiinnostunut tiedon hankkimisesta ja han-

kittava niin luotettavaa tietoa kuin mahdollista. Tutkijan on oltava rehellinen eikä 

vilpin käyttämiseen saa syyllistyä. Tutkimuksen tekijän on eliminoitava vaarat pi-

dättäytymällä tutkimuksesta, joka voisi aiheuttaa kohtuutonta vahinkoa. Ihmisar-

voa on myös kunnioitettava siten, ettei tutkimus loukkaa kenenkään ihmisarvoa 

tai moraalista arvoa. Tutkimuksen tekijän on itse osaltaan vaikutettava siihen, että 

tietoa käytetään eettisten vaatimusten mukaisesti. Tutkijoiden on suhtauduttava 

toisiinsa kollegiaalisesti arvostaen sekä toimittava tutkimuksen tekemistä edistä-

vällä tavalla. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 211-212.) 

 

Tässä opinnäytetyössä eettisyys näkyy rehellisyyden kautta. Työssä ei ole käy-

tetty plagiointia ja lähteet on merkitty asianmukaisesti oikein. Muiden tutkimaa 

tietoa ja kirjoittamia tekstejä ei ole esitetty opinnäytetyön tekijän omina ajatuksina. 

Opinnäytetyön tekemiseen on käytetty mahdollisimman tuoreita ja luotettavia läh-

teitä, jotta tietoperusta olisi laadultaan hyvä. Kuvien käyttöön on kysytty lupa (liite 

3), ja niiden lähteet on merkitty asianmukaisesti. Opinnäytetyö ei loukkaa kenen-

kään ihmisarvoa eikä moraalista arvoa. Tutkijoiden suhtautuminen toisiinsa kol-

legiaalisesti voisi tässä työssä tarkoittaa tuotoksen tekijöiden kollegiaalisuutta ja 

toistensa arvostamista.  

 

Kaikessa tutkimustoiminnassa pyritään virheettömyyteen, joten yksittäisenkin tut-

kimuksen luotettavuutta on arvioitava. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden 

arviointi ei ole aivan yksiselitteistä ja tutkimusta on arvioitava kokonaisuutena pai-

nottaen sisäistä johdonmukaisuutta. Luotettavuutta arvioitaessa on huomioitava 

tutkimuksen kohde ja tarkoitus eli mitä ja miksi tutkitaan sekä millainen on oma 

sitoutuminen tutkimukseen: miksi tutkimus on tärkeä? On syytä pohtia myös, mi-

ten aineiston keruu on tapahtunut ja onko siinä ollut jotakin erityistä tai ongelmia. 

Muita luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat tutkimuksen tiedonantajat sekä 

tutkijan suhde tiedonantajiin, tutkimuksen kesto, kuinka aineisto on analysoitu ja 
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miksi tutkimus on eettisesti korkeatasoinen ja tutkimusraportti luotettava. Tutkijan 

on myös koottava uskottava selitys aineiston kokoamisesta ja analysoinnista. Tu-

lokset ovat helpommin ymmärrettävissä, kun tekemisistä on kerrottu yksityiskoh-

taisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 158-164.)  

 

Opinnäytetyön luotettavuuteen vaikuttaa se, miksi sen aihe on tärkeä. Tämä aihe 

oli tärkeä, sillä toimeksiantajalla oli tarve saada oppimateriaalia sekä yhtenäiset 

ohjeistukset intraosseaaliyhteyden käytöstä. Opinnäytetyön tekijänä olin hyvin 

kiinnostunut etsimään tietoa aiheesta sekä toteuttamaan oppimateriaalia. Tiedon 

hankintaan käytin paljon aikaa ja yritin löytää monipuolisesti erilaisia sekä mah-

dollisimman uusia lähteitä. Haastetta tiedon hankintaan toi se, että suomeksi löy-

tyi melko vähän tietoa. Useissa kirjoissa oli vain lyhyitä tekstejä intraosseaaliyh-

teyden käytöstä. Internetistä hakukoneita käyttäen löytyi kuitenkin melko hyvin 

tietoa etenkin englanniksi.  

 

Ennen opinnäytetyön suunnitelman kirjoittamista tein taulukon aiemmin tehdyistä 

samaan aiheeseen liittyvistä opinnäytetöistä. Taulukosta oli hyötyä etenkin poh-

tiessani opinnäytetyön tarkoitusta ja tehtävää sekä jatkokehitysaiheita. Opinnäy-

tetyön raportissa olen kertonut tarkasti prosessin etenemisestä ja eri vaiheista. 

Oppimateriaalin luotettavuutta lisää vielä se, että ne on tehty yhteistyössä toimek-

siantajan kanssa ja heidän virallisien intraosseaaliyhteyteen liittyvien ohjeistuk-

sien mukaisesti.  

 

 

8.3 Ammatillinen kasvu 

 

Ammatillinen kasvu prosessin aikana kehittyi vähitellen. Tiedon hankinnan ai-

kana oli etsittävä tietoa monipuolisesti eri lähteistä ja eri hakukoneita käyttäen. 

Hakukoneina käytin Googlen lisäksi Cinahl- ja Medic-tietokantoja. Etsin tietoa 

myös koulun kirjastosta sekä kotipaikkakuntani kirjastosta. Tietoa oli pystyttävä 

arvioimaan kriittisesti. Kun tietoa etsi, samalla myös oppi paljon uusia asioita sekä 

aiheesta että tiedon hankinnasta. Oli myös huomioitava, että oppimateriaaleihin 

tulevat asiat ovat yhtäläisiä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ohjeistuksien 
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kanssa. Lisäksi oli selvitettävä kuvien käyttöoikeudet, jotta niitä pystyi käyttä-

mään videossa.  

 

Yhteistyötaidot kehittyivät videon teon aikana, kun pohdimme yhdessä projektiin 

osallistuneiden kanssa videon tekemiseen liittyviä asioita. Yhteistyö toimeksian-

tajan kanssa sujui hyvin. Olimme yhteydessä pääosin sähköpostitse ja puheli-

mitse. Saimme hyvin sovittua tapaamisajat, jolloin suunnittelimme videon tekemi-

sen sekä teimme kuvauksia ja äänityksiä. Välillä tosin oli useiden viikkojen 

taukoja tuotoksen teossa, sillä toimeksiantajalla oli muitakin projekteja menossa 

ja itselläni oli keväällä tiiviisti opiskeluja sekä työharjoittelu. 

 

Yhteistyö koulun ja opettajien kanssa sujui ongelmitta. Opinnäytetyön ohjausker-

roilla sain hyviä vinkkejä kirjoittamiseen kuuntelemalla muiden opiskelijoiden 

opinnäytetyön etenemistä. Opettajat antoivat myös rakentavaa palautetta sekä 

opastivat, millaisiin asioihin kannattaisi kiinnittää huomiota.  

 

 

8.4 Jatkokehittämisaiheet 

 

Tästä opinnäytetyöstä rajasin pois lähes kokonaan intraosseaaliyhteyden käyttä-

misen lapsilla. Videosta saamani palautteen mukaan yhteyden käytöstä lapsilla 

haluttaisiin myös lisää tietoa. Jatkossa olisi varmaankin aiheellista tehdä opastus 

siitä, kuinka intraosseaaliyhteyttä lapsilla käytetään. Se voisi olla esimerkiksi dia-

esitys, opas tai video, jossa kerrotaan oleellisimmat asiat aiheesta. 

 

Toisena mieleeni tulee koulutuksen järjestäminen intraosseaaliyhteyden käytöstä 

osana hätätilapotilaan hoitoa. Koulutus voisi olla esimerkiksi sairaanhoitajaopis-

kelijoille osana syventäviä opintoja. Molemmat jatkokehittämisaiheista voisivat 

olla hyvin toteuttamiskelpoisia ja tarpeellisia.  
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