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This thesis was a project that was designed to develop a written treatment instructions for repositio-
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bloodstream is blocked and the pulse is absent in the dislocated limb, reposition should be performed. 

Emergency care unit can perform repositioning on the site of the accident. Emergency care services 

are services that cover the urgent care of a patient outside of the hospital. It includes evaluation of the 

treatment, treatment itself and transportation to the hospital if needed. In this thesis the subscriber 

selected repositioning of the wrist, ankle, shoulder, tibia and the knee. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Centria-ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan sisältyy opinnäytetyön tekeminen. Tavoit-

teena on osoittaa ja kehittää opiskelijan valmiuksia soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa tulevassa sai-

raanhoitajan ammatissa. (Aho, Forsell, Kukkola, Leppisaari, Leppälä, Orjala, Peltoniemi, Rasehorn, 

Taari, Tammisto, Tolonen-Kytölä & Torkinlampi 2017.) Opinnäytetyömme aiheena on reponointi en-

sihoidossa eli murtuman tai sijoiltaan menneen nivelen paikoilleen asettaminen. Opinnäytetyönä on 

laadittu hoito-ohje reponoimisesta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitokeskukselle.  

 

Aihevalintaa ohjasi mielenkiinto ensihoitoa kohtaan ja se, että toinen meistä työskentelee ensihoidossa. 

Aloite opinnäytetyön tekemiselle tuli Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitolääkäriltä, joka 

näki tarpeen vamman reponointia koskevasta hoito-ohjeesta. Tällaista hoito-ohjetta ei vielä ole käytös-

sä,  ja päätimme vastata tähän tarpeeseen laatimalla hoito-ohjeen opinnäytetyönä.  

 

Tavoitteena oli suunnitella ja laatia tarkoituksenmukainen ja käyttöön päätyvä hoito-ohje Etelä-

Pohjanmaan ensihoitoyksiköille. Tulostavoitteena oli sähköinen materiaalinen tuote, joka on myös 

tulostettavissa. Työn tekeminen opetti meille projektissa työskentelyä ja tuotteen valmistuksen eri vai-

heita. Oppimistavoitteena oli oppia lisää vamman reponoimisesta.  

 

Aihe on tärkeä, koska siitä ei ole olemassa paljoa opinnäytetöitä tai tieteellisiä tutkimuksia. Olemme 

löytäneet ainoastaan yhden opinnäytetyön, joka käsittelee varsinaista vamman reponoimista. On ole-

massa kuitenkin opinnäytetöitä, joissa reponointia sivutaan muussa yhteydessä. Reponointi hoidollise-

na toimenpiteenä on yksittäiselle ensihoitajalle verrattain harvinainen, eikä sitä pääse kovin usein te-

kemään. Ensihoidossa hoitoprosessin laatuun yhtenä tekijänä vaikuttaa se, millaisia hoito-ohjeita ensi-

hoitajilla on saatavissa, sekä niiden hallinta. Tällä pyritään takamaan potilaille tasalaatuinen hoito. 

(Jyrkkänen 2015, 23; Kuisma, Holmström, Nurmi, Porthan & Taskinen 2013, 28.) Opinnäytetyön tu-

loksena valmistunut hoito-ohje reponoimisesta yhtenäistää toimintaa Etelä-Pohjanmaan ensihoidon 

yksiköissä ja parantaa tällä tavoin hoidon laatua.   
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2 ENSIHOITO  

 

 

Ensihoito on terveydenhuollon päivystystoimintaa, jonka tarkoitus on hoitaa sairaalan ulkopuolella 

äkillisesti sairastuneita tai loukkaantuneita tapahtumapaikalla ja kuljetuksen aikana (Castren, Aalto, 

Rantala, Sopanen & Westergård 2010, 13). Toimintaa säännellään laeilla, joista keskeisimpinä tervey-

denhuoltolaki, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä, laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä 

sosiaali- ja terveysministeriön antama asetus ensihoitopalveluista (Kuisma ym. 2013, 14; Castren, Hel-

veranta, Kinnunen, Korte, Laurila, Paakkonen, Pousi & Väisänen 2012, 132). Ensihoidon palveluiden 

järjestämisvelvollisuus kuuluu sairaanhoitopiireille (Kuisma ym. 2013, 14). Toimiva ensihoitopalvelu 

vähentää päivystyksen potilasruuhkaa, kun peruselintoimintojen häiriöiden hoito aloitetaan jo siellä, 

missä potilas kohdataan. Tilannetiedot kirjataan ensihoitokertomukseen, joka on virallinen potilasasia-

kirja. (Kuisma ym. 2013, 13.) 

 

Ensihoitopalvelussa potilaan hoitoketju alkaa maallikon soittamasta puhelusta hätäkeskukseen. Hätä-

keskuspäivystäjä rakentaa tilannekuvaa tehtävästä haastattelemalla hätäpuhelun soittajaa sekä lähettää 

tarkoituksenmukaisen ensihoitoyksikön tapahtumapaikalle. (Castren ym. 2012, 26–28.)  Hätäkeskus 

arvioi tehtävän kiireellisyyden ja avun tarpeen saamiensa tietojen perusteella (Castren ym. 2012, 31). 

Ensihoidon tehtäväluokat ovat A, B, C tai D (Castren ym. 2012, 19). A -tehtäväluokassa on esitietojen 

perusteella peruselintoiminnot uhattuna, B -tehtäväluokassa ei ole varmaa tietoa peruselintoimintojen 

häiriöstä. A- ja B -tehtävät ovat kiireellisiä ensihoidon tehtäviä. C -luokan tehtävissä peruselintoimin-

not ovat vakaat, mutta potilas tarvitsee nopeaa ensihoidon arviota. D -luokan tehtävissä potilaalla ei ole 

peruselintoiminnoissa häiriötä, mutta hän tarvitsee ensihoidon tekemään hoidon tarpeen arvioinnin. 

(Kuisma, Holmström, Nurmi, Porthan & Taskinen 2017. 38.) Ensihoito suorittaa hoidon tarpeen arvi-

oinnin tutkimalla potilaan kohteessa. Arvioinnin pohjalta potilaalle valitaan oikea hoitopaikka tai poti-

las jää kotiin. (Castren ym. 2012, 52–53.) 

 

 

2.1  Perustaso 

 

Asetus ensihoitopalvelusta jakaa ensihoidossa työskentelevät henkilöt perus- ja hoitotasolle koulutuk-

sen mukaan (Asetus ensihoitopalvelusta 585/2017, § 7). Ensihoidon perustasolla työskentelevällä tulee 

olla ensihoidon suuntautuminen lähihoitajaopinnoissa. Perustason ensihoitajana voi myös työskennellä 

pelastajatutkinnon suorittanut palomies tai sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon (210 op) suo-
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rittanut henkilö. Pelastajatutkinto ei ole terveydenhuollon tutkinto. Pelastajan parina tulee olla tervey-

denhuollon ammattilainen. Perustason yksikön muodostavat kaksi lähihoitajaa, sairaanhoitaja-

lähihoitajapari, sairaanhoitaja-pelastajapari tai lähihoitaja-pelastajapari. (Castren ym. 2012. 20.) 

 

Perustason ensihoitajan tulee osata avustaa paria lääkehoidossa ja antaa lääkkeitä itsenäisesti. Lääke-

hoidon perustasolla ensihoitaja voi antaa lääkkeitä luonnollisia reittejä pitkin ja inhaloitavia lääkkeitä. 

(Inkinen, Volmanen, & Hakoinen 2016, 29.) Lääkehoidossa voi olla aluekohtaisia eroja, jolloin perus-

tasoinen ensihoitaja voi antaa joitain lääkkeitä lihakseen ja elvytyslääkkeitä suonensisäisesti (Castren 

ym. 2012, 20). Perustasoinen ensihoitaja voi aloittaa nestehoidon perusliuoksella ja glukoosiliuosta voi 

infusoida suonensisäisesti. Lääkkeiden annossa tulee konsultoida lääkäriä ja huomioida alueelliset hoi-

to-ohjeet. Lääkehoidon osaaminen arvioidaan säännöllisin väliajoin niin kirjallisesti kuin näytöin. (In-

kinen ym. 2016, 29.)  

 

 

2.2 Hoitotaso 

 

Hoitotason ensihoitajalta vaaditaan ensihoitajan ammattikorkeakoulututkinto. Sairaanhoitajalla, jolla 

on ensihoidon lisäkoulutus, 30 opintopistettä, on myös oikeus työskennellä hoitotason ensihoitajana. 

Hoitotasolla vaaditaan ensihoidon ammatillisten valmiuksien syventämistä ja laajempaa lääkeosaamis-

ta. Hoitotason yksikössä työparina voi olla perustason ensihoitaja tai pelastaja. (Castren ym. 2012, 20.) 

 

Hoitotasoiset ensihoitajat toteuttavat lääkehoidon osalta vaativaa tasoa ja voivat antaa suonensisäisesti 

lääkkeitä. Lääkkeiden anto perustuu ensihoitolääkärin kirjallisiin hoito-ohjeisiin tai konsultaatioon. 

Lääkehoidon lupien edellytyksenä on riittävä ammattitaito ja säännöllisesti osaamisen varmistaminen. 

(Inkinen ym. 201, 29.) Lääkehoidon osaaminen varmistetaan erillisillä näytöillä. 

 

 

2.3 Sairaanhoitajana ensihoidossa 

 

Suomessa on Sairaanhoitajan tulevaisuus -hankkeessa tuotettu julkaisu, joka kattaa sairaanhoitajan 

ammatillisen vähimmäisosaamisen osaamiskuvaukset ja työn keskeiset sisällöt (Eriksson, Korhonen, 

Merasto & Moisio 2015). Olemme tässä nostaneet ensihoidossa tarvittavaa osaamista tarkasteltavaksi. 

Samoin kuin muussa terveydenhuollon työssä, myös ensihoidossa sairaanhoitaja on hoitotyön asian-

tuntija ja pääasiallisena työtehtävänä on potilaiden hoitaminen. Ensihoito poikkeaa kuitenkin osasto-



4 

 

työstä, koska työn luonne on henkeä pelastavaa päivystystyötä, missä usein toimitaan haastavissa olo-

suhteissa, kuten potilaiden kodeissa, autossa ja ulkona. Myös ensihoidossa sairaanhoitajan työtä ohjaa 

lainsäädäntö ja työn tulee perustua tutkittuun näyttöön, kansallisiin hoitosuosituksiin ja hoitotyön eetti-

siin ohjeisiin. Ensihoidossa sairaanhoitaja tukee potilasta ja tämän omaisia sekä kehittää oman alansa 

hoitotyötä ja hoitotyön menetelmiä. Vuorovaikutus- ja tiimityötaidoilla on merkittävä rooli ammatilli-

sessa osaamisessa. Hyvin usein sairaanhoitajan työ ensihoidossa on ohjaavaa ja ennaltaehkäisevää, 

terveyttä edistävää työtä, mikä edellyttää terveysongelman tunnistamista. (Eriksson ym. 2015, 44–47.) 

 

Sairaanhoitajana ensihoidossa pitää osata ratkaista ongelmia, tehdä nopeita päätöksiä hoitotyöstä ja 

päätökset tulee kirjata ensihoitokertomukseen. Sairaanhoitaja hoitaa potilasta hoito-ohjeen mukaan 

sekä ohjaa potilasta ja tämän mahdollisia omaisia. Sairaanhoitajan tulee myös ohjata ensihoidossa 

opiskelijoita. Moniammatillinen yhteistyö on tärkeässä osassa työtä, missä toimitaan eri viranomaisten 

ja terveydenhuollon tahojen kanssa. Ensihoidossa myös tilannetietoisuus, priorisointikyky ja johtami-

sen taito ovat keskeisiä taitoja nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Voi tulla esimerkiksi tilanne, jossa po-

tilaan vointi äkillisesti heikkenee. Tällöin sairaanhoitajalla täytyy olla valmiudet johtaa tiimiä ja koor-

dinoida tehtäviä tasapuolisesti läsnä oleville, ennen kuin lääkäri saapuu paikalle. Monikulttuurisuuden 

lisääntyessä erilaisten kulttuurien vaikutukset tulee hyväksyä hoitotyössä ja niitä tulee kunnioittaa. 

(Eriksson ym. 2015, 36–47.)  

 

Kliininen osaaminen kattaa ison osan jokapäiväisestä työstä. Sairaanhoitajan tulee osata tehdä erilaisia 

tutkimuksia, ymmärtää farmakologiaa ja ihmiskehon anatomiaa, lääkehoidon erityispiirteitä ja ravit-

semuksesta johtuvia tiloja akuuttipotilaiden hoitotyössä. Lisäksi tulee olla laaja lääkehoidollinen 

osaaminen, jonka toteutus tapahtuu lääkärin antaman hoito-ohjeen mukaisesti. Ensihoidossa tulee osata 

valmistaa suonensisäisiä lääkkeitä ja antaa ne potilaalle oikein. Verivalmisteiden käyttö tulee niin 

ikään hallita. (Eriksson ym. 2015, 36–47.) 

 

Mehtälän ja Yli-Pelkosen tutkimuksen (2017) mukaan sairaanhoitajan koulutus on nykyisellään suun-

nattu sairaalan sisäiseen hoitotyön malliin, jolloin yksilön kyky omaksua asioita vaikuttaa siihen, kuin-

ka sairaanhoitaja tulee pärjäämään ensihoidon vaativalla kentällä. Tutkijat ovat pohtineet, onko am-

mattinimikkeellä kuinka suuri merkitys osaamiselle vai onko henkilökohtaisilla ominaisuuksilla isom-

pi merkitys ensihoidossa? Ensihoito on jatkuvaa kouluttautumista ja uuden omaksumista. (Mehtälä & 

Yli-Pelkonen 2017, 35.) 
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3 HOITO-OHJE 

 

 

Hoito-ohjeella tarkoitetaan kirjallista tai sanallista toimintaohjetta, jonka mukaan toimitaan potilas-

työssä. Ohje auttaa ensihoitajia toimimaan oikein sairaalan ulkopuolella sekä määrittämään työhön 

liittyvät oikeudet ja hoitovelvoitteet. Hoito-ohjeet perustuvat hyviin käytänteisiin kenttätyöstä sekä 

tutkittuun lääketieteelliseen tietoon. Hoito-ohjeiden hyväksymisestä ja käyttöönotosta vastaa sairaan-

hoitopiirin ensihoidon vastuulääkäri. Eri sairaanhoitopiirien hoito-ohjeet voivat poiketa toisistaan. 

(Silfvast, Castren, Kurola, Lund & Martikainen 2016, 7–8.) Hoito-ohjeet poikkeavat aluekohtaisten 

käytäntöjen ja käytössä olevien lääkkeiden mukaan (Castren ym. 2012, 20). Ohjeen on oltava turvalli-

nen potilaan kannalta, lisäksi sen on oltava selkeä ja helppo toteuttaa. Ensihoitajilla tulee olla kliinisten 

taitojen lisäksi laaja lääkehoidon osaaminen, verivalmisteiden käytön osaaminen, johtamisen osaami-

nen sekä kyky ratkaista ongelmatilanteita kyetäkseen toteuttamaan hoito-ohjeita (Castren ym. 2012, 

38). Ensihoidon hoito-ohjeet Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä ovat sähköisenä web-sovelluksena 

ja paperiversiona autoissa. 

 

 

3.1 Laadukas ensihoito perustuu hoito-ohjeeseen 

 

Sosiaali- ja terveysalalla laatua määrittelevät erilaiset lait ja asetukset. Potilaan tutkimista ja hoidon 

toteuttamista ohjaa terveydenhuoltolaki (2010/1326, 8§). Laissa määritellään, että terveydenhuollon 

tulee perustua näyttöön perustuvaan hoitotyöhön. Hyvät hoitokäytännöt nousevat esille. Toiminnan 

tulee olla laadukasta, asianmukaista ja turvallista. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (1992/785, 3§) 

määrittää jokaiselle potilaalle oikeuden laadukkaaseen ja hyvään terveydenhoitoon. (Alanen, Jormak-

ka, Kosonen & Saikko 2016, 10.)  

Laadukas toiminta tarkoittaa, että potilaiden palveluntarve täytetään kokonaisvaltaisesti ja ammattitai-

dolla. Jokainen organisaatio määrittää itse, mikä on heille laadukasta toimintaa. Ensihoidossa laatu 

näkyy muun muassa hoito-ohjeissa. Professori Paul Lillrank (Kuisma ym. 2017, 73) määrittää laatua 

neljästä eri näkökulmasta. Tuotantokeskeisyydellä hoito-ohjeessa tarkoitetaan tasalaatuista ja virhee-

töntä toimintaa eli hoitomenetelmien ja hoito-ohjeen hallintaa. Se tarkoittaa, että toimenpiteet tehdään 

tietyn protokollan mukaan joka kerta, jokaisen potilaan kohdalla ja virheiden mahdollisuus minimoi-

daan.  Suunnittelukeskeisyydellä hoito-ohjeesta tehdään tarkoituksenmukainen juuri sille sairaudelle, 

mitä hoidetaan. Asiakaskeskeisyys näkyy tasavertaisena hoitona ja potilaiden tyytyväisyytenä. Sys-
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teemikeskeisyys tarkoittaa sitä, että laatua tarkastellaan osana isompaa kokonaisuutta, esimerkiksi hoi-

to-ohjeen sopivuutta ja vaikuttavuutta siihen toimintaympäristöön, mihin se on tarkoitettu. Potilaan 

näkökulmasta laadukasta ensihoitoa voi olla nopea hoitoon pääsy. Potilas on oman hoitonsa laadun 

paras mittari ja asiantuntija. Klassisia laadun määritelmiä hoito-ohjeelle ovat vaatimusten mukaisuus, 

nollatoleranssi virheille, hoito-ohjeiden päivittäminen ja kehittämismahdollisuus, sopivuus käyttötar-

koitukseen ja asiakkaiden tyytyväisyys saamaansa hoitoon. (Kuisma ym. 2017, 73–74.) 

Laadukkaan hoito-ohjeen suunnitteluun on tärkeää saada mukaan henkilöitä, jotka käyttävät hoito-

ohjetta. Hoito-ohjeen tarkoitus on helpottaa ensihoitajien työtä eikä vaikeuttaa sitä. Tämä asettaa vaa-

timuksia hoito-ohjeen selkokielisyydelle ja sisällön rakenteelle. Hoito-ohjetta laadittaessa on huomioi-

tava ohjeen käyttöympäristö ja se, kenelle ohje on suunnattu. Soveltuuko se kaikille käyttäjille, esi-

merkiksi perustasolle, hoitotasolle, kenttäjohdolle sekä sijaisille ja miten tämä huomioidaan ohjeessa? 

Ensihoitajan tulee tietää, mikä osuus hoito-ohjeesta hänelle kuuluu. Esimerkiksi lääkehoidossa on ero-

ja riippuen ensihoitajan pohjakoulutuksesta. Hyvä ja turvallinen hoito-ohjeen tulkinta edellyttää ensi-

hoidon kliinisten perusteiden riittävää taitamista. Lähtökohtaisesti ylemmällä hoitotasolla työskentele-

vä ensihoitaja hallitsee alemmalla tasolla toimivan hoito-ohjeet. (Silfvast ym. 2016, 7–8.) 

 

Ensihoidossa hoito-ohje löytyy tavallisesti paperiversiona autosta ja web-sovelluksena salatussa verk-

koympäristössä. Paperiversio on helppokäyttöinen mutta hankala päivittää. Tämän vuoksi myös säh-

köisellä ohjeella on paikkansa. Ensihoidon vastuulääkäri hyväksyy sairaanhoitopiirin alueellisen hoito-

ohjeen ja huolehtii hoito-ohjeen päivittämisestä ajantasaiseksi. Hoito-ohjeiden lukeminen ja tehtävillä 

niiden käyttäminen vahvistaa ensihoitajan ammatillista osaamista. Hyvä hoito-ohje lisää parhaimmil-

laan ensihoitajan asiantuntijuutta ja auttaa tiedostamaan omia vahvuuksia ja kehittymistarpeita. Hoito-

ohje on osa potilasturvallisuutta ja näin ollen myös osana terveydenhuollon laatua. Ensihoidon palve-

luita käyttävällä potilaalla on odotuksia, että hoito on turvallista eikä aiheuta potilaalle lisähaittaa. Poti-

lasvahinkotapauksissa hoito-ohjeen merkitys korostuu, koska jos ensihoitaja on noudattanut sairaan-

hoitopiirissä hyväksyttyä hoitoprotokollaa, niin vastuun hoitovirheestä ottaa sairaanhoitopiiri. (Kuisma 

ym. 2013, 63–65; Castren ym. 2012, 38.) 
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3.2 Millainen on hyvä hoito-ohje? 

 

Hyvä hoito-ohje perustuu lakeihin ja virallisiin suosituksiin, tutkittuun tietoon, hyviin käytänteisiin ja 

alan ammattikirjallisuuteen. Hoito-ohjeen valmistusprosessiin kuuluu, että ohjetta esitestataan ja arvi-

oidaan ammattilaisten toimesta, minkä jälkeen tehdään tarvittavat korjaukset. On tärkeää pyytää kriit-

tistä palautetta ensihoitajilta, jotka käyttävät hoito-ohjetta, koska he huomaavat helpommin hoito-

ohjeessa ymmärrettävyyteen, sanavalintoihin tai tekstin korostamisen tarpeeseen liittyvät seikat. Asi-

oiden pitää olla helposti löydettävissä ja tehtäväkohtia ei saa olla liikaa. Ilmaisuihin pitää kiinnittää 

huomiota, ettei tulkinnalle jää sijaa. Hoito-ohjeessa käytettävä kieli tulee olla asiapitoista ja ymmärret-

tävää kirjakieltä. Rakenteeltaan hoito-ohje mukailee ensihoitokertomuksen sisältöä ja järjestystä. Teh-

tävät toimenpiteet luetellaan hoito-ohjeessa suoritusjärjestyksessä. (Castren ym. 2012, 83.) Tekstin 

pääkohdat eli informatiiviset otsikot lihavoidaan ja kirjoitetaan suuraakkosin, mikä helpottaa asioiden 

löytämistä tekstistä. Pääkohtia ovat esimerkiksi potilaan tutkiminen ja lääkehoito. Pääkohtien alle tulee 

kirjata lisätiedot, jotka täsmentävät, mitä otsikolla tarkoitetaan. Näitä lisäkohtia ovat potilaan tutkimi-

sessa esimerkiksi verenpaine, pulssitaajuus, happisaturaatio, hengitystaajuus, verensokeri, lämpö, ta-

junta ja vammamekanismi. Lääkehoidon alle lisätietona tulee täsmentää lääkkeiden annostusohjeet, 

antotapa ja -reitti. (Hoito-ohjeet 2018.) 

 

Hoito-ohjeen luotettavuuden kannalta on hyvä, että kokeneet ensihoitajat ja ensihoidon vastuulääkäri 

testaavat pilottiversiota hoito-ohjeesta. Tällöin implementointia eli käyttöön ottamista ja hoito-ohjeen 

sisäistämistä tapahtuu jo testausvaiheessa. Kun sitoutuminen hoito-ohjeeseen lähtee johtoportaasta, on 

valmis hoito-ohje on helppo jalkauttaa käytäntöön. Viimeistelytyöhön kuuluu tarvittavien korjausten 

tekeminen ja ulkoasun muokkaaminen organisaation mallin mukaiseksi. Lopullisen hoito-ohjeen hy-

väksyy ja vahvistaa ensihoidon vastuulääkäri. (Castren ym. 2012, 38; Kuisma ym. 2017, 25–26.)   

 

Ensihoitajille järjestetään koulutusta uudesta hoito-ohjeesta sairaanhoitopiirin käytänteiden mukaisesti. 

Esimerkiksi simulaatiolla on saatu hyviä oppimiskokemuksia. Simulaatio tarkoittaa sitä, että lavaste-

taan mahdollisimman todenmukainen tilanne, jossa opetellaan turvallisesti teoriassa opittuja perusteita 

ja kädentaitoja, koska hätätilanteita ei voi oikeassa elämässä harjoitella. Simulaatioharjoituksen lopuk-

si pidetään purkukeskustelu, jossa arvioidaan omaa ja toisten toimintaa. (Salonen 2013, 56–57.) Kai-

kille ei sovi sama oppimistyyli. Jokaisen on löydettävä itsellensä sopiva tyyli, jolla pystyy sisäistämään 

uuden asian. Uuden hoito-ohjeen opettelussa tulee ottaa huomioon, miten jokainen ensihoitaja oppii 

uuden asian. Visuaalinen oppija oppii parhaiten näköaistin avulla. Kun hoito-ohje on tulostettavana 

versiona, visuaalinen oppija voi sen tulostaa ja tehdä tarvittavia muistiinpanoja. Visuaalista oppijaa 



8 

 

hyödyttäisi aidon reponointitoimenpiteen näkeminen. Auditiivinen oppija oppii kuuloaistin avulla. 

Tämän oppimistyylin omaavat oppisivat uuden hoito-ohjeen parhaiten toisen henkilön selostamana. 

Kinesteettisessä oppimistyylissä yhdistetään teoria ja käytäntö. Teoria opetellaan ensin ja tämän jäl-

keen kokeillaan opitut taidot käytännössä. Taktiilisessa oppimistyylissä opetellaan käsien kautta. Ki-

nesteettiset ja taktiiliset oppijat hyötyvät simulaatiosta eniten. (Kokkinen, Rantanen-Väntsi, Tuomola 

& Breitenstein 2008, 21–23.) Reponointi on kuitenkin sellainen ensihoidon toimenpide, mitä ei joka 

päivä pääse harjoittelemaan. Tärkeintä on, että ensihoitajalla on teoria hallinnassa. Jos ei ole varma 

mitä tekee, on parempi jättää reponoimatta.  

 

 

3.3 Vakiintunut toimintatapa ensihoidossa 

 

Kun tavoitteena on luoda yhtenäinen toimintamalli jollekin toimenpiteelle tai työsuoritteelle, siitä laa-

ditaan Standard Operating Procedure (SOP). Vapaasti suomeksi käännettynä se tarkoittaa ”vakiintu-

nutta toimintatapaa”. Se on yksi niistä riskinhallintavälineistä, joilla ensihoidossa tehdään prosessit 

näkyväksi, tehostetaan potilasturvallisuutta, lisätään ensihoitajien keskinäistä kommunikaatiota ja mi-

nimoidaan inhimillisten tekijöiden aiheuttamat virheet. SOP:ssa ei luetella työn teknisen suorittamisen 

ohjeita, sillä niiden oletetaan sisältyvän ensihoitajan perusosaamiseen. Sen sijaan siinä ohjeistetaan, 

missä järjestyksessä toiminnot tulee suorittaa. SOP:n tarkoitus on se, että jokainen työsuoritus tapahtuu 

samalla tavalla ja kaikkien toimiessa näin on tulkintavirheiden mahdollisuus pienin. SOP on Yhdysval-

loista lähtöisin, ja sitä on käytetty niin sanotuissa korkean riskin tehtävissä, esimerkiksi ilmailussa ja 

ydinaseteollisuudessa. Sieltä se on rantautunut osaksi terveydenhuollon toimintaa, muun muassa leik-

kaussaleihin, teho-osastoille ja ensihoitoon. (Hiltunen 2016.) Suomessa ensihoidon potilasta hoidetaan 

Käypä hoito -suositusten mukaisesti. Käypä hoito -suositukset ovat Suomalaisen lääkäriseura Duode-

cimin ja erikoislääkäriyhdistysten laatimia riippumattomia ja tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia 

hoitosuosituksia. Niiden tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä hoito -toimitus ja niitä 

rahoitetaan julkisin varoin. (Käypä hoito 2018.) Käypä hoito -suositukset sisältävät paljon yksityiskoh-

taista tietoa. Ensihoidossa tehtävällä ollessa näitä ohjeita on hankala käyttää sellaisenaan, vaan hoito-

ohjeet täytyy tällöin osata ulkoa. Tämän vuoksi sairaanhoitopiirit ovat laatineet paikallisia hoito-

ohjeita, jotka toimivat tehtävillä tarkistuslistoina ja muistin tukena. (Hiltunen 2016.) 

 

Ensihoito-opasta pidetään valtakunnallisena SOP:na ja sitä käytetään Suomessa hoidon suuntaviivana 

paikallisten hoito-ohjeiden lisäksi (Hiltunen 2016). Ensihoito-oppaassa määritellään ensihoidossa 

työskentelevän henkilön oikeudet ja velvoitteet työtehtävällä. Opas sisältää vakiintuneeseen lääketie-
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teelliseen tietoon ja käytänteisiin sekä ensihoidon kenttätyön kokemukseen perustuvat hoito-ohjeet 

tehtäväkoodeittain, niin ensiauttajille kuin perus- ja hoitotasolla työskenteleville ensihoitajille. 

(Silfvast ym. 2016, 7.) 
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4 HOITO-OHJEEN SISÄLTÖ 

 

 

Hoito-ohjetta pyydetään lääkäriltä, kun potilaan tilasta on tehty arvio tutkimusten ja haastattelun avul-

la. Ilman kunnon tutkimista lääkäri ei voi tehdä arviota potilaan tilasta eikä voi antaa asianmukaista 

hoito-ohjetta. (Alanen ym. 2016, 18.) Hoito-ohjeen pyytäminen voi sisältää hoitopaikan varmistamista, 

lupaa lääkehoidon toteuttamiseen tai potilaan kuljettamatta jättämiseen. Hoito-ohjeen oikeellisuus on 

lääkärillä. Lääkärin tulee kirjata hoito-ohje potilastietoihin, ja ensihoitajan tulee kirjata sama ohje ensi-

hoitokaavakkeelle. (Silfvast ym. 2016, 326–327.) Potilasta ei liikuteta eikä siirretä tapahtumapaikalta 

ennen kuin on tutkittu, hoidettu kipua, oikaistu virheellinen asento ja vammat on tuettu asianmukaises-

ti. (Castren ym. 2012, 284–285.)  

 

 

4.1 Potilaan tutkiminen 

 

Potilaan tutkimisessa tulee ottaa huomioon itsemääräämisoikeus. Vaikka oletetaan, että potilas olisi 

suostuvainen tutkimuksiin, on hyvä kysyä suostumus tutkimuksiin. Sivullisten ja omaisten läsnäoloon 

tutkimushetkenä tulee kysyä potilaan mielipide. Eettisiä arvoja tulee kunnioittaa ja huomioida suku-

puoli, uskonnolliset ja kulttuuriset eroavaisuudet, jotka vaikuttavat tutkimuksiin. Potilaan kuuntelemi-

sella ja kohteliaalla käytöksellä saadaan luottamus, jolloin potilaan hoitomyönteisyys paranee. Hoita-

jan siisti pukeutuminen ja kohtelias käyttäytyminen herättävät luottamusta ja tuottavat niin sanotusti 

haloefektin: potilas kokee saamansa hoidon positiivisessa valossa (Alanen ym. 2016, 13–14).  

 

Potilaan tutkiminen tapahtuu parityöskentelynä. Ensihoitajat jakavat tehtävät hoitaja 1- ja hoitaja 2 -

rooleihin. Toinen hoitaja haastattelee potilasta ja toinen tutkii potilaan. Ensiarvio tehdään DrABC- 

järjestyksessä. Ensiksi arvioidaan kohteen turvallisuus, potilasta herätellään, puhutellaan ja katsotaan, 

hengittääkö potilas ja tuntuuko syke. (Alanen ym. 2016, 15–18.) Ensiarvio ja välittömät hoitotoimet 

saavat kestää maksimissaan pari minuuttia (Castren ym. 2012, 150). 

 

Tarkennettu tilannearvio tehdään vammapotilaalle kaaviolla cABCDE (c: ensimmäiseksi tyrehdytetään 

runsaat verenvuodot. A: tarkistetaan hengitysteiden avoimuus.  B: onko hengenahdistusta, hengityksen 

riittävyys, hengitystaajuus, jaksaako potilas puhua? C: verenkieron riittävyys, syketaajuus, lämpörajat 

ja onko rintakipua? D: Neurologinen status ja tajunnan selvittäminen. E: Vammojen tutkiminen). (Ala-

nen ym. 2016, 24–62.) Löydösten perusteella korjataan potilaan vammaraajan virheasento ja tuetaan 
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asianmukaisesti. Ennen virheasentojen korjaamista potilaan pitää saada kipulääkettä. Tarvittaessa tut-

kimusten perusteella pyydetään lisäapua, hoito-ohjetta tai kuljetuspaikkaa ja -tapaa ensihoidon lääkä-

riltä. (Silvfast ym. 2016, 112–113).  

 

 

4.2 Murtumatyypit 

 

Murtumatyyppiin vaikuttaa vammamekanismi. Ulkoisen aiheuttajan iskusta luu murtuu iskun kohdas-

ta. Tällöin puhutaan poikkimurtumasta. Pirstalemurtuma syntyy kiertävästä ja taivuttavasta voimasta. 

Pirstalemurtumassa luunkappaleet voivat siirtyvät pois paikoiltaan ja luunpalat aiheuttavat laajan peh-

mytkudosvaurion. Luunkappaleet pirstalemurtumassa voivat kiilautua yhteen tukevaksi tai olla kiilau-

tumatta, tällöin murtumaa kutsutaan epävakaaksi. (Ahonen, Blek-Vehkaluoto, Ekola, Partamies, Sulo-

saari & Usko-Tallqvist 2016, 701.) 

 

Murtumat luokitellaan avo- tai umpimurtumiin. Avomurtumassa iho on mennyt rikki, kun luu on mur-

tunut. Umpimurtumassa iho on ehjä (Alanen ym. 2016, 232). Avomurtumat vuotavat paljon, ihon rik-

koutumisen takia tulehdus riski suurenee ja murtuma on voinut vaurioittaa verisuonia ja hermopäättei-

tä. Umpimurtumissa tulee varoa liikuttelua hoitotilanteessa, ettei iho mene rikki raajaa liikutettaessa 

(Castren ym. 2012, 280).  

 

Epäsuoran vammamekanismin luunmurtumia ovat patologiset eli tautiperäiset parantumattomat mur-

tumat ja osteoporoosin eli luukadon aiheuttamat murtumat. Näissä murtumissa luuhun kiinnittyvä lihas 

supistuu äkkiä ja supistuminen aiheuttaa lihaksen kiinnityskohdassa repeämän. Patologisessa murtu-

massa luu heikentyy osteoporoosista tai syövän lähettämistä etäpesäkkeistä. Murtuma voi tällöin syn-

tyä ilman väkivaltaa esimerkiksi hoitajan kääntäessä potilasta sängyssä. Rasitus- ja väsymysmurtumis-

sa putki- ja hohkaluuhun ilmaantuu ylikuormituksen seurauksena mikromurtuma. Mikromurtuma voi 

olla täydellisessä tai epätäydellisessä murtumalinjassa. (Ahonen ym. 2016, 701.) Murtumissa on aina 

verenvuotoa. Mitä isompi luu, sitä enemmän verenvuotoa on ja shokin riski kasvaa (Castren, Korte, 

Myllyrinne 2017). 
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4.3 Kivunhoito ennen reponointia 

 

Kipu on kokemuksena epämiellyttävä, ja siihen voi liittyä kudosvaurioita tai uhka kudosvaurioille. 

Kipu voidaan jakaa akuuttiin tai krooniseen kipuun. Kipua on erityyppistä: nosiseptiivista-, idiopaattis-

ta ja neuropaattista kipua. Nosiseptiivinen kipu tulee kudosvaurion tai vamman seurauksena. Neuro-

paattinen kipu on hermokipua. Väärin reponoidun tai reponoimatta jättämisen seurauksena kipu voi 

kroonistua. Tällöin elimistön säätelyjärjestelmä häiriintyy. (Saano & Taam-Ukkonen 2016, 565.) 

 

Kipua tulee arvioida ennen lääkkeen antoa, jolloin lääkkeen vaikutusta voidaan seurata (Eriksson ym. 

2015, 39). Arvioitaessa tulee selvittää kivun voimakkuus, laatu ja sijainti. Kipua arvioidaan kipumitta-

rilla, janoilla, kiiloilla ja lapsilla kasvoasteikolla. Numeraalinen kipujana on yleisin asteikolla 0–10. 

Nolla edustaa kivuttomuutta ja kymmenen on sietämätön kipu. Aina kivun arviointi numeraalisesti ei 

onnistu. Kipua voidaan myös arvioida havainnoimalla ja valvontalaitteilla. Oikeanlaisen kipulääkkeen 

valinnassa tarvitaan tietoa siitä, mikä kivun aiheutti. Kivun aiheuttajan ja voimakkuuden perusteella 

voidaan valita juuri sopiva kipulääke. Kipulääke vähentää kipuviestin kulkua ääreiskudoksen kautta 

selkäytimeen ja siitä aivokuoreen. Kun kipu helpottuu, toimintakyky paranee. (Saano & Taam-

Ukkonen 2016, 566; Alanen ym. 2016, 50–51.) 

 

Työskentely sairaalan ulkopuolisissa olosuhteissa tuo lääkehoidolle haasteita. Niitä lääkkeitä käyte-

tään, mitä saatavilla on. Oikean lääkkeen valinnassa pyydetään lääkäriltä hoito-ohjetta. Kipulääkkeenä 

reponoimisessa on hyvä käyttää huumaavia lääkkeitä eli euforisoivia analgeetteja. Niitä käytetään 

voimakkaiden kiputilojen hoitoon. Opioidit lievittävät kipua ja tuovat euforiaa eli hyvänolontunnetta. 

Haittavaikutuksia on riippuvuuden syntyminen, uneliaisuus, pahoinvointi, hengitystaajuuden pienemi-

nen ja hengityslama. (Saano & Taam-Ukkonen 2016, 572.) Huumaavien lääkkeiden käyttöä seurataan 

erillisellä huumausainekortilla. Korttiin tulee täyttää kaikki lääkkeen käytön vaiheet. Tällä estetään 

lääkkeiden väärinkäyttöä. (Saano & Taam-Ukkonen 2016, 81.) 

 

Fentanyyliä käytetään reponoimisessa sen lyhytvaikutteisuuden takia. Lääkkeen annon jälkeen saadaan 

nopeasti potilas kivuttomaksi. Lääkkeen vaikutus alkaa 1-2 minuutissa ja maksimivaikutukseen pääs-

tään 3-4 minuutissa. Lääkkeen vaikutus kestää noin 30 minuuttia. Lääkettä voidaan antaa ensihoidossa 

suonensisäisesti tai nenäsumutteena nasaalisesti. (Saano & Taam-Ukkonen 2016, 575; Kivunhoito 

2018.) Ketamiini on voimakas keskushermostoon vaikuttava, lamaava lääke. Sillä saadaan aikaan ha-

lutunasteinen sedaatio eli potilaan rauhoittaminen, ja se on samalla tehokas kipulääke. Lääkettä voi-

daan käyttää vammapotilaan kivunhoidossa, jos potilaan systolinen verenpaine on yli 100 mmHg tai 
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kipuun, johon ei muilla kipulääkkeillä saada vastetta. Kipulääkkeen annostus tulee kysyä ensihoidon 

lääkäriltä ennen sen aloitusta. (Kivunhoito 2018) 

 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on ollut koekäytössä Penthrox (metoksifluraani), joka on inha-

loitava kipulääke. Indikaationa on tajuissaan olevan vammapotilaan hoito. Lääke on inhaloitava kipu-

lääke, joka lievittää kipua. Lääkkeen vaikutus alkaa inhalaation aloittamisesta 1–3 minuutissa. Inhalaa-

tion kestoon vaikuttaa potilaan hengitystaajuus, mutta kesto on noin 5–10 minuuttia. Vasta-aiheena on 

allergia metoksifluraanille, epävakaa hemodynamiikka, hengitysvajaus tai diagnosoitu maksan tai mu-

nuaisten vajaatoiminta. Yli 16-vuotiaan annostus on 3 ml metoksifluraania inhalaattorilla. (Kivunhoito 

2018.)  

 

Vahva kipulääke voi johtaa potilaan pahoinvointiin, jolloin potilaalle annetaan samanaikaisesti pa-

hoinvointilääkettä. (Saano & Taam-Ukkonen 2016, 448). Vaikka potilaalla ei olisi pahoinvointia, niin 

lääkettä voidaan antaa estohoitona, ettei pahoinvointia tulisi matkalla. Oksennuskeskus aistii ylimää-

räisiä ainesosia verenkierossa ja aiheuttaa pahoinvointia. Pahoinvointilääkkeenä käytetään Ondanse-

tronia, joka annetaan hitaasti laskimoon. Midatsolaamilla voidaan vähentää potilaan levottomuutta 

reponoimisen aikana ja matkan aikana. Ensimmäisenä kuitenkin kannattaa rauhoitella potilasta ja ker-

toa, mitä tehdään. Kivun helpottuminen voi vähentää rauhattomuutta. (Kivunhoito 2018.) 

 

 

4.4 Virheasentoisen vamman reponointi 

 

Reponoinnilla tarkoitetaan murtuman tai sijoiltaan menneen nivelen paikoilleen asettamista ilman 

leikkaushoitoa. Ensihoidon kenttätyössä on tavoitteena silmämääräisesti palauttaa raaja niin anatomi-

sesti oikeaan asentoon, kuin se on mahdollista. (Kuisma ym. 2013, 532; Castren ym. 2012, 282–283.) 

Luunmurtuma syntyy silloin, kun luukudos pettää materiaalina, ja rakenteellisesti siihen kohdistuneen 

ulkopuolisen voiman seurauksena. Kuormitusnopeudella ja kuormituksen suunnalla on merkitystä 

murtuman synnyssä. Tyypillinen murtuma syntyy kaatumisen tai putoamisen seurauksena. Murtuman 

vaikeusaste riippuu vamman syntytavasta, joka voi olla suora isku, sijoiltaanmeno, nyrjähdys tai voi-

makas kiertoliike. Luunmurtumien parantuminen on mahdollista läpi eliniän, koska luukudos uusiutuu 

jatkuvasti tuottamalla vaurioituneeseen kohtaan uutta luuta. (Ahonen ym. 2016, 699.)  

 

Tyypillinen rannemurtuma syntyy, kun henkilö kaatuessaan varaa ojennettuun käteensä. Värttinäluun 

alaosan murtuminen (Collesin murtuma) on yleisin rannemurtumavamma, ja tyypillinen potilas on yli 
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50-vuotias nainen. Naisilla murtuma on yleensä matalaenerginen, kun taas nuorilla miehillä suuriener-

giseen murtumaan voi liittyä useita liitännäisvammojakin. Rannemurtuma vaatii kuvantamista ennen 

reponointia, ja se suoritetaan mielellään vasta päivystyksessä tarkempien tutkimusten jälkeen lääkärin 

toimesta. (Maijala & Ruuskanen 2013; Rannemurtuma 2016; Scott 2009.) Murtuma täytyy kuitenkin 

reponoida sairaalan ulkopuolella ensihoitajien toimesta silloin, kun verenkierto raajassa on uhattuna ja 

potilaalla on tuntopuutoksia. Ennen reponointia on huolehdittava riittävästä kivunhoidosta. (Castren 

ym. 2012, 282–283.) Värttinäluun alaosan murtuman paikalleen asetus tapahtuu kevyessä vedossa. 

Toinen ensihoitajista pitää olkavarresta kiinni, kun toinen ensihoitaja vetää kädestä kyynärvarren suun-

taisesti. On tärkeää saada potilas rentoutumaan paikalleen asetuksen ajaksi. Voimakas veto tai runsas 

voiman käyttö ei edistä murtuman paikalleen saamista. Lieväkin raajansuuntainen veto on riittävä. 

Murtumaa painetaan peukaloilla haluttuun suuntaan, yleensä kämmenen suuntaisesti. Reponoimisen 

jälkeen ranne lastoitetaan ja huolehditaan edelleen riittävästä kivun hoidosta. (Rannemurtuma 2016.) 

 

Nilkkamurtuman tunnistaa nilkan selkeästä virheasennosta ja kovasta kivusta varattaessa jalalle (Saa-

relma 2017). Kehräsluun alueen verenpurkauma viittaa tavallisesti murtumaan ja ala-etupuolen veren-

purkauma nivelsidevammaan. Nilkkamurtuman kliininen diagnostiikka tapahtuu vammamekanismin 

selvittämisellä, tunnustelulla ja silmämääräisellä tutkimisella. Huomiota kiinnitetään nilkan asentoon, 

turvotukseen, aristukseen ja verenpurkaumien sijaintiin. Aristus selvitetään koko säären alueelta tun-

nustelemalla ja korkean pohjeluun murtuma mielessä pitäen. (Ristiniemi 2017.) Virheasentoisen nilkan 

repositio on suoritettava viivyttelemättä, sillä se vähentää pehmytkudosvaurioiden laajuutta ja veren-

kierron häiriöitä nilkan alueella sekä lyhentää paranemisprosessia. Potilas ohjataan makuuasentoon. 

Polvi koukistetaan 60–70 asteen kulmaan, jolloin jalan lihasten jännitys vähenee. Sen jälkeen nilkasta 

tartutaan toisella kädellä kantapään takaa ja toisella tiukasti säären alaosasta kiinni. Kantapäätä vede-

tään alas ja etumediaalisesti, jolloin sijoiltaan mennyt nilkka korjaantuu normaaliin asentoon. Tämän 

jälkeen nilkka tuetaan tyhjiölastaan ja potilas viedään viiveettä jatkohoitoon. Reponointia ei saa yrittää 

liian voimakkaasti. Liiallinen voiman käyttö aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. (Hirvensalo 

2011; Ristiniemi 2017.) 

 

Sääriluu on pitkä luu. Pitkien luiden reponointitekniikka on veto. Pitkissä luissa olevat murtumat pyri-

tään aina reponoimaan, ettei pehmytkudos- ja ihovaurioita pääse kehittymään (Castren ym. 2012, 286). 

Tutkittaessa potilasta tulee tarkasti selvittää vammamekanismi ja sen energiat. (Lindahl & Helminen 

2011.) Sääriluun umpimurtuma voi vuotaa puoli litraa ja avomurtuma vieläkin enemmän (Castren ym. 

2017). Jos havaitaan verenkierossa tai tunnossa potilaalla häiriöitä, konsultoidaan lääkäriä, ja re-

ponointi tulee tällöin suorittaa. Reponointi ja raajan oikaisu tulee tehdä myös silloin, kun raaja on sel-
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västi luonnottomassa virheasennossa. (Castren ym. 2012, 286.) Potilas ohjataan makuuasentoon. Polvi 

koukistetaan 60–70 asteen kulmaan, jolloin jalan jännitys vähenee. Nilkkaan tartuntaan toisella kädellä 

kantapään takaa ja toisella tiukasti säären alaosasta kiinni. Vedetään jalansuuntaisesti alaspäin, kunnes 

virheasento korjaantuu. (Käypä hoito 2011.) 

 

 

4.5 Sijoiltaanmenot 

 

Sijoiltaanmenossa eli luksaatiossa nivel luiskahtaa anatomiselta paikalta pois. Nivel voi samalla vahin-

goittaa ympärillä olevia nivelsiteitä tai rikkoa niitä. Myös kudos- ja verisuonivauriot ovat mahdollisia. 

(Castren ym. 2012, 280.) Luksaatio tapahtuu tavallisesti korkeaenergisen vamman seurauksena, ja sil-

loin sijoiltaanmenoa ei voida varmistaa ilman kuvantamista. Tällöin reponointia ei ensihoidon toimesta 

tule tehdä. (Alanen ym. 2016, 233–234.). Täytyy muistaa, että luksoituneessa raajassa voi olla murtu-

ma. Tämän takia reponoimisessa tulee olla varovainen. Kuitenkin tilanteissa, joissa verisuoni on jäänyt 

painuksiin ja raajan verenkierto estyy eikä syke tunnu vammaraajassa, tulee reponoiminen suorittaa. 

Luksoituneen nivelen asentoa tulee muuttaa, ja nivel asettaa paikalleen niin, että verenkierto palautuu 

raajaan. (Castren ym. 2012, 281.) Potilaat, joilla on toistuvia luksaatioita, voi ensihoito reponoida koh-

teessa. Reponoinnin onnistuttua ohjataan potilasta ottamaan yhteys omaan terveyskeskukseen. (Alanen 

ym. 2016, 233–234). 

 

Polvilumpion sijoiltaanmenot syntyvät yleensä liikuntaharrastuksissa vääntymisen seurauksena. Sijoil-

taanmeno tapahtuu, kun jalkaterä ja sääri kiertyvät ulospäin polven ollessaan taivuksissa. Polven lum-

pion keskiharjanne ylittää reisiluun ulkoreunavallin ja siirtyy nivelnastan ulkopuolelle. Polvilumpion 

sijoiltaanmenoja tapahtuu yleensä murrosikäisille tai nuorille aikuisille. Sijoiltaanmeno voi aiheuttaa 

veripolven, joka on merkkinä polven sisäisestä vauriosta. Polvilumpion sijoiltaanmenossa tai epäiltäes-

sä murtumaa estetään jalalla varaaminen. Repositio tulee tehdä välittömästi. (Erämies 2017.) Potilas 

ohjataan istuma-asentoon, lumpiosta otetaan tiukka ote. Lumpiota painetaan peukaloilla ylöspäin ja 

lähdetään rauhallisesti ojentamaan jalkaa, jolloin polvilumpio menee paikoilleen. Reposition jälkeen 

polveen laitetaan turvotusta estävä sidos, jalka tuetaan tyynyillä kohoasentoon ja laitetaan kylmäpussi. 

Jos reponointi ei onnistu, jalka tuetaan kivuttomaan kohoasentoon ja laitetaan kylmäpussi. Riittävästä 

kipulääkityksestä tulee huolehtia kuljetusmatkan ajan. (Castren ym. 2012, 283.)  

 

Olkanivelen sijoiltaanmeno tapahtuu yleensä vääntymisen tai kaatumisen yhteydessä, jolloin olkanivel 

kiertyy. Olkanivel voi mennä myös voimakkaan kouristelun seurauksena pois paikoiltaan. Tutkittaessa 
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potilasta löydöksinä on kipeä ja liikutteluarka olkanivel. Olkapäässä on havaittavissa abduktio, eli raa-

ja on siirtynyt kehon keskiviivasta kauemmaksi, ja fleksio eli raajan koukistuminen. Potilaalta tulee 

tarkistaa raajan pulssi ja tunto ennen ja jälkeen reponoinnin. (Pajarinen 2016.) Olkanivelen sijoiltaan-

meno reponoidaan silloin kun ollaan varmoja, ettei vamma, esimerkiksi kaatuminen, ole aiheuttanut 

sijoiltaanmenoa. Iäkkäämmillä potilailla tulee ennen reponointia pois sulkea murtuman mahdollisuus. 

Jos sijoiltaanmenon on tuottanut vamma, ei saa reponoida ennen röntgenkuvia. Tällöin tulee tunnustel-

la pulssi ja tunto. Jos nämä ovat normaalit, laitetaan käsi kantositeeseen. (Pajarinen 2016.)  

 

Olkanivelen reponointi ei ole voima- vaan taitolaji. Reponointimenetelmiä on useita, mutta ns. Stim-

sonin menetelmä on helpoin ohjata potilaalle. Mitä tuoreempi vamma on kyseessä, sitä parempi. Re-

ponoidessa on tärkeintä, että potilas pitää olkapäätä rentona eikä jännitä sitä. Potilasta ohjataan sanalli-

sesti rauhoitellen ja huolehditaan kivunlievityksestä. Potilas ohjataan mahalleen makaamaan, niin että 

olkapää roikkuu paarien reunan yli alaspäin. Käteen voidaan painovoiman tehostamiseksi laittaa 2-3 

kg paino. Potilasta ohjataan rentouttamaan hartianseutu. Repositio onnistuu, kun olkanivel muljahtaa 

paikoilleen. Kipu loppuu tavallisesti heti. (Pajarinen 2016.)  Potilaalle laitetaan kantoside ja hänet vie-

dään sairaalaan, jossa olkanivelen paikoilleen asettuminen tarkistetaan kuvantamisen avulla (Cluett 

2018). 

 

Nilkan sijoiltaanmenossa nivel siirtyy anatomiselta paikaltaan sivuun ja voi jäädä virheelliseen asen-

toon. Nilkan sijoiltaanmenon oireisto muistuttaa nilkan murtuman oireita. Nivelseutu turpoaa nivel-

kapselin rikkoutumisen myötä ja aristaa selvästi käsittelyssä. (Castren ym. 2017.) Virheasentoisen nil-

kan repositio on suoritettava viivyttelemättä, sillä se vähentää pehmytkudosvaurioiden laajuutta ja ve-

renkierron häiriöitä nilkan alueella sekä lyhentää paranemisprosessia. Reponoiminen tapahtuu samalla 

tavoin kuin nilkan murtumassa. (Hirvensalo 2011; Ristiniemi 2017.) 

 

 

4.6 Reponoidun raajan tukeminen 

 

Yhtenä tukemisen periaatteena on vamman paljastaminen; vaatteet leikataan auki ja jalkineet poiste-

taan. Toisena periaatteena on, että raajan virheasento reponoidaan ennen tukemista. Tukemisella este-

tään luiden liikkuminen ja lisävaurioiden syntyminen. On kuitenkin muistettava, että lastoitus ei saa 

estää tai vaarantaa potilaan peruselintoimintoja. Vaikeasti vammautunut potilas hyötyy nopeasta kulje-

tuksesta. Murtumakohdalle on hyvä laittaa kylmäpussi ja tukea raaja kohoasentoon. Tällöin vuoto vä-

henee ja turvotuksen muodostuminen hidastuu. (Castren ym. 2012, 284–285.) 
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Tukemisessa käytetään yleensä erikokoisia ala- ja yläraajoihin tarkoitettuja lastoja (Castren ym. 2012, 

284). Tyhjiölasta sopii hyvin ylä- ja alaraajojen tukemiseen. Tyhjiölastassa on pieniä taskuja, joissa on 

mikropalloja. Raaja asetellaan keskelle tyhjiölastaa. Tyhjiölasta muotoillaan raajan mukaiseksi, kiinni-

tetään remmit, minkä jälkeen lastan sisältä poistetaan ilma. Tällöin tyhjiölasta kovettuu, veto säilyy ja 

tukee murtumaa. On muistettava tarkistaa, ettei lasta paina mistään. Tyhjiölastan haittana on, että 

vamma-alueen ulkoinen verenvuoto voi jäädä näkemättä ja painaumat huomaamatta, jos lasta on huo-

nosti muotoiltu. (Ripatti 2013a.) 

 

Vaikeasti vammautunut potilas siirretään rankalaudan avulla tyhjiöpatjalle. Tyhjiöpatjaa käytetään 

potilaalla selkärangan, kaularangan, pitkien luiden ja lantion tulemiseen. Toimintaperiaatteeltaan tyh-

jiöpatja on samanlainen kuin tyhjiölasta. Tyhjiöpatjalla potilas asetetaan selälleen, selkäranka suoraan 

ja pää neutraaliin asentoon. Kädet asetetaan vartalon päälle, etteivät ne jää patjan sisään. Tyhjiöpatjan 

hyötyjä on, että se vähentää verenvuotoa ja kipua. Patja antaa hyvän tuen koko vartalolle ja lämpö py-

syy. Haittoja tyhjiöpatjan käytölle on verenvuotojen huomaamatta jääminen, ventilaation heikkenemi-

nen ja aspiraatioriskin suureneminen. (Ripatti 2013b.) 

 

Kyynärnivelen alapuolella olevia murtumia on vaikea laittaa reponoinnin jälkeen tyhjiölastalle. Tällöin 

käytetään lastaa, joka muotoillaan sopivaksi kädelle ja kiinnitetään siteellä käsi lastaan. Lastoitettuun 

käteen laitetaan mitellaksi kutsuttu kantoside, jolloin käsi rentoutuu, eikä sitä tarvitse jännittää. Tuki-

lastaa voidaan käyttää rannemurtumissa. Lastan tulee olla riittävän pitkä; sen tulee ulottua murtumasta 

seuraavan terveen nivelen yli. Painevaurioita ei saa tulla tukemisen seurauksena. (Castren ym. 2012, 

284; Castren ym. 2017.) Mitellaa käytetään yläraajan kiputilojen, vammojen ja rasitustilojen hoitoon. 

Mitellan tarkoituksena on pitää käsi levossa. Mitella asetetaan niin, että kyynärnivel on 90 asteen kul-

massa. (Saarelma 2018.)  
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5 PROJEKTIN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

 

Projektin tarkoituksena oli tuottaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille hoito-ohje reponoimisesta 

ensihoidossa. Tavoitteena oli suunnitella ja laatia tarkoituksenmukainen ja käyttöön päätyvä hoito-ohje 

Etelä-Pohjanmaan ensihoitoyksiköille. Tulostavoitteena oli sähköinen materiaalinen tuote, joka on 

myös tulostettavissa. Työn tekeminen opetti meille projektissa työskentelyä ja tuotteen valmistuksen 

eri vaiheita. Oppimistavoitteena oli oppia lisää vamman reponoimisesta. Tähän työhön valikoitui tilaa-

jan toimesta ranteen, nilkan, sääriluun, polvilumpion ja olkapään reponoiminen. 
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6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN PROJEKTINA 

 

 

Tässä luvussa kerromme kohdeorganisaatiosta ja sen tuottamista ensihoidon palveluista. Lisäksi ker-

romme tuotekehittelyprojektistamme. Kuvailemme projektiorganisaation, projektin toteuttamisen vai-

heet ja aikataulun, siihen sisältyvät riskit ja eettiset näkökulmat. 

 

 

6.1 Projektin vaiheet 

 

Projektille on tyypillistä, että sillä on alkamis- ja päättymisajankohta, joista muodostuu projektille ajal-

linen kesto. Projektin käynnistymisen taustalla on, että sen tuotoksella on tietynlainen tarve. Erilaisia 

projekteja luokitellaan niiden toiminnan luonteen mukaan. Hyvä projekti perustuu aina tarpeiden kar-

toittamiseen. Projektit ovat tavallisesti ainutkertaisia ja edustavat rajattua ja määriteltyä toimintaa, eikä 

täysin vastaavaa kokonaisuutta ole aiemmin toteutettu. Projektilla on ennalta määritetyt ja kiinteät ta-

voitteet. Projektin lopputuloksen saavuttamiseen liittyy riskejä ja käytettävissä olevat resurssit ovat 

usein rajalliset. (Mäntyneva 2016, 13–17.) Opinnäytetyön idea saatiin alun perin Etelä-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiirin päivystyskeskuksen toiminta-alueen johtajalta, joka on myös ensihoidon ylilääkäri. 

Toiseksi työelämän ohjaajaksi nimettiin kenttäjohtajan yksikössä työskentelevä hoitotason sairaanhoi-

taja. Syksyllä 2018 saimme vielä kolmannenkin työelämäohjaajan, koska kohdeorganisaatiossa oli 

tehty henkilöstömuutoksia. Tavoitteena oli, että Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoito saa 

toimivan hoito-ohjeen reponoimisesta ja tämän myötä yhtenäiset hoitokäytänteet. 

 

Projektiin liittyi erilaisia vaiheita, joiden kautta projektille muodostui elinkaari. Ideointivaiheessa ana-

lysoitiin, onko projektia mahdollista ja järkevää toteuttaa sekä kartoitettiin toimijoiden erilaisia näke-

myksiä (Mäntyneva 2016, 46.) Ideointivaiheessa suunnittelu keskittyi lopputulokseen ja niiden keino-

jen pohdintaan, joilla lopputulos voitiin saavuttaa (Mäntyneva 2016, 17–20). Opinnäytetyön tekijät 

tiedostivat, että mahdollista kuvamateriaalia oli vaikea käyttää tässä työssä, koska tekijänoikeudet sen 

estivät. Keskustelun pohjalta päädyttiin kuvaamaan toimenpide sanallisesti kuvamateriaalin sijasta. 

Tällöin ilmaisun suhteen tuli olla huolellinen ja yksiselitteinen. Riskinä tässä oli tulkintojen tekemisen 

mahdollisuus. Tämän vuoksi ohje esitestattiin Etelä-Pohjanmaan ensihoidossa ennen lopullista käyt-

töönottoa. Ohjetta käytettiin myös valmistusvaiheessa työelämän ohjaajalla luettavana. Hoito-ohjeen 

ulkoasun rakenteellisena mallina käytettiin Etelä-Pohjanmaan ensihoidossa käytössä olevia hoito-
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ohjeita. Valmiin hoito-ohjeen hyväksyy aikanaan käyttöön ensihoitolääkäri. (Mäntyneva 2016, 135–

137.)   

 

Projekti käynnistyi 23.11.2017 EHA2:n osastonhoitajan lähettämästä sähköpostista, jonka pohjalta 

opinnäytetyön tekijät kokoontuivat ideointipalaveriin joulukuun alussa 2017. Toinen ideointipalaveri 

käytiin tammikuussa 2018. Ensimmäinen ideapaperi aikatauluineen lähetettiin Centrian yliopettajalle 

11.3.2018. Tutkimussuunnitelma valmistui toukokuun alussa, minkä jälkeen lähetimme sen opettajan 

tarkastettavaksi tutkimusluvan hakemista varten. Tämän jälkeen suunnitelma esitettiin suunnitelmase-

minaarissa 8.5.2018. Opinnäytetyön yhteistyösopimus allekirjoitettiin 18.6.2018, kun tutkimussuunni-

telma oli hyväksytty.  

 

Toteuttamisvaiheessa toteutettiin ohjausryhmän tuella projektisuunnitelman mukaisesti niitä toimia, 

joita projektin eteneminen vaati. Kun huomattiin, että jokin projektin osa-alueista vaati muutoksia, niin 

tehtiin tarvittavat korjaustoimet. (Mäntyneva 2016, 17–20.) Kesäaikaan sijoittuva tuotekehittely ja 

opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen vaikeuttivat ohjauksen saamista kesälomakauden vuoksi.  

Kesän 2018 aikana kirjoitimme opinnäytetyön tietoperustaa ja teimme hoito-ohjeen valmiiksi hankitun 

tietoperustan pohjalta. Molemmat opinnäytetyön tekijät olivat myös kesällä töissä, mikä asetti haastei-

ta aikataulujen yhteensovittamiselle. Tämä oli etukäteen huomioitu tekemällä projektisuunnitelma ke-

säajan kokoontumisille. Kokoontumiskertoja ei kuitenkaan tullut kesän aikana montaa, koska opinnäy-

tetyön tekijöiden työt vaikeuttivat yhteisen ajan löytämistä. Projektisuunnitelmassa oli huomioitu vara-

suunnitelma, mikäli projekti uhkaa ajautua vaikeuksiin tai viivästyä odottamattomien seikkojen vuoksi. 

Sen takia meillä oli kaksi työelämän ohjaajaa, joiden puoleen olisimme voineet tarvittaessa kääntyä 

myös kesäaikana. (Mäntyneva 2016, 134–135.)  

 

Hoito-ohjeen sisällön ohjaamisesta vastasi työelämän edustaja ja opinnäytetyön tietoperustan ohjaami-

sesta Centrian ohjaava opettaja. Työelämän edustajaan ja ohjaavaan opettajaan olimme yhteydessä 

sähköpostitse ja Skypen kautta. Ohjaavalle opettajalle palautimme ensimmäisen version opinnäyte-

työstä elokuussa. Olimme aluksi kirjoittaneet opinnäytetyötä liian laajasti lääketieteen näkökulmasta. 

Jouduimme karsimaan tässä vaiheessa paljon tekstiä pois. Hoito-ohje luovutettiin Etelä-Pohjanmaan 

ensihoidolle pilottikäyttöön elokuussa 2018, jolloin saimme tuotokseen liittyvää palautetta työelämän 

edustajalta. Työelämäohjaajan palautteen pohjalta teimme muutoksia hoito-ohjeen rakenteeseen, pois-

timme ylimääräisiä asioita ja siirsimme hoito-ohjeen viralliselle sairaanhoitopiirin asiakirjapohjalle. 
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Projekti päätetään, kun tuotos on valmistunut ja loppuraporttia edustava opinnäytetyö on esitelty semi-

naarissa. Ohjausryhmä varmistaa vielä, että projektin lopullinen tuote on tarkoituksenmukainen ja pro-

jektille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Tässä opinnäytetyössä on vedetty yhteen tämän projektin 

vaiheet ja poikkeamat sekä arvioitu projektin vaikuttavuutta. (Mäntyneva 2016, 17–20.) Opinnäytetyö 

on valmis marraskuussa 2018. Valmis hoito-ohje luovutettiin jo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

käyttöön marraskuun alussa. 

 

 

6.2 Projektiorganisaatio 

 

Projektiorganisaatioon kuului projektipäällikkö, projektisihteeri ja ohjausryhmän jäsenet. Projektipääl-

likkönä ja -sihteerinä toimivat opinnäytetyön tekijät. Ohjausryhmä koostui ohjaavasta opettajasta ja 

kolmesta työelämän edustajasta. Ohjausryhmä valvoi ja ohjasi projektisuunnitelman toteutumista 

(Mäntyneva 2016, 22–23.)  

 

Projektin kohdeorganisaatioon eli Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluu 18 kuntaa, jonka ensi-

hoidon palvelut ovat 200 000 ihmisen käytettävissä. Sairaanhoitopiirin perustehtävänä on edistää 

asukkaiden terveyttä, ja se tuottaa omana palvelunaan kaikki ensihoidon palvelut. (Etelä-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiiri 2018.) Ensihoitopalveluilla tarkoitetaan palveluita, jotka kattavat sairaalan ulkopuoli-

sissa olosuhteissa tapahtuvan potilaan kiireellisen hoidon. Ne sisältävät hoidon tarpeen arvioimisen, 

hoidon ja tarvittaessa kuljetuksen tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan. (Castren ym. 2012, 14.) Eri-

koissairaanhoitoa toteutetaan keskitetysti Seinäjoen keskussairaalassa. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoi-

topiirin mottona on ”Ihmisen terveyden tähden”. Toiminta perustuu koulutettuun henkilökuntaan, asi-

anmukaisiin tiloihin ja tasokkaisiin hoitolaitteisiin. Tutkimus- ja kehittämistyö on kehityssuuntana 

sairaanhoitopiirissä. (Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2018.)  

 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitoyksiköitä on yhteensä 20. Henkilöstö koostuu perus- ja 

hoitotason ensihoitajista. Lisäksi on ympäri vuorokauden päivystävä kenttäjohtajayksikkö EP 01, ja 

lääkäriyksikkö EP00, joka päivystää arkisin klo 8–20. Kiireettömät ensihoidon siirrot hoitaa Etelä-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella yksityinen ensihoidon yritys. Kenttäjohtajilla on operatiivinen 

vastuu alueen toiminnasta, ja he tuovat erikoisosaamista ensihoidon yksiköihin ja toimivat esimiehinä 

esimerkiksi monipotilastilanteissa. Päivystävä ensihoitolääkäri kulkee Etelä-Pohjanmaalla maayksiköl-

lä ensihoitoyksiköiden apuun. (Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2018.)   
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6.3 Projektin eettisyys ja luotettavuus 

 

Opinnäytetyön tekijät tiedostavat, että heillä on eettisiä velvoitteita toimeksiantajaa ja ensihoidon am-

mattikuntaa kohtaan. Toiminnan tasolla eettisyys konkretisoituu tekoina. Ihminen toteuttaa eettisiä 

arvojaan ja periaatteitaan käytännössä toimintansa kautta. Tahto ja uskallus tehdä hyvää sekä sitoutu-

minen eettisiin arvoihin ja periaatteisiin luovat perustan eettiselle toiminnalle. (Vuori-Kemilä, Lind-

roos, Nevala & Virtanen 2010, 26.)  

 

Tässä projektissa eettisiä arvoja pohdittiin muun muassa hoito-ohjeen laatimisessa, koska sen tuli sisäl-

tää konkreettinen toimintaohje siitä, millaisissa tilanteissa reponointi on suotavaa tehdä, ja kuinka se 

tehdään. Reponointi on harvakseltaan vastaan tuleva toimenpide ensihoidossa. Tämän takia on haluttu 

tehdä hoito-ohje siitä, miten reponointi toimenpiteenä tapahtuu. Hoito-ohje ei kuitenkaan korvaa ensi-

hoitajan perustietoja ja osaamista. (Alanen ym. 2016, 16–17.) Potilaan vammautuessa ensihoitajan 

lähestymistavalla on valtava merkitys. Ensihoitajan tulee kohdata jokainen potilas ystävällisesti ja ar-

vokkaasti. Ennen reponointia potilas täytyy saada rauhoitettua. Ensihoitajan tulee kertoa koko ajan 

mitä potilaalle tehdään ja toimia yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Tällä tavoin potilaalle syntyy 

luottamus ja turvallinen tunne annettuun hoitoon. Potilasvalitukset tulevat yleensä hoitajien käytökses-

tä, eivät niinkään annetusta hoidosta. (Alanen ym. 2016, 14.) 

 

Valmis tuote luovutettiin vain siihen tarkoitukseen, mihin se oli tehty eli työn tilaajalle, eikä se sisällä 

mitään varsinaisesti salassa pidettävää materiaalia. Luovutuksen jälkeen ensihoitolääkäri tarkistaa hoi-

to-ohjeen ja julkaisee sen sairaanhoitopiirin omassa verkkoympäristössä. Työn tilaaja on antanut luvan 

julkaista hoito-ohjeen opinnäytetyön liitteenä (LIITE 3). Opinnäytetyön lähdemateriaali koostui lähin-

nä ensihoidon ammattikirjallisuudesta ja hoitotyön kirjallisuudesta. Myös lääkärin tietokantoihin ja 

kansallisiin Käypä hoito -suosituksiin on joissain yhteyksissä viitattu. Ensihoidon kirjallisuus on uusiu-

tunut viime vuosina todella paljon. Kirjallisuus on kohdennettu niin perustason ensihoitajille kuin hoi-

totason ensihoitajille. Työssämme on käytetty myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoito-

keskuksen jo käytössä olevia hoito-ohjeita. Hoito-ohjeet ovat ensihoitolääkärin hyväksymiä. Lähteet 

ovat alkuperäislähteitä ja mielestämme riittävän valideja ja tarkoitukseen soveltuvia tätä työtä ajatel-

len. 
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7 POHDINTA 

 

 

Tämä opinnäytetyö on ollut mielenkiintoinen ja ainutlaatuinen oppimiskokemus, mikä helposti vei 

myös mennessään. Se on ollut matka, joka kannatti todellakin tehdä. Alusta saakka meille oli selvää, 

että haluamme päästä johonkin projektiin mukaan ja aihepiirin tulisi liittyä akuuttihoitoon, koska se on 

meidän molempien suuntautumisvaihtoehto ammattikorkeakoulussa. Aihevalintaa ohjasi molempien 

kiinnostus ja kokemus ensihoidosta. Toinen opinnäytetyön tekijöistä kysyi omalta työnantajaltaan, 

olisiko ensihoitoon liittyvää opinnäytetyön aihetta. Etelä-Pohjanmaan ensihoidon vastuulääkäriltä 

saimme haastavan ja laajan aiheen, johon tartuimme. Hän näki tarpeen vamman reponointia koskevas-

ta hoito-ohjeesta, koska sellaista ei vielä ollut olemassa. Reponointia ei ole juurikaan tutkittu eikä siitä 

ole olemassa vielä paljoa opinnäytetöitä. Me löysimme ainoastaan yhden opinnäytetyön, mikä käsitteli 

varsinaisesti reponointia. Kummallakaan meistä opinnäytetyön tekijöistä ei ollut juuri mitään aikai-

sempaa tuntemusta aiheesta, vaan aloitimme tiedon hankkimisen lähes tyhjästä. Työn tilaaja ei asetta-

nut aikataulua projektille, mutta me työn tekijät asetimme tavoitteeksi saada opinnäytetyö valmiiksi 

ennen joulukuuta 2018. Me opinnäytetyön tekijät olimme eri ryhmistä, mutta tunsimme toisemme en-

tuudestaan ja asumme samalla paikkakunnalla, mikä helpotti tämän projektin viemistä loppuun asti.  

 

Olemme jäsennelleet opinnäytetyön teoreettisen osuuden aiheet sellaiseen järjestykseen, joka mieles-

tämme oli loogisin. Ensin avaamme ensihoidon käsitettä, koska ensihoito toimintaympäristönä eroaa 

sairaalan sisäisestä toiminnasta. Työmme kuitenkin sijoittuu ensihoitoon. Halusimme lyhyesti avata eri 

hoitotasot, jotka vaikuttavat työn vaativuuteen ja esimerkiksi lääkehoidollisiin oikeuksiin. Aihetta en-

nestään tuntemattomalle voi olla vaikea ymmärtää, mitä näillä eri tasoilla tarkoitetaan. Hoitotyön opis-

kelijoina halusimme tuoda myös sairaanhoitajan osaamisalueet jollain tapaa siihen toimintaympäris-

töön, johon tämä opinnäytetyömme sijoittuu. 

 

Luvussa, jossa kerromme hoito-ohjeesta, olemme tarkastelleet erilaisia laadullisia näkökulmia suhtees-

sa hoito-ohjeeseen. Laadulla tarkoitamme tässä erityisesti sitä, että potilaiden palvelun tarve täytetään 

kokonaisvaltaisesti ja ammattitaidolla, mikä edellyttää taas sitä, että ensihoitajilla on käytössään laa-

dukkaat hoito-ohjeet ammattiosaamisen lisäksi. Organisaatio määrittää laatua eri näkökulmasta kuin 

potilas. Olemme esimerkein avanneet näitä eri näkökulmia. Itse hoito-ohjeen laatijoina koimme tärke-

äksi sen, että hoito-ohjetta tehdessä saimme työelämältä kriittistä palautetta, tukea ja ohjausta hoito-
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ohjeen kokoamiseen. On tärkeää, että ensihoitajat, jotka hoito-ohjetta tulevat käyttämään, ovat saaneet 

vaikuttaa ohjeen sisältöön jo sen ”synnytysvaiheessa”.  

Olemme joutuneet opinnäytetyöprosessin aikana miettimään, millaisen hoito-ohjeen kokoamme. Aluk-

si tilaajan kanssa mietimme, olisiko hoito-ohjeeseen voinut liittää kuvia. Kuvien hankkiminen ja lupa-

asiat olisivat vieneet liikaa aikaa opinnäytetyön laajuuteen ja ajallisiin ja taloudellisiin resursseihin 

nähden. Reponointeja tulee jokapäiväisissä työtilanteissa niin vähän vastaan, että olisi ollut haasteellis-

ta saada kaikki reponointitekniikat kuvattua. Kuka niitä olisi edes ehtinyt kuvaamaan tehtävillä, ja mi-

ten potilailta olisi saatu lupa kuvaamiseen? Tässä tuli monia eettisiä ongelmakohtia, joita oli pohditta-

va tarkoin. Valmiiden kuvien käyttö ei onnistunut tekijänoikeuksien vuoksi. Piirtäminen tuntui työlääl-

tä, eikä kumpikaan ollut siihen halukas. Päädyimme lopulta tekemään hoito-ohjeen, jossa ei ole tällä 

kertaa kuvia.  

 

Hoito-ohjetta aloimme kasamaan vasta sitten, kun opinnäytetyön tietoperusta oli kasassa ja olimme 

kasvattaneet omaa ammatillista ymmärrystä niin, että tiesimme, mistä puhuimme. Hoito-ohjeen en-

simmäisessä versiossa jaoimme reponoinnin ja sijoiltaanmenot eri ohjeiksi. Ohjeista tuli todella pitkiä. 

Työn tilaajalta tuli pyyntö, että ohjeet yhdistettäisiin ja selkeytettäisiin. Ohjeet yhdistettiin ja selkokie-

lisyyteen ja asetteluun kiinnitettiin enemmän huomiota. Ulkoasu muuttui ihan toisennäköiseksi, ja oh-

jetta oli paljon helpompi lukea. Hoito-ohje tehtiin tässä vaiheessa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

viralliselle asiakirjapohjalle. Teksti ja ulkonäkö muotoiltiin samanlaiseksi kuin muutkin hoito-ohjeet. 

Teksti oli ytimekästä ja siinä käytettiin vain lyhyitä virkkeitä. Lääkehoidon ohjeen ja kuljetusohjeen 

saimme ensihoitolääkäriltä. Lääkehoito-osion jouduimme jakamaan perus- ja hoitotasolle erikseen. 

Muuten ohje on sama riippuen koulutuksesta. Omasta mielestämme onnistuimme hyvin tuotteen val-

mistuksessa ja olemme itse tyytyväisiä lopputulokseen. Yhteistyö työelämän edustajan kanssa sujui 

hyvin ja saimme tukea heiltä koko projektin ajan. Valmiin hoito-ohjeen (LIITE 4) luovutimme marras-

kuun alussa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käyttöön. Toiveenamme on, että hoito-ohje päätyy 

varsinaiseen käyttöön mahdollisimman pian. 

 

Projektin perustamiskokous (LIITE 2) järjestettiin Skypen kautta. Perustamiskokoukseen oli kutsuttu 

opinnäytetyön tekijät, Centria- ammattikorkeakoulun ohjaava opettaja ja työpaikan edustaja. Valitetta-

vasti työpaikan edustaja ei päässyt osallistumaan perustamiskokoukseen, koska oli tehtävällä juuri sil-

loin. Perustamiskokouksessa saimme hyvää kokemusta kokouksen pitämisestä ja kokouksen jälkeen 

muistion laadinnasta. Olisi ollut hyvä, että jokainen osapuoli olisi nähnyt Skypen välityksellä toisensa. 

Nyt opettaja ei ole kertaakaan nähnyt työelämän edustajaa eikä työelämän edustaja opettajaa. Opinnäy-
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tetyön tekijät ovat olleet yhteydessä sähköpostin välityksellä työpaikan edustajan kanssa ja toinen heis-

tä on keskustellut asiasta myös kasvotusten. 

 

Tutkimusluvan haimme heti, kun saimme ohjaavan opettajan opinnäytetyölle. Halusimme saada luvan 

jo ennen kesälomia, että saisimme kesän aikana kirjoittaa opinnäytetyötä eteenpäin. Opettajan ripeän 

toiminnan ansiosta tämä järjestyi. Tutkimuslupa tuli todella nopeasti, minkä jälkeen aloimme tehdä 

varsinaista opinnäytetyötä. Suunnittelimme, että olisimme kesän aikana kirjoittaneet yhdessä tietope-

rustaa, mutta töiden takia aikataulujen yhteensovittaminen osoittautui todella haastavaksi. Kumpikin 

kirjoitti tahollaan opinnäytetyötä eteenpäin, minkä lisäksi juttelimme usein puhelimessa projektiin liit-

tyen. Kokoonnuimme kasaamaan opinnäytetyötä kesän lopussa. Tekstiä oli tuolloin paljon kasassa. 

Mielestämme olimme saaneet hyvän kokonaisuuden aikaan. Ensimmäisen palautuskerran jälkeen 

saimme opettajalta palautetta, että olimme liian syvällä aiheessa ja teoriaosuus oli kirjoitettu enemmän 

lääketieteen kuin hoitotieteen näkökulmasta. Seuraavaan versioon jouduimme tiivistämään tekstiä ja 

jättämään joitain osia pois kokonaan. Tältä olisimme välttyneet, jos opinnäytetyöprosessi olisi aloitettu 

muussa ajankohdassa kuin kesää vasten, jolloin opinnäytetyön ohjaaja on lomalla. Opettaja olisi voinut 

aikaisemmassa vaiheessa sanoa, että nyt olette lähteneet väärälle uralle. Toisaalta omasta näkökulmas-

tamme katsoen me opinnäytetyön tekijät saimme omaa ammatillista tietotaitoa kasvatettua. Tavoit-

teenahan oli lisätä opinnäytetyön tekijöiden ammatillista ymmärrystä vamman reponoimisesta ja siihen 

liittyvistä tekijöistä, joten tässä me ainakin onnistuimme. 

 

Opinnäytetyön tekijöinä kasvatimme projektin aikana omaa ammattitaitoa monelta eri osa-alueelta. 

Kuten aikaisemmin mainitsimme, reponointi on sellainen toimenpide, mitä ensihoidossa tulee vain 

vähän vastaan. Koulussa reponoimisesta ei puhuttu mitään, eli tiedonhaku aloitettiin ihan nollasta. Pro-

jektin aluksi piti aloittaa reponoinnin opiskelu ihmisen perusanatomiasta. Lääkehoidon opiskelimme 

uudestaan siltä osin, mitä lääkkeitä käytimme hoito-ohjeessa. Yhteen vedettynä kertasimme kaikki 

ensimmäisen vuoden asiat, mitä sairaanhoitajatutkinnossa ammattikorkeakoulussa olimme opiskelleet. 

Lisäksi olemme käyneet jatkuvaa vuoropuhelua ensihoidossa työskentelevien ammattilaisten kanssa ja 

pyytäneet heiltä myös palautetta. Opinnäytetyötä on luetutettu muutamilla työkavereilla, jotka huoma-

sivat seikkoja, joille itse olimme jo sokeutuneet opinnäytetyöprosessin aikana. Tämän me koimme 

erittäin tarpeellisena. Projektin jälkeen kumpikin opinnäytetyön tekijöistä uskaltaa alkaa reponoimaan, 

jos sille on tarvetta. Ammatillinen kasvaminen tämän projektin myötä on ollut valtava.   

 

Projektin vieminen loppuun kasvatti opinnäytetyön tekijöillä tietoteknisiä taitoja. Vaikka koululla oli 

hyvä pohja, mihin opinnäytetyötä alettiin tehdä, niin jossain vaiheessa asetukset menivät ihan sekaisin. 



26 

 

Stressin sietokyky kasvoi, kun asiat eivät menneet niin, miten olimme ne suunnitelleet. Esimerkiksi 

kun laitoimme opettajalle ensimmäisen version opinnäytetyöstä ja palautteena oli, että olemme liian 

syvällä eikä punaista lankaa löydy koko opinnäytetyöstä. Kokosimme kuitenkin itsemme ja aloimme 

kasata opinnäytetyötä toisesta näkökulmasta. Tämän jälkeen pääsimme oikealle uralle ja saimme hy-

vän opinnäytetyön aikaan. 

 

Viimeistelyvaiheessa myös opinnäytetyön nimi muuttui. Aluksi olimme suunnitelleet opinnäytetyön 

nimeksi ”Vamman reponointi sairaalan ulkopuolisissa olosuhteissa. Hoito-ohje ensihoitoon”. Lopulta 

aloimme miettiä, pitäisikö opinnäytetyön nimeä lyhentää ja täsmentää. Päädyimme laittamaan työn 

nimeksi ”Reponointi ensihoidossa. Hoito-ohje Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirille”. Nyt otsikosta ja 

nimiölehdestä selviää, että opinnäytetyömme on tehty sairaanhoitajan näkökulmasta ensihoitoon ja se 

on työelämälähtöinen hanke. 

 

Opinnäytetyömme viimeistelyvaiheessa syyskuussa 2018 toisen opinnäytetyön tekijän elämäntilanne 

muuttui ja viimeistely jäi pelkästään toisen opinnäytetyön tekijän vastuulle. Tällaista riskitekijää emme 

olleet ottaneet huomioon riskejä kartoitettaessa. Projektin aikataulu pysyi kuitenkin koko ajan suunni-

tellussa aikataulussa, vaikka loppupuolella tuli esteitä, jotka olisivat voineet kasvattaa projektin pituut-

ta. Opinnäytetyön vetovastuun siirtyessä vain toiselle opinnäytetyön tekijälle toi se hänelle paineita 

siitä, miten yksin selviää tästä. Kuitenkin halu viedä työ loppuun asti lisäsi motivaatiota loppumetreil-

lä. Onneksi epätietoisuus ja hankala vaihe projektissa oli väliaikaista, ja lopulta pääsemme yhdessä 

esittelemään opinnäytetyötämme seminaariin marraskuussa.  

 

Jatkokehittämishaasteena on tehdä hoito-ohjeeseen kuvat eri reponoimistekniikoista, jolloin kuvat oli-

sivat tukemassa oppimista. Toisena jatkokehittämishaasteena on tehdä video reponoimistekniikoista, 

jolloin koulut voisivat ottaa sen opetuskäyttöön. Myös simulaatio-opetusta aiheesta täytyy lisätä ja 

siihen liittyen olisi mielenkiintoista tutkia, millaisia valmiuksia ammattikorkeakoulu antaa reponoin-

tiin, kuinka sairaanhoitajat kokevat hyötyvänsä simuloinnista tai kuinka korkea on reponoimisen kyn-

nys työelämässä? Aihe on edelleen kiinnostava, kun siihen on päässyt sisälle. Tarve tällaiselle on il-

meinen, ja reponointikoulutusta kannattaisi harkita esimerkiksi yhteistyössä päivystyspoliklinikan 

kanssa. 
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Projektin perustamiskokous                                         MUISTIO  

  

 

 

Aika  31.5.2018 

 

Paikka  Skype 

 

Läsnä  Teija Honkonen, ohjaava opettaja 

  Jenni Penttilä, opinnäytetyön tekijä 

  Katja Lappi, opinnäytetyön tekijä 

 

Poissa  Ilkka Suksi, työelämän edustaja ei tullut linjoille, estynyt 

 

 

Käsitellyt asiat 

 

1. Keskusteltu opinnäytetyön tekemisestä projektina ja sopimuksen tekemisestä Etelä-

Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kanssa. Tutkimuslupaa tullaan hakemaan Etelä-Pohjanmaan 

Sairaanhoitopiirin opetusylihoitaja Merja Sankelolta, minkä jälkeen lupahakemus etenee hallin-

toon. Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirillä on oma hakemuspohja opiskelijoiden opinnäytetöi-

tä varten. Näistä kaikista löytyy selkeä ohjeistus sairaanhoitopiirin verkkosivuilta. 

 

2. Projektin aikataulu on selvillä ja alustavasti sovittu, että lähdetään noudattamaan sitä. Kesäaika 

tuottaa jonkin verran haasteita, mutta opinnäytetyön tekijät ovat tästä tietoisia. Työelämän taho 

on ilmoittanut olevansa käytettävissä myös kesällä. 

 

3. Ohjaava opettaja on toivonut saavansa yhden kuukauden lukuaikaa opinnäytetyön palauttami-

sen jälkeen. Seuraava palautus elokuun 13 päivän tienoilla, jolloin opettaja palaa lomalta. 
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