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1 JOHDANTO 

 

Kotihoidon asiakasryhmä koostuu suurimmaksi osaksi iäkkäistä asiakkaista, joilla 

on pitkäaikaissairauksia. Kotihoidon palveluita käyttävät yleensä huonokuntoiset, 

iäkkäät ihmiset, painottuen 75-84 –vuotiaisiin. Pääosin avuntarpeen kotihoidon asi-

akkaille aiheuttaa fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen sekä erilaiset sairaudet. 

(Ikonen 2015, 42–43.) Väyrysen ja Kurosen (2016) mukaan Akaassa vuoden 2015 

lopulla säännöllisen kotihoidon asiakkaita oli yhteensä 235, joista yli 80 prosenttia 

oli ikäihmisiä. Tämän vuoksi opinnäytetyömme painottuu ikäihmisten hoitotyöhön 

kotihoidossa. 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä akuutteja tilanteita käsittelevä sekä toimin-

taohjeita sisältävä taskuopas Akaan kotihoidon hoitotyöntekijöille antamaan tukea 

tilanteisiin, joita ei kohtaa jokapäiväisessä työssä. Työn tavoitteena on edistää ko-

tihoidon asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä kehittää kotihoidon työntekijöi-

den ammattitaitoa akuuteissa tilanteissa toimimisessa oppaan tullessa käyttöön ko-

tihoidossa. 

Valitsimme opinnäytetyön aiheen itse, koska halusimme kerätä tietoa akuuttitilan-

teissa työskentelystä, joka on molempia kiinnostava aihe. Ajatus toiminnallisesta 

opinnäytetyöstä oli molemmille mieleinen. Koimme, että aiheemme ”Hoitotyön 

akuutit haasteet kotihoidossa – Taskuopas hoitohenkilökunnalle akuutteihin tilan-

teisiin” olisi hyödyllinen, koska tietojemme mukaan kotihoidolla ei ole ohjeistuksia 

kyseiseen aiheeseen liittyen. Molemmille tekijöille aiheesta on hyötyä, koska 

akuutteja tilanteita voi tulla vastaan työpaikasta riippumatta. Myös tekijät voivat 

hyödyntää tulevaisuudessa opasta ja siihen keräämäänsä tietoa työskennellessään 

missä tahansa työpaikassa akuuttien tilanteiden ilmetessä.  
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2 TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA TAVOITE 

 

 

Tarkoituksenamme on tehdä Akaan kotihoidon palvelun hoitotyöntekijöille akuuttien ti-

lanteiden hoitotyön toimintaa tukeva taskuopas, josta hoitotyöntekijät saavat tukea, 

kuinka toimia akuuteissa tilanteissa.  

 

Opinnäytetyön tehtävät: 

1. Mitä akuutteja tilanteita kotihoidon hoitohenkilökunta kohtaa? 

2. Miten toimitaan erilaisissa kotihoidon akuuteissa hoitotilanteissa? 

3. Millainen on hyvä hoito-opas? 

 

Kun opas tulee käyttöön Akaan kotihoidossa, tavoitteena on edistää kotihoidon asiakkai-

den terveyttä ja hyvinvointia sekä kehittää kotihoidon työntekijöiden ammattitaitoa ja 

osaamista akuuteissa tilanteissa toimimisessa. 
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Teoreettinen viitekehys on kooste käsitteistä, jotka ovat valikoituneet opinnäytetyöhön. 

Työn käsitteiksi valikoituivat akuuttien tilanteiden hoitotyö, kotihoito, ikäihmiset, sydän- 

ja verenkiertohäiriöt, eloton asiakas, tajunnan häiriöt, aivoverenkiertohäiriöt, anafylaksia, 

tapaturmat, nenäverenvuoto ja hoito-opas (kuvio 1). 

 

 

 

 

KUVIO 1. Opinnäytetyön viitekehys (Hyytiäinen 2017) 
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3.1 Ikäihmiset 

 

Akaan kotihoidon asiakkaiden ikä painottuu pääosin yli 75 – vuotiaisiin (Väyrynen & 

Kuronen 2016). Tämä on suurin syy siihen, että olemme rajanneet opinnäytetyömme 

ikäihmisiin. Myös työelämäyhteyspalaverissa kävi ilmi, että asiakkaat ovat pääosin ikäih-

misiä, minkä vuoksi työntekijät toivoivat työn rajausta ikäihmisiin. Kahden tulevan vuo-

sikymmenen aikana väestön ikärakenteessa tulee tapahtumaan muutoksia, vanheneminen 

tulee olemaan tähänastistakin nopeampaa. Tämän vuoksi ikäihmisten terveyden ja toi-

mintakyvyn kehitys on entistäkin tärkeämpää koko väestön terveyden ja hyvinvoinnin 

kannalta. (Sainio ym. 2013, 50.) Viimeisimpien tilastolukujen mukaan 75 vuotta täyttä-

neistä ikäihmisistä yli 90 % asuu kotona ja 80 vuotta täyttäneistä kotona asuu 86 %. 

Yleensä iäkkäät asuvat kotona omasta tahdostaan riippumatta avuntarpeesta tai sairau-

desta. Vuonna 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sotkanet – tietokannan mukaan 

säännöllisen kotihoidon asiakkaista 40 %:lla oli muistisairausdiagnoosi ja 80 %:lla kog-

nition vajaus. (Finne-Soveri 2017, 216.) 

 

Ikääntyessä ihmisellä alkaa tapahtua erilaisia muutoksia fyysisissä, psyykkisissä ja sosi-

aalisissa toimintakyvyissä, joiden vuoksi ulkopuolisen avun tarve lisääntyy. Yksittäisen 

toimintakyvyn osa-alueen heikentyessä, vaikutus heijastuu yleensä myös muihin osa-alu-

eisiin heikentävästi. Fyysisen toimintakyvyn heikentyessä liikkeet hidastuvat ja ilmenee 

vapinaa sekä nivelten jäykkyyttä. Lihasmassan ja lihasvoiman pienentyessä liikkuminen 

hidastuu. Pienikin vamma saattaa aiheuttaa helposti murtumia luuston haurastuessa. Hen-

gityselimistön kudoksissa tapahtuu muutoksia, jotka aiheuttavat jäykistymistä. On tyypil-

listä, että sydämen maksimisyke alenee ja systolinen paine kohoaa. Tällöin myös ääreis-

verenkierto heikkenee. Useat aistitoiminnot, kuten tasapainoaisti, näkö, kuulo, koordi-

naatiokyky sekä kosketustunto heikkenevät. Myös kivun aistiminen muuttuu erilaiseksi, 

mikä aiheuttaa sen, että monia kipua aiheuttavia sairauksia ei välttämättä huomata. 

Psyykkisen toimintakyvyn muutokset saattavat aiheuttaa muutoksia ikäihmisen käyttäy-

tymiseen ja oireiden ilmenemiseen. Ikäihmisillä ilmenee yleisimmin masennustiloja ja 

ahdistuneisuutta psyykkisinä häiriöinä. Paha olo saattaa ilmetä usein somaattisina oireina, 

esimerkiksi särkyinä, kipuina, univaikeuksina, väsymyksenä tai hengenahdistuksena. So-

siaaliset toimintakyvyn muutokset useimmiten johtuvat fyysisistä ja psyykkisistä muu-

toksista, jotka johtavat vähentyneeseen sosiaaliseen kanssakäymiseen. (Lankinen 2016, 

250–251.) 
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Ikäihmisiä hoidettaessa on tärkeää muistaa, että mahdolliset pitkäaikaissairaudet vaikut-

tavat terveydentilaan ja toimintakykyyn. Tämän lisäksi sairauksia saattaa esiintyä saman-

aikaisesti useita. Sairauksien lisääntyessä moni ikäihminen käyttääkin useita lääkeaineita 

samanaikaisesti. Lääkkeiden toiminta muuttuu elimistössä iän myötä, mikä lisää haital-

listen yhteisvaikutusten riskiä. (Lankinen 2016, 250.) 

 

 

3.1.1 Ikäihmisen tutkiminen 

 

Ikäihmisen toimintakyvyn äkillinen romahtaminen saattaa olla merkki vakavasta perus-

elintoimintojen häiriöstä. Tällaisessa tilanteessa nopea tilanteen tarkastaminen, ikäihmi-

sen ja hänen elintoimintojensa tutkiminen ja arvioiminen ovat paikallaan. (Lankinen 

2016, 249.)  Tärkeää on, että ikäihmisen tutkiminen akuuteissa tilanteissa perustuu kol-

meen vaiheeseen: tutkimiseen, selvittämiseen ja toimimiseen (Sosiaali- ja terveysminis-

teriö 2010). Ensin tarkastellaan ikäihmisen yleistä toimintakykyä ja arvioidaan sen mah-

dollinen aleneminen. Jotta ikäihmisen tutkiminen olisi mahdollisimman laajaa nopeassa 

ajassa, kartoitetaan ikäihmisen psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä samalla, kun arvi-

oidaan somaattisia oireita. Ikäihmisen psyykkistä toimintakykyä ja orientoituneisuutta 

voidaan arvioida kysymyksin, kuten kysymällä hänen nimeään, syntymäaikaansa, viikon-

päivää ja vuotta. (Lankinen 2016, 249.)  

 

Ikäihmisen fyysisessä tutkimisessa tarkkaillaan ja arvioidaan sen hetkisiä pään ja kaulan 

sekä rintakehän ja vatsan alueiden oireita. Nämä sisältävät muun muassa mahdollisia hui-

mausoireita, suun kuivumista, erittämisen vaikeuksia, vatsan alueen arkuutta, sydämen 

rytmihäiriöitä ja hengitysvaikeutta. Ikäihmisen raajojen ja ihon tarkkailussa ja arvioin-

nissa tarkastellaan lämpöä, ihon väriä, ihorikkoja, mustelmia, turvotuksia, vapinaa, jäyk-

kyyttä sekä hygieniaa. Yleisessä arvioinnissa ja tutkimisessa havaitaan muutoksia toimin-

takyvyssä, aistitoiminnoissa, kivun tuntemisessa sekä pitkäaikaissairauksien oireissa ja 

niiden lääkehoitojen toteuttamisessa. (Lankinen 2016, 249–254.) Ikäihmistä tutkittaessa 

diagnostisia haasteita luovat oirekuvan muuttumiset sekä löydösten ja yleisoireiden run-

saus. Näitä voivat esimerkiksi olla tyyppioireiden puuttumiset, kuten rintakipu sydänin-

farktissa. Ikäihmisen mikä tahansa akuutti sairaus saattaa ilmetä sekavuutena, jolloin vä-

litöntä diagnoosia on vaikea tehdä. Tutkimiseen kuuluu nopeaa sekä jatkuvaa peruselin-
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toimintojen tarkkailua sekä verenpaineen, pulssin, verensokerin ja hengitystiheyden mit-

taamista ABCDE- protokollan (katso 3.3 Hoitotyö akuuttitilanteessa) mukaan. (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2010.)  

 

Ikäihmisten tutkimistilanteissa hoitotyössä hoitajan tulee puhua selkeästi sekä rauhalli-

sesti, jotta hänen puheensa olisi mahdollisimman ymmärrettävää. Näissä tilanteissa on 

tärkeää käyttää ymmärrettäviä käsitteitä sekä olisi hyvä esitellä itsensä ja mahdollisesti 

teititellä ikäihmistä. Hoitajan tulee kertoa, mitä hän on tekemässä ja minkä vuoksi sekä 

käyttäytyä kärsivällisesti ja toistaa sanansa tarvittaessa ikäihmiselle. Jos ikäihmistä täytyy 

riisua tutkimistilanteessa, se tulee tehdä hienotunteisesti ja huomioida samalla ikäihmisen 

intimiteetti. Tutkimisen jälkeen ikäihminen tulee peittää ja suojata, sillä ikäihmisten ke-

hon lämpötila saattaa laskea herkästi. Tutkittaessa ikäihmistä hoitajan tulee myös olla 

hellävarainen. Ikäihmisten iho on hauras ja saattaa helposti vaurioitua sekä heille voi tulla 

helposti mustelmia. (Lankinen 2016, 251.)  

 

Jotta ikäihmisen turvallista kotona-asumista voidaan tukea ja suunnitella mahdollisim-

man pitkälle, täytyy kotihoidon asiakkailla olla tehtynä selkeä ja kirjallinen hoitosuunni-

telma, jossa on otettu kantaa myös päivystyksellisiin tilanteisiin, hoitotahtoon sekä hoi-

don rajauksiin. Kysyttäessä ikäihmiseltä hänen oireistaan, hän saattaa aloittaa oireiden 

kertomisen vuosikymmenien takaisista tapahtumista, koska hänellä on pitkä elämänhis-

toria. Oireiden kertomiseen ja niiden tietojen oikeellisuuteen voivat vaikuttaa myös muut 

tekijät, kuten muistisairaudet ja -häiriöt sekä psyykkisen toimintakyvyn häiriöt. Ikäihmi-

nen saattaa myös vähätellä, ylikorostaa tai kieltää joitakin oireita. Ikäihmistä tutkittaessa 

voit hyödyntää keräämääsi tietoa ikäihmiseltä ja muilta paikalla olevilta henkilöiltä sekä 

ikäihmisen hoito- ja palvelusuunnitelmasta tai potilastietojärjestelmän kirjauksista. Tällä 

tavoin voit varmistaa tietojen oikeellisuuden, ikäihmisen oirehistorian ja tapahtumien ku-

lun. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010; Lankinen 2016, 252.) 

 

Ikäihmiseltä itseltään on tärkeää varmistaa, antaako hän hoitajan tutkia häntä. Jos vastaus 

on kielteinen, hoitajan kannattaa miettiä kielteisen vastauksen taustalla olevia syitä, joita 

voivat olla muun muassa aikaisemmat huonot kokemukset, pelko sairaalaan tai muuhun 

jatkohoitopaikkaan joutumisesta tai kuolemanpelko. Ikäihmisellä on itsemääräämisoi-

keus, jonka vuoksi häntä ei voi pakottaa mihinkään, mitä hän ei tahdo. Hoitajan tulee 

kuitenkin kertoa asiakkaalle rehellisesti mahdollisesta jatkohoidosta. Tällöin tulee huo-

mioida, ymmärtääkö ikäihminen tilanteen vakavuuden ja eri vaihtoehdot jatkohoidosta 
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sekä arvioida niiden seuraukset päätöksentekotilanteessa. Yli 75-vuotiaiden monisairai-

den raihnastuneiden ikäihmisten diagnostiikan toteuttaminen ja optimaalisen hoidon va-

linnat sekä toteuttamiset ovat usein ongelmallisia. Heidän yksittäiset terveysongelmansa 

kuitenkin hoidetaan pääosin samalla tavalla, kuten työikäistenkin ihmisten. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2010; Lankinen 2016, 252.) 

 

Jos ikäihmisen sairauden aiheuttamia oireita pidetään ikään liittyvinä muutoksina, sairaus 

voi pahentua ja hoitoon pääsy pitkittyä. Ikäihmistä tutkittaessa onkin tärkeää erottaa 

ikääntymisen aiheuttamat muutokset sairauksien oireista. Akuuttiin sairauteen viittaa 

useimmiten äkilliset muutokset ikäihmisen toimintakyvyssä. On hyvin tärkeää muistaa, 

että akuutit sairaudet eivät välttämättä aiheuta kyseisille sairauksille tyypillisiä oireita. 

Ikäihmisellä saattaa olla oireena sekavuutta, muistin huononemista, yleistä pahanolon 

tunnetta, huimausta, oksentelua tai jalkojen kantamattomuutta. Oireiden taustalla voi olla 

esimerkiksi virtsatietulehdus tai sydäninfarkti. (Lankinen 2016, 250.) 

 

 

3.2 Kotihoito 

 

Kotihoito jakautuu kotisairaanhoidon palveluihin ja kotipalveluihin. Kotisairaanhoito on 

moniammatillista hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista kotona järjestettävää hoitoa. 

Kotisairaanhoito sisältää terveyden- ja sairaanhoidon palveluita. Asiakkaita kotihoidossa 

ovat ikäihmiset, vammaiset, pitkäaikaissairaat, sairaalasta kotiutuvat toipilaat sekä mie-

lenterveys- ja päihdeasiakkaat. Terveydenhuoltolain perusteella kunnan on järjestettävä 

tarvittava kotisairaanhoito ja sosiaalihuoltolain nojalla tarpeellinen kotipalvelu. (Ikonen 

2015, 16–17; Ihalainen & Kettunen 2016, 185.) Sipilän (2013) mukaan kotihoidon pal-

velut ovat erityisen tärkeitä ikäihmisten kotona asumisen tukemiseksi. Kotihoidon tarjo-

amia palveluja tarvitaan silloin, kun asiakkaan kotona selviytyminen ja toimintakyky ovat 

syystä tai toisesta heikentyneet. Toimintakyky voi heiketä vähitellen tai äkillisesti akuu-

tista sairaudesta tai vammasta johtuen. (Sipilä 2013, 470–471.) Palvelujen tarvetta arvi-

oidaan kotikäynnillä yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. Huomioon otet-

tavaa arvioinnissa on omaisten tai läheisten mahdollisuus osallistua hoitoon, yksityiset 

palvelut ja vapaaehtoistyö. Yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään aina asiak-

kaalle, jossa sovitaan kirjallisesti palveluista, joka on lakisääteinen velvoite. (Ihalainen & 

Kettunen 2016, 185.) 
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Kotihoidossa työnteko toteutuu tiimeissä, jotka koostuvat lähihoitajista, perushoitajista, 

sairaanhoitajista, terveydenhoitajista ja kodinhoitajista. Työnkuva on muuttunut siten, 

että monet kodinhoitoon liittyvät tehtävät, kuten ruoanlaitto ja siivoaminen, ovat siirty-

neet kotihoidon tukipalveluiksi. Ennen aikaa vienyt lääkkeidenjako on siirtynyt hoidetta-

vaksi pääsääntöisesti apteekin annosjakelun avulla. Tukipalveluiden lisäännyttyä kotihoi-

don tehtäviin kuuluu entistä enemmän henkilökohtainen hoivaaminen ja voinnin seuran-

taan liittyvät asiat. Kotihoidossa tehtävään työhön kuuluvat muun muassa hoitotoimenpi-

teiden ja lääkehoidon toteutus, asiakkaan tukeminen kuntoutumista edistävillä työotteilla 

sekä asiakkaan läheisten ja omaisten tukeminen. (Ihalainen & Kettunen 2016, 186–187.) 

 

 

3.3 Hoitotyö akuuttitilanteessa 

 

Kotihoidon asiakasryhmä koostuu suurimmaksi osaksi iäkkäistä asiakkaista, joilla on pit-

käaikaissairauksia. Kotihoidon palveluita käyttävät yleensä huonokuntoiset iäkkäät ihmi-

set, painottuen 75–84 -vuotiaisiin. Pääosin avuntarpeen kotihoidon asiakkaille aiheuttavat 

fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen sekä erilaiset sairaudet. (Ikonen 2015, 42–43.) 

Akuuttitilanteita on hyvin monenlaisia, mutta käsittelemme tässä opinnäytetyössä niistä 

vain osaa. Akuuttitilanteet on valikoitu yhteistyössä Akaan kotihoidon hoitotyöntekijöi-

den kanssa sen pohjalta, mitä tilanteita he kohtaavat eniten työelämässään sekä, missä 

tilanteissa kaivattaisiin eniten tukea toimintaan. Akuuttitilanteessa on hyvin tärkeää osata 

tunnistaa ulkopuolisen avun tarve ajoissa (Resuscitation Council (UK) 2015). Ihmisen 

peruselintoimintoja ovat esimerkiksi hengitystaajuus, syke, happisaturaatio, verenpaine, 

lämpötila ja tajunta. Peruselintoiminnoissa tapahtuvat muutokset ovat vahvasti yhtey-

dessä asiakkaan tilan heikkenemiseen. Peruselintoimintoja seuraamalla ja muutosten tun-

nistamisella voidaan ennakoida ja ennaltaehkäistä tulevia tapahtumia. (Myllymäki 2017.)  

 

Ainoastaan aisteja käyttämällä asiakkaasta saadaan merkittävä määrä tietoa, minkä 

vuoksi asiakkaan tilaa kannattaa tarkastella aluksi yleisellä tasolla. Asiakasta katsomalla 

pystyy päättelemään, vaikuttaako vointi huonolta. Asiakkaan ollessa hereillä voi kysyä, 

”Minkälainen vointi on?”. Vastauksen ollessa normaali, voidaan olla varmoja hengitys-

tien avoimuudesta, hengityksen toimivuudesta sekä verenkierron riittävyydestä. Vastauk-

sen ollessa katkonainen tai lyhyt, voidaan päätellä, että asiakkaalla saattaa olla hengitys-

vaikeuksia, kun taas asiakkaan vastaamattomuus on selvä merkki vakavasta tilasta. Tämä 
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nopea tilannekartoitus saisi viedä hoitajalta aikaa vain 30 sekuntia, jonka aikana muodos-

tuu ymmärrys siitä, onko vallitsevalle tilanteelle tehtävä kiireellisesti jotakin.  (Resusci-

tation Council (UK) 2015; Alanen ym. 2016, 22.) 

Peruselintoimintojen arviointi tulee tehdä aina ABCDE – muistisäännön mukaan epäiltä-

essä asiakkaan sairastuneen tai loukkaantuneen kriittisesti (taulukko 1). ABCDE –muis-

tisääntö soveltuu kaikenikäisille asiakkaille ja se on mahdollista toteuttaa kriittisesti sai-

raan tai loukkaantuneen henkilön kohdalla oli hoitovälineitä saatavilla tai ei. Muistisääntö 

”ABCDE” rakentuu englanninkielisistä sanoista Airway, Breathing, Circulation, Disabi-

lity ja Exposure. Tutkimusjärjestys on määritetty henkeä uhkaavimmasta vähiten henkeä 

uhkaavaan. Tällaista strukturoitua lähestymistapaa käyttämällä tavoitellaan henkeä uh-

kaavien ongelmien ja tilanteiden nopeaa tunnistamista ja niihin puuttumista. Jos kuitenkin 

jo tilannekartoituksen aikana huomataan, että asiakkaalla on sydänpysähdys, ABCDE – 

muistisäännön mukaista tutkimista ei suositella aloitettavaksi. (Thim ym. 2012; Alanen 

ym. 2016, 22.) 

 

TAULUKKO 1. ABCDE -muistisääntö 

 

A Hengitystie (airway) Hengitysteiden avaus ja tarkistus 

B Hengitys (breathing) Hengitystaajuus, hengitysäänet 

C Verenkierto (circulation) Syke, verenpaine, lämpörajat 

D Tajunta (disability) Silmät, puhe, liike, käyttäytyminen 

E Paljastaminen (exposure) Vamma-alueen tarkistaminen 

 

Hengitystien avoimuutta arvioidessa tarkastellaan, onko asiakkaan tajunta niin hyvä, että 

hengitystie pysyy auki. Asiakkaan vastatessa hoitajalle normaalisti, voidaan olla varmoja, 

että hengitystie on avoin. Hengitystyön ollessa normaalia rintakehä kohoaa hengityksen 

tahdissa ja ilmavirran voi tuntea kämmenselän tai posken ollessa asiakkaan suun lähellä. 

Hengitystien ollessa osittain tukkeutunut merkkeinä voi olla äänen muuttuminen eri-

laiseksi, äänekäs hengittäminen ja suurentunut hengitystyö. Hengitystien tukkeutuessa 

kokonaan rintakehän liikehdintä on epänormaalia, apuhengityslihakset ovat käytössä, 

hengitysääniä ei kuulu lainkaan, koska hengittäminen ei onnistu. Hengitystien tukkeutu-

essa osittain tai kokonaan tajunnantason aleneminen on yleistä. Asiakkaan ollessa tajuton 

hengitystie tulee avata samaan aikaan otsasta painamalla ja leukaa kohottamalla (kuva 1). 

Hoitajan tulee tarkistaa, ettei kieli, eritteet tai vierasesineet tuki hengitysteitä. Eritteet ja 

vierasesineet tulee poistaa, jos se on mahdollista. Hengitystien ollessa tukkeutunut tajuis-

saan olevalla asiakkaalla hoitajan tulee taivuttaa asiakkaan ylävartaloa alaspäin ja löydä 
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kämmenellä napakasti viisi kertaa lapaluiden väliin. Jos vierasesine ei poistu, hoitajan 

tulee soittaa yleiseen hätänumeroon ja käyttää Heimlichin otetta. Asiakkaan mennessä 

tajuttomaksi hengitystie tukkeutuneena, hoitajan tulee aloittaa paineluelvytys. Hoitama-

ton hengitystien tukkeutuminen saattaa johtaa nopeasti sydänpysähdykseen. Arvioinnissa 

on hyvä ottaa huomioon myös riskit hengitystien tukkeutumisen kannalta, esimerkiksi 

oksennuksesta tai turvotuksesta johtuen. (Thim ym. 2012; Resuscitation Council (UK) 

2015; Alanen ym. 2016, 22.) 

 

 
 

KUVA 1. Hengitysteiden avaaminen (Kuva: Henna Hyytiäinen 2017) 

 

Hengityksen arvioinnissa tulee arvioida hapettumisen ja ventilaation riittävyys. Viitteitä 

hapen riittämättömyydestä antaa ihmisen ihonväri (sininen/harmaa), kylmänhikisyys 

sekä apuhengityslihasten käyttö. Ensiarviossa hengitystiheyden laskemiseen ei käytetä 

aikaa, vaan se arvioidaan nopeasti katsomalla, onko hengitystyö hidastunut, normaali vai 

tihentynyt. Normaali hengitystiheys on 12–20 kertaa minuutissa. Asiakkaan hengitystä 

havainnoidaan korvakuulolla, jolloin pyritään huomioimaan, kuinka työlästä hengittämi-

nen on tai ilmeneekö voimakasta yskimistä tai lisääntynyttä limaneritystä. Huomiota tulee 

kiinnittää myös siihen, että hengittäessä rintakehän liikehdintä on symmetristä molemmin 

puolin. Ihon hikisyys on myös huomioitava, koska se saattaa viitata poikkeavaan hengi-

tystyöhön. Asiakkaan sormesta voidaan mitata happisaturaatioarvo, jos mittari on saata-

villa. (Resuscitation Council (UK) 2015; Alanen ym. 2016, 22.) 
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Verenkierron tilaa arvioidaan tunnustelemalla rannepulssi, jonka avulla saadaan tieto sy-

ketaajuudesta, rytmin tasaisuudesta sekä sykkeen voimakkuudesta. Samalla pystytään ha-

vainnoimaan ääreisosien lämpötila sekä mahdollinen lämpöraja. Rannepulssin tuntumi-

nen viittaa siihen, että verenkierto on riittävää ja sydän pystyy kierrättämään verta elin-

tärkeille elimille. Jos rannepulssi ei ole tunnusteltavissa, tulee kokeilla, löytyykö kaula-

valtimo- tai nivustaivepulssia. Vaikeasti tunnusteltavan pulssin saa joskus esille paina-

malla valtimoa aluksi ja sen jälkeen voimakkaasti hiljalleen keventämällä otetta, jolloin 

aiemmin tuntumaton tai heikosti löytyvä pulsaatio alkaa tuntua. Tällainen tunnustelutapa 

toimii erittäin hyvin ikäihmisillä, joilla verisuonten heikkenemisen vuoksi pulsaatio on 

hankalaa perifeerisesti. Ihonvärin muutokset, hikoilu sekä tajunnantason alentuma ovat 

merkkejä alentuneesta veren virtaamisesta. Jos pulssia ei saada tuntumaan, asiakas on 

vaikeassa verenkiertosokissa. (Thim ym. 2012; Alanen ym. 2016, 22-23.) 

 

Asiakkaan hengittäessä normaalisti, mutta reagoidessa ainoastaan kivulle tai ollessa rea-

goimaton, hänet tulee laittaa kylkiasentoon hengitys turvattuna. Tajuttomuutta aiheutta-

via tekijöitä voivat olla esimerkiksi hapenpuute, aivoverenkiertohäiriöt, verenmyrkytys, 

alkoholin aiheuttamat tilat sekä lievä hypotermia. Liian alhainen verensokeri (alle 4 

mmol/l) saattaa myös aiheuttaa tajunnantason laskua tai tajuttomuutta. Tajuissaan ole-

valla asiakkaalla alentuneen verensokerin aiheuttama tajunnantason lasku pystytään kor-

jaamaan nopeasti suun kautta annettavalla sokeripitoisella syötävällä tai juotavalla. Ve-

rensokerin mittaaminen tajunnantason ollessa alentunut on suositeltavaa. Myös pupillien 

koko, symmetrisyys sekä valolle reagointi tulee tarkistaa. (Thim ym. 2012; Resuscitation 

Council (UK) 2015.) Tajunnantason arviointiin voidaan käyttää Glascow’n kooma-as-

teikkoa (GCS), josta käy ilmi asiakkaan silmien avaaminen, puhevaste sekä liikevaste 

(taulukko 2) (Oksanen & Tolonen 2015).  
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TAULUKKO 2. Glascow’n kooma-asteikko  

 

SILMIEN AVAAMINEN PUHEVASTE LIIKEVASTE 

4 = Spontaanisti/itsestään 5 = Orientoitunut 6 = Noudattaa kehotuksia 

3 = Puheelle 4 = Sekava 5 = Paikallistaa kivun 

2 = Kivulle 3 = Irrallisia sanoja 4 = Väistää kipua 

1 = Ei vastetta 2 = Ääntelyä 3 = Fleksio/koukistus ki-
vulle 

 1 = Ei mitään 2 = Ekstensio/ojennus ki-
vulle 

  1 = Ei vastetta 

 

Asiakkaan paljastaminen tehdään tilanteen vaatiessa esimerkiksi ulkoista verenvuotoa 

epäiltäessä veristen vaatteiden vuoksi. Asiakkaalta tulee riisua vaatteita riittävästi, jotta 

iholta pystytään tutkimaan paremmin mahdollisia ruhjeita, ihoreaktioita, haavoja tai tur-

votuksia, jotka mahdollisesti selittäisivät paremmin hänen tilaansa. Asiakkaan paljasta-

minen mahdollistaa paremmin lämpötilan ja lämpörajojen tutkimisen. Tutkimisen jälkeen 

asiakas tulee pukea tai peitellä asianmukaisesti. (Castrén ym. 2012, 153-155; Thim ym. 

2012; Resuscitation Council (UK) 2015.)  

 

Kivun kokeminen on hyvin subjektiivista ja jokaisella yksilöllä on oma tapansa tiedostaa 

ja kokea kipua. Ikäihmisen kivun arviointi tulee perustua hänen omaan subjektiiviseen 

ilmoitukseensa. Ikäihmisten kivunarviointi on osoittautunut hankalaksi, koska he ovat 

usein arkoja kertomaan kivustaan hoitohenkilökunnalle. Kipua arvioidessa on tärkeää ky-

syä suoraan kivusta ja käyttää tarvittaessa vaihtoehtoisia kipua kuvaavia sanoja. Etenkin 

ikäihmisillä kipua tulee havainnoida myös objektiivisesti etenkin, jos ikäihminen kärsii 

kognitiivisista ongelmista tai kommunikaatiohäiriöistä. Kivun luonne, sijainti ja mahdol-

linen säteily tulee selvittää käyttämällä tarkentavia kysymyksiä esimerkiksi kysymällä, 

onko kipu pistävää, polttavaa, missä se tuntuu ja niin edelleen.  Kivun voimakkuuden 

arviointiin käytetään standardoitua mittaria, joista yleisin on VAS –jana (Visual Analog 

Scale), joka kuvaa kivun voimakkuutta asteikolla 0-10. Numeerinen ja sanallinen mittari 

kuvaa hyvin kivun voimakkuutta ikäihmisillä, joilla ei ole kognitiivisia ongelmia tai kom-

munikoinnin häiriötä tai ne ovat lieviä. Tutkimusten mukaan VAS –jana toimii kuitenkin 
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huonosti ikäihmisillä, joiden toimintakyky on alentunut. Tästä huolimatta myös muisti-

sairaat asiakkaat pystyvät itse kertomaan kivustaan, jos heille annetaan siihen mahdolli-

suus. (Axelin & Fredriksson 2013.) 

 

 

3.3.1 Sydän- ja verenkiertohäiriöt 

 

Rintakipuoireilu voi olla yleistä ikäihmisillä, jonka vuoksi on tärkeää tunnistaa sydänpe-

räinen rintakipu. Pitkäkestoinen eli jatkuva rintakipu tarkoittaa yli puoli tuntia kestävää 

rintakipua. Siihen liittyy hengenahdistusta, puristavaa tunnetta, kylmänhikisyyttä, pai-

nontunnetta sekä säteilyä esimerkiksi kaulalle, olkavarsiin tai ylävatsalle (kuva 2). Hen-

genahdistus lisää apulihasten käytön tarvetta ja hengitystaajuus nousee yli 24 kertaan mi-

nuutissa. Tämä aiheuttaa hapenpuutetta sekä huulien tai kasvojen alueen sinerrystä. (Mä-

kijärvi & Lommi 2015.) Suurin osa sydänperäisistä rintakivuista johtuvat sepelvaltimo-

taudista, kuten puristava kipu rasituksen yhteydessä tai sydäninfarkti. Rintakivun sijainti 

saattaa vaihdella, mutta kuitenkaan tällöin rintakehän alue ei ole kivussa paineluarka. 

Muita rintakivun aiheuttajia voivat olla sydänlihastulehdus ja sydänpussintulehdus sekä 

aortan äkillinen laajentuma. Ei-sydänperäisiä rintakipuja voivat aiheuttaa keuhkojen tai 

ruokatorven sairaudet, kuten keuhkokuume ja refluksi. On tärkeää selvittää, onko rinta-

kivun syynä lihasperäinen kipu tai rintakehään osunut isku. Jos näin ei ole, vaan oireet 

viittaavat selvästi sydänperäiseen kipuun, hoitajan täytyy määrittää ikäihmisen jatkohoi-

don tarve ja tarjota välitön hoito. Jatkohoidon tarve määräytyy, kun rintakipu kehittyy, 

pahenee tai sitä tulee jo kevyen rasituksen yhteydessä. (Saarelma 2016.) Joissakin tapauk-

sissa sydäninfarktin saanut asiakas ei koe suurta rintakipua, vaan outoa närästyksen tun-

netta. Tätä tapahtuu etenkin ikäihmisillä ja diabetesta tai munuaisten vajaatoimintaa sai-

rastavilla. Myös muistisairailla asiakkailla rintakipu saattaa puuttua, mutta muita edellä 

mainittuja oireita esiintyy. (Kettunen 2016.) 
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KUVA 2. Rintakipuinen asiakas (Kuva: Henna Hyytiäinen 2017) 

 

Sydäninfarkti tarkoittaa äkillisen hapenpuutteen aiheuttamaa sydänlihaksessa olevaa vau-

riota. Yleisin syy sen laukeamiselle on sepelvaltimon tukos hyytymän vuoksi. Koska hyy-

tymä sepelvaltimossa estää hapekkaan veren virtaamisen sydänlihaksen yhteen osaan, ky-

seiseen vauriokohtaan syntyy kuolio muutamien tuntien tai päivien kuluessa. Hoito on 

hyvä aloittaa mahdollisimman nopeasti jo ennen ambulanssin tuloa. (Kettunen 2016.) Jos 

asiakkaalla on äkillinen ja voimakas rintakipu uutena oireena, hoitajan tulisi soittaa heti 

hätänumeroon. Asiakkaalla, jolla on diagnosoitu sepelvaltimotauti, hätänumeroon soitta-

minen tulee tehdä, elleivät nopeavaikutteisen nitraatin antaminen ja lepo lievitä asiakkaan 

rintakipua viimeistään viiden minuutin kuluessa. Hätänumeroon soittaminen tulee tehdä 

myös, jos kipuun liittyy tajunnanmenetys tai selvää yleisvoinnin huononemista. (Käypä 

hoito -suositus: Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydänin-farkti il-

man ST-nousuja 2014; Syvänne 2014.)   

 

Rintakipuinen asiakas autetaan hyvään asentoon lepoon ja hoitajan tulee tarkkailla hänen 

peruselintoimintojaan (Käypä hoito -suositus: Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili an-

gina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja 2014). Asiakkaalle voidaan antaa esilääk-

keenä asetyylisalisyylihappoa sisältävää lääkettä 250 milligrammaa pureskeltavaksi, mi-

käli asiakas ei ole lääkkeelle allerginen. Näitä lääkkeitä ovat muun muassa Aspirin® ja 

Disperin®, jotka estävät tukoksen muodostumista. (Punainen risti 2017b.) Sydäninfarktin 
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oireisiin saattaa auttaa myös nitrolääkkeen ottaminen. Nitrolääke vaikuttaa verisuonia, 

kuten laskimoita ja sepelvaltimoita, laajentavasti ja tällä tavoin vähentää sydämen kuor-

mitusta. Tällöin asiakkaan rintakipu lievenee. Nopeavaikutteiset nitrolääkkeet annetaan 

joko asiakkaan kielen alle sulavana tablettina (resoribletti) tai suihkeena suuhun. Re-

soribletti-lääkkeen annostelu on yleensä 0,25-1,0 milligrammaa 2-3 minuutin välein aina 

4-5 tablettiin asti. (Kettunen 2014.) Suihkenitrolääkkeen annostus on kaksi suihketta ja 

suihkeiden annon välissä tulee olla viisi minuuttia (Käypä hoito -suositus: Sepelvaltimo-

tautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja 2014). Osalle 

sydäninfarktin saaneista tehdään varjoainekuvaus ja pallonlaajennus joko nopeasti tai 

vasta muutaman päivän kuluttua sairaalaan päästyä. Kuntoutuminen sydäninfarktista on 

yksilöllistä, joka toteutuu viikoista muutamiin kuukausiin. (Kettunen 2016.) 

 

Terveys 2000- ja Terveys 2011 – aineiston koonnissa 65-74-vuotiaista naisista noin seit-

semän prosenttia ilmoitti lääkärin toteamasta sydäninfarktista tai sepelvaltimotaudista, 

kun taas saman ikäisillä miehillä vastaava lukema oli 20 %. 85 vuotta täyttäneistä naisista 

ja miehistä jo noin kolmannes sairasti sepelvaltimotautia tai oli saanut sydäninfarktin. 

(Sainio ym. 2013, 52.) 

 

 

3.3.2 Eloton asiakas 

 

Sairaalan ulkopuolella sydänpysähdys johtuu useimmiten sydänsairauden aiheuttamasta 

rytmihäiriöstä, joka pysäyttää sydämen pumppaustoiminnan (Kuuri-Riutta 2010, 270). 

Ennen asiakkaan elottomuutta hänellä on ollut peruselintoimintojen häiriöitä eli riskioi-

reita. Nämä oireet voivat olla sydän- ja verenkiertoelimistön, hengityksen sekä tajunnan 

häiriöistä johtuvia oireita. Pääosin elottomuuden tunnistaminen kulminoituu asiakkaan 

tajunnantason sekä hengityksen arviointiin. Asiakkaan peruselintoimintojen arvioinnin 

mahdollistamiseksi hänet tulee kääntää selälleen. Tämän jälkeen hänen hengitystiensä 

avataan painamalla hänen otsaansa ja nostamalla leukaa ylös sekä varmistetaan, ettei vie-

rasesine tai kieli tuki hengitystietä. Samalla tarkistetaan, nouseeko asiakkaan rintakehä 

hengityksen tahdissa sekä kokeillaan, tuleeko asiakkaan suusta ilmavirtaa. Asiakas voi 

kouristella, vaikka hänen sydämensä olisikin pysähtynyt. Sydänpysähdyksen saaneella 

asiakkaalla voi olla myös ensimmäisten minuuttien aikana agonaalisia hengitysyrityksiä, 

jotka ovat äänekkäitä, haukkovia, kuorsaavia tai muulla tavoin poikkeavia hengityksiä. 
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Niiden avulla ei kuitenkaan tapahdu riittävästi kaasujen vaihtoa. Elottomuuden arvioin-

tiin saa käyttää enintään 10 sekuntia aikaa, jonka jälkeen täytyy tehdä päätös elvytyksen 

aloittamisesta. (Alanen & Kosonen 2016, 288–291.) Asiakas on eloton, jos hän ei ole 

heräteltävissä eikä hengitä normaalisti (Alanen ym. 2016, 23). 

 

Hoitohenkilökunnan tulee tehdä viipymättä hätäilmoitus yleiseen hätänumeroon 112, jos 

asiakas on eloton (Elvytys: Käypä hoito – suositus 2016). Jos asiakas todetaan elotto-

maksi, reagoimattomaksi sekä hänen hengittämäänsä ilmavirtaa ei tunnu, hoitohenkilö-

kunnan tulee aloittaa painelu-puhalluselvytys. (Silfvast 2016.) Peruselvytyksen (painelu-

puhallus) osaaminen ja siihen osallistuminen on kansalaisvelvollisuus, josta erityisesti 

terveydenhuollon ammattilaisen kieltäytymistä ilman painavaa syytä voidaan pitää rikok-

sena (Kuuri-Riutta 2010, 268–269). Hoitohenkilökunnan tulee kuitenkin tietää ja tarkis-

taa ennen painelu-puhalluselvytyksen aloittamista tai juuri aloittamisen jälkeen, onko 

asiakas hoitotahdossaan tai hoitotestamentissaan kieltänyt elvytyksen ja keinotekoiset 

elintoimintoja ylläpitävät hoidot. Elvytys aloitetaan ja sitä jatketaan sinne asti, kunnes 

luotettava hoitotahto tai päätös löytyy. Tällainen päätös on potilasasiakirjoissa DNR (do 

not resuscitate) tai DNAR (do not attempt resuscitation) nimellä merkitty, joka on päätös 

elvyttämättä jättämisestä. DNR-päätös tai hoitotahto ei kuitenkaan estä tutkimasta asia-

kasta ja selvittämästä hengitysvaikeuden tai elottomuuden syitä. (Alanen & Kosonen 

2016, 296–297.) 

 

Elvytys tarkoittaa elottoman elintoimintojen palauttamista erityisesti ylläpitämällä hengi-

tystä ja verenkiertoa keinotekoisesti. Elvytyksellä pyritään käynnistämään pysähdyksissä 

oleva sydän sellaisella asiakkaalla, jota uhkaa ennenaikainen kuolema. (Kuuri-Riutta 

2010, 267–268.) Painelu-puhalluselvytyksen suhde on 30:2. Puhalluselvytys tapahtuu 30 

painalluksen jälkeen, jolloin asiakkaan suuhun puhalletaan kaksi yhden sekunnin kestä-

vää ja rauhallista puhallusta. Tilanteessa täytyy tarkistaa, että asiakkaan rintakehä nousee 

ja laskee puhallusten aikana, jotta ilma ei menisi keuhkojen sijasta mahalaukkuun. Puhal-

lukset eivät välttämättä onnistu, jos asiakkaan suussa on vierasesine tai hammasproteesit, 

jotka eivät pysy kunnolla paikoillaan. Ne tulee tällöin poistaa ja yrittää puhalluksia uu-

delleen. Tilanteessa tulee muistaa, että hengitystie on kunnolla auki ja asiakkaan leukaa 

on kohotettu ylös. (Elvytys: Käypä hoito – suositus 2016; Silfvast 2016.)   

 

Uusimman Käypä hoito – suosituksen (2016) mukaan pelkkä paineluelvytys on riittävää, 

jos paikalla on vain yksi auttaja. Asiakkaan tulee maata selällään vaakatasossa kovalla 
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alustalla elvytyksen ajan. Aikuisten elvytyksessä oikea painelukohta on rintalastan kes-

kellä. Kyseiseen kohtaan asetetaan toisen käden kämmenen tyvi ja toinen käsi sen päälle. 

Elvytyksen aikana käsivarsien tulee olla suorina ja hartiat kohtisuoraan elvytettävän 

päällä (kuva 3). (Elvytys: Käypä hoito – suositus 2016.) Käsiä ei päästetä nousemaan 

painallusten aikana irti asiakkaan rintakehältä (Kuuri-Riutta 2010, 270).  Painelusyvyy-

den tulee olla viisi senttimetriä ja painelutaajuuden 100-120 painelua minuutissa. Pai-

neluliike on tasaista ja mäntämäistä, jolloin painallus- ja kohoamisvaiheet ovat yhtä pit-

kät. (Elvytys: Käypä hoito – suositus 2016.) On todettu, että elottoman ennustetta paran-

taa kenen tahansa aloittama peruselvytys, aikainen defibrillointi ja elintoimintojen teho-

kas ylläpito (Kuuri-Riutta 2010, 268).  

 

 
 

KUVA 3. Paineluelvyttäjän asento (Kuva: Henna Hyytiäinen 2017) 

 

 

3.3.3 Tajunnan häiriöt 

 

Tajunta määritellään omasta itsestään ja ympäristöstään tietoisena olemiseksi. Tämä tie-

toisuus on kyky yhdistää muistissa olevat asiat vallitseviin ulkoisiin ja sisäisiin ärsykkei-

siin. Jos tietoisuus puuttuu, puhutaan tajuttomuudesta, joka vaimentaa tai sammuttaa elin-

toimintoja ylläpitäviä suojaheijasteita ja säätelyjärjestelmiä. Tajunnan häiriöt jakaantuvat 

hetkellisiin, tilapäisiin ja pitkäaikaisiin häiriöihin. Tajunnan tila tarkoittaa tajunnan astetta 

tai tasoa. (Westergård 2009b, 366.) Tajunnantason lasku vaihtelee uneliaisuudesta aina 
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syvään tajuttomuuteen, joka on tila, jossa ikäihminen ei pysty ollenkaan reagoimaan ym-

päristöönsä (Alaspää & Holmström 2013, 151). Uneliaan ihmisen on vaikea ylläpitää nor-

maalia vireystilaa, mutta hänet saa heräteltyä aistiärsykkeillä, joita ovat muun muassa 

puhe ja koskettaminen. Kun ihmisen tajunnantaso laskee entisestään, hänet voidaan he-

rätellä vain voimakkaalla huudolla tai aiheuttamalla hänelle kipua. Puhutaan tajuttomuu-

desta, jos ihminen ei ole herätettävissä. Ihmisen tajunnan häiriöt ja lasku ovat varoittavia 

merkkejä hänen tilastaan. Tajuttomaan tai sekavaan ihmiseen täytyy suhtautua vakavasti 

sekä hänen peruselintoimintojen riittävyys on tarkistettava. Tärkeintä on varmistaa ihmi-

sen hengityksen ja verenkierron toiminta sekä auttaa niiden ylläpitämisessä. (Westergård 

2009b, 367–369.) Tämä tapahtuu kääntämällä tajuton, mutta hengittävä asiakas kylki-

asentoon hengityksen turvaamiseksi (kuva 4). Tällöin myös mahdolliset eritteet pääsevät 

valumaan ulos suusta, eivätkä ne tuki hengitystietä. Asiakkaan tilaa ja hengityksen jatku-

mista tulee seurata. (Elvytys: Käypä hoito – suositus 2016.) 

 

 

 
 

KUVA 4. Kylkiasentoon kääntäminen (Kuva: Henna Hyytiäinen 2017) 

 

Tajunnan häiriöitä ja tajuttomuutta voivat aiheuttaa aivoperäiset tekijät, jotka jaetaan pai-

kallisiin tekijöihin ja yleisiin tekijöihin. Myös systeemiset tekijät voivat aiheuttaa tajun-

nan häiriöitä. Paikallisia tekijöitä ovat vammat aivoissa, kuten aivoverenvuodot, aivove-



23 

 

renkiertohäiriöt, aivoinfarktit sekä aivokasvaimet. Yleisiä tekijöitä aiheuttaa kallonsisäi-

sen paineen nousu, aivokalvon alainen verenvuoto, aivokalvontulehdus sekä aivotulehdus 

(niin sanottu aivokuume). Systeemisiä tajunnan häiriöitä aiheuttavat muun muassa alhai-

nen verensokeritaso, hapenpuute, myrkytykset, infektiot, riittämätön verenkierto sekä 

elektrolyyttihäiriöt. Erilaisia muistisääntöjä on keksitty kuvaamaan tajunnantason laskun 

syitä, joista yhtenä esimerkkinä toimii VOI IHME! (taulukko 3). (Nurmi & Alaspää 2013, 

374–375.) 

 

TAULUKKO 3. VOI IHME! – muistisääntö alentuneen tajunnantason määrittämisessä 

 

V   Vuoto kallon sisällä 

O  Hapenpuute 

I  Intoksikaatio (myrkytys) 

I   Infektio 

H  Hypoglykemia 

M  Matala verenpaine 

E   Epilepsia 

!   Teeskentely 

 

 

3.3.4 Aivoverenkiertohäiriöt 

 

Neurologisia oireita esiintyy kaiken ikäisillä ja niitä voivat aiheuttaa aivojen, ääreisher-

moston sekä selkäytimen sairaudet tai vammat. Eniten neurologisista sairauksista ja vam-

moista asiakkailla esiintyy aivoverenkiertohäiriöitä. (Rantala 2009, 378.) Aivoverenkier-

tohäiriö (lyhennettynä AVH) on aivoverisuonten tai aivoverenkierron sairauksien yhteis-

nimi. Aivoinfarkti on puutteellisesta verenvirtauksesta eli iskemiasta johtuvaa aivoku-

doksen pysyvää vauriota. Ohimenevää, kohtausmaista aivoverenkiertohäiriötä kutsutaan 

nimellä TIA (transient ischemic attack), jonka oireet ovat tyypillisimmin 2-15 minuutin 

mittaisia, yleensä alle tunnin kestäviä. Yleensä pysyvää kudosvauriota ei ole havaitta-

vissa. Ensimmäiseen aivoinfarktiin sairastuneiden keski-ikä vuonna 2010 oli 72,7 vuotta, 

joista 51,2 % oli miehiä. Sairastaneista 10,7 % saivat uuden aivoverenkiertohäiriön vuo-

den kuluessa aivoinfarktista. Aivoinfarktin ja TIA:n tavallisimpia oireita ovat toispuoli-



24 

 

nen raajahalvaus, suupielen roikkuminen, puheen häiriöt (afasia ja dysartia), tunnon hei-

kentyminen toispuolisesti, näön hämärtyminen tai sokeus, huimaus, pahoinvointi, oksen-

telu, kaksoiskuvat sekä nielemisvaikeus. Aivoinfarktin tyyppioireet kasvojen alueella 

ovat esitetty kuvassa 5. Jos asiakkaalla esiintyy edellä mainittuja tyypillisiä akuutin aivo-

verenkiertohäiriön oireita, on syytä soittaa heti yleiseen hätänumeroon 112. Soittaminen 

tulee suorittaa, vaikka oireet korjaantuisivatkin, kuten TIA:ssa. (Aivoinfarkti ja TIA: 

Käypä hoito – suositus 2016.) 

 

 

 
 

KUVA 5. Aivoinfarktin oireet kasvojen alueella (Kuva: Henna Hyytiäinen 2017) 

 

Hoitohenkilökunnan tehtävänä on toteuttaa standardoitu neurostatus, joka on aivohal-

vausasiakkaiden varhaistunnistus. Sillä voidaan todeta puheen häiriö, raajan halvaus sekä 

kasvohalvaus. Varhaistunnistus toteutetaan kolmella käskyllä, jotka ovat ”Sanokaa ni-

menne.”, ”Nostakaa molemmat kätenne.” sekä Irvistäkää.”. Edellä mainittujen käskyjen 

noudattaminen ei luonnistu asiakkaalta, jolla on akuutti aivoverenkiertohäiriö. Jos mikään 

käskyjen toteutuksista ei luonnistu ja oireet ovat äkillisesti ilmaantuneet, on testin tulos 

positiivinen. Asiakkaalla on tyypillisimmin vaikeuksia tuottaa ja ymmärtää puhuttua 

kieltä sekä puheen tuotto ei suju ilman kielellisiä ongelmia, kuten puheen puuroutumista, 

motorisen häiriön vuoksi. Myös yläraajojen nostamisessa voidaan havaita, että vain toi-

nen käsistä nousee sekä irvistäessä toinen suupieli roikkuu. Ensihoito ennen ambulanssin 

saapumista on oireenmukaista. Sen tavoitteena on seurata asiakkaan tilaa, sen muutoksia, 

ehkäistä hapenpuute, hypoventilaatio sekä aspiraatio. Lopullinen diagnosointi ja hoito ta-

Otsaryppyjä 
normaalisti 

Yläluomi toimii 
normaalisti 

Hävinneet 
poimut 

Roikkuva 
suupieli 



25 

 

pahtuvat kiireellisen ambulanssikuljetuksen jälkeen akuuttisairaalan päivystyspoliklini-

kalla. Sairaalassa ollessaan asiakkaalle suoritetaan aivoinfarktin vuoksi tietokonetomo-

grafia sekä laskimonsisäinen liuotushoito, jos oireiden alkamisesta on alle 4,5 tuntia. (Ai-

voinfarkti ja TIA: Käypä hoito – suositus 2016.) 

 

Aivoperäisistä häiriöistä yksi on myös lukinkalvon alainen verenvuoto (subaraknoidaali-

vuoto, lyhennettynä SAV). Ihmisen aivoissa on kolme aivokalvoa, jotka ovat kova-, lu-

kin- ja pehmeäkalvo. Näistä lukinkalvon alaiseen tilaan vuotaa veri SAV:ssa. Sitä sairas-

taneiden keski-ikä on 55 vuotta ja noin 700 suomalaista sairastuu siihen vuosittain. SAV 

aiheutuu, koska ihmisellä voi olla synnynnäisesti heikko kohta aivovaltimossa. SAV:n 

sairastamisen riskiä lisäävät kohonnut verenpaine, tupakointi sekä runsas alkoholin 

käyttö. Valtimoverisuonen seinämän heikkoon kohtaan syntyy korkean verenpaineen 

seurauksena pullistuma eli aneurysma. Pullistuma voi olla aivovaltimossa vuosia aiheut-

tamatta oireita, mutta on mahdollista, että se puhkeaa jossakin tilanteessa ja aivokalvon 

alle leviää veri. On kuitenkin väärin välttää ponnisteluja ja muita tilanteita, joissa veren-

paine saattaa nousta. Tämä selittyy sillä, että pullistuma useammin puhkeaa levossa ol-

lessa. (Mustajoki 2017.) 

 

SAV:n oireet ovat erilaiset kuin aivoverenvuodossa, sillä veri purkautuu aivokalvojen alle 

eikä aivokudoksen sisään. Ihmisellä saattaa alkaa äkisti kova ja hellittämätön päänsärky, 

joka on SAV:n tyypillinen oire. Muita usein ilmeneviä oireita ovat pahoinvointi, oksen-

telu, niskan jäykkyys sekä silmien valonarkuus ja joskus ilmeneviä oireita ovat tajutto-

muus sekä kouristelu. Vain harvoin esiintyy halvausoireita. Oireiden voimakkuudet vaih-

televat yksilöllisesti laidasta laitaan. Toiselle ihmiselle voi aiheutua nopeastikin syvä ta-

juttomuus, kun taas toinen ei reagoi yhtä rajusti SAV:oon, vaan vaikuttaa hyväkuntoi-

selta. Ensihoitona on hyvä antaa asiakkaalle lääkettä lievittämään SAV:n oireita, kuten 

päänsärkyä tai pahoinvointia. Asiakas on kuitenkin nopeasti saatava sairaalaan tutkimuk-

siin ja hoitoon. SAV todetaan tietokonekerroskuvauksella, jonka seurauksena asiakas siir-

retään sairaalaan, jossa on mahdollisuus aivoleikkaukseen. Usein SAV:n sairastamisen 

jälkeen asiakkaat toipuvat täysin ja aivokalvon alaisen verenvuodon uusiutumisriski on 

pieni onnistuneen leikkauksen jälkeen. (Mustajoki 2017.) 

 

Usein SAV:n yhteydessä verenvuotoa tapahtuu myös aivoihin. Tällöin ilmenee aivojen 

sisäistä verenvuotoa eli ICH:ta (intracerebraalinen hemorragia), jossa aivovaltimon sei-

nämän repeytyessä verta pääsee vuotamaan aivokudoksen sisään. Myös ICH:n taustalla 
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on usein pitkään jatkunut korkea verenpaine, joka on aiheuttanut verisuonen seinämään 

muutoksia. Kolmas ICH:n aiheuttaja voi olla trauma pään alueella. Aivojen sisäinen ve-

renvuoto voi aiheutua rasituksen ja ponnistelujen yhteydessä, mutta on myös mahdollista, 

että se alkaa ihmisen ollessa unessa. Oireina ICH:ssa ovat kova päänsärky, oksentelu, 

tajunnantason lasku, halvausoireet, puhe- ja näköoireet sekä kouristuskohtaukset. ICH:n 

aiheuttamat oireilut alkavat äkillisesti ja kehittyvät nopeaa vauhtia. Rajuimmillaan oireet 

ovat heti alussa ja ne lievittyvät vähitellen. Tärkeintä on hoitajan havainnointi ja reagointi, 

sillä ICH on henkeä uhkaava sairaus ja vaatii aina sairaalahoitoa sekä mahdollisesti teho-

hoitoa. Jatkohoitona sairaalassa tehdään aivojen tietokonetomografia ja mahdollinen leik-

kaus verenpurkauman poistamiseksi. (Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2017.) 

 

 

3.3.5 Anafylaksia 

 

Anafylaktinen reaktio tarkoittaa äkillistä ja vakavaa yliherkkyysreaktiota, joka johtuu al-

lergisoivasta syntymekanismista. Anafylaktisen reaktion tunnistaminen onkin tärkeää, 

koska reaktio on hengenvaarallinen verenpaineen romahtamisesta ja huonosta hapettumi-

sesta johtuen. Tällaista reaktiota voivat aiheuttaa ruoka-aineet, hyönteisen pistot, lääkkeet 

sekä muut allergeenit ja niiden kosketus. Sen oireet ja kehittymisnopeus ovat vaihtelevia. 

Kuitenkin suurin osa anafylaktisista reaktioista alkaa ihon voimakkaalla punoituksella 

ja/tai iholle ilmestyvillä ihottumilla eli urtikarialla. Seuraavina oireina asiakkaalla voi il-

metä huulien, kielen sekä silmäluomien turvotusta sekä sormenpäiden ja hiuspohjan ku-

tinaa ja kihelmöintiä. Vakavimpina oireina asiakas saattaa kokea sykkeen ja verenpaineen 

laskua sekä hengitysteiden ahtautumista, joka etenee nopeasti hengitysvaikeudeksi. Hen-

genahdistuksen kuulee ja tunnistaa asiakkaan puheäänen käheytymisestä sekä hengityk-

sen vinkumisesta. Myös ruoansulatuselimistö saattaa oireilla anafylaktisessa reaktiossa 

pahoinvointina, oksenteluna, vatsakipuina sekä ripulina. (Westergård 2009a, 343; Saikko 

2016, 82.)  

 

Jotta asiakas saisi parasta mahdollista hoitoa anafylaktista reaktiota hoidettaessa, reak-

tiota aiheuttava mekanismi tai aine täytyy tunnistaa ja sen kontakti tai käyttäminen asiak-

kaalla on lopetettava välittömästi. Tässä tilanteessa asiakas voidaan tarvittaessa siirtää 

toiseen huoneeseen, allergisoiva aine pyyhitään tai pestään pois asiakkaan iholta tai mah-

dollinen lääkkeenanto tai suonensisäisesti annettava neste täytyy välittömästi lopettaa ja 

nestelinja poistaa. Näiden jälkeen asiakkaan hengityksen turvaaminen on ensisijaista. 
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Hengitysteiden sekä hengityksen laadun ja määrän tarkastaminen tulisi suorittaa nopeasti. 

Vaikeassa reaktiossa asiakkaalle tulee antaa adrenaliinia. Aikuisilla annostus on 1 mg/ml 

adrenaliinia 0,5 milligrammaa pistettynä reisilihakseen. Annos voidaan uusia 5-30 mi-

nuutin kuluttua edellisestä annoksen antamisesta, jos asiakkaan oireet eivät lievene. Jos 

asiakkaalla tai hoitohenkilökunnalla on kertakäyttöinen lihakseen pistettävä adrenaali-

kynä, kuten EpiPen®, sitä tulisi käyttää anafylaktisen reaktion ensihoidossa. Mikäli lääk-

keitä ei ole saatavilla tai oireet ovat voimakkaat, hoitajan tulisi soittaa hätäkeskukseen, 

koska tällöin tarvitaan nopeasti ammattiapua. (Westergård 2009a, 343–345; Ångerman-

Haasmaa & Aaltonen 2013, 434–435; Hannuksela-Svahn 2014; Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitos 2014.) 

 

Asiakkaan tarkkaileminen vakavan anafylaktisen reaktion aikana ja sen jälkeen on tär-

keää. Joka viidennellä anafylaksian saaneesta oireet tulevat uudelleen 8-10 tunnin kulut-

tua alkureaktion rauhoituttua. Parasta olisi, jos asiakas pääsisi vuorokauden ympäri auki 

olevaan hoitolaitokseen reaktion jälkeen oireiden ja voinnin tarkkailemisen sekä tarvitta-

van lääkkeenannon vuoksi. (Westergård 2009a, 343; Ångerman-Haasmaa & Aaltonen 

2013, 435; Hannuksela-Svahn 2014.) 

 

 

3.3.6 Tapaturmat 

 

Iäkkäiden kaatumistapaturmat ovat viimeisen 25 vuoden aikana nelinkertaistuneet, ollen 

ikäihmisten yleisin tapaturman aiheuttaja. Kaatumistapaturmia sattuu yli 65-vuotiaille 

suomalaisille 100 000 vuosittain, joista valtaosa tapahtuu kotiympäristössä. Lähes kol-

masosa yli 65-vuotiaista kotona asuvista ihmisistä kaatuu vuosittain. Puhuttaessa yli 80-

vuotiaista kotona asuvista ihmisistä, kaatuminen tapahtuu puolelle. Kaatumisen aiheutta-

mia vakavimpia vammoja ovat kallovammat ja luunmurtumat. Ikääntyvillä ihmisillä esi-

merkiksi lonkkamurtumien määrä on moninkertaistunut viimevuosikymmenten aikana ja 

ennusteiden mukaan tulee yleistymään yhä enemmän. Merkittävimmät kaatumisen riski-

tekijät ovat alaraajojen heikkous, tasapainohäiriöt, kävelyongelmat ja apuvälineen käyt-

täminen liikkuessa. Muita riskitekijöitä ovat aikaisempi kaatuminen, korkea ikä, alentu-

nut kognitiivinen kyvykkyys sekä masennus. Kaatumatapaturmista lähes 40 % vaatii sai-

raalahoitoa ja kuolemantapauksia aiheutuu yli 900:lle tässä ikäryhmässä. (Sipilä 2013, 

470; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.) Tapaturmatilanteisiin liittyen käsittelemme 

akuutin haavan ja murtuman ensiavun.  
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Akuutit haavat vaihtelevat pinnallisista naarmuista syviin haavoihin, jotka voivat vahin-

goittaa verisuonia, hermoja, lihaksia tai muita kehon osia. Etenkin ikääntyneillä on suu-

rentunut alttius saada akuutti haava, koska iho on ohut ja hauras. (Wound Care Centers 

n.d.) Castrénin, Korteen ja Myllyrinteen (2012) mukaan haavan ulkonäkö ei anna aina 

luotettavaa kuvaa syvemmällä kudoksessa syntyneestä vauriosta ja haavaan voi liittyä 

myös sisäelinvaurioita. Verenvuodon ollessa runsasta kehossa kiertävän veren määrä vä-

henee, josta saattaa aiheutua verenkierron vakava häiriötila eli sokki. Erityisesti pään ja 

kasvojen alueella sijaitsevat haavat vuotavat runsaasti. Ulkoinen eli näkyvä verenvuoto 

voidaan kokea dramaattiseksi ja vaaralliseksi, koska veri on värjäävää. Ulkoisen veren-

vuodon tyrehdyttämisessä on tärkeää asettaa asiakas istumaan tai makuuasentoon. Mah-

dollista vierasesinettä ei tule poistaa, ellei se aiheuta merkittävää hengitysvaikeutta asi-

akkaalle. Hätänumeroon tulee soittaa, jos kokee tilanteen sitä vaativan. (Castrén ym. 

2012.) Tällaisissa tilanteissa tulee toimia nopeasti, ensimmäisenä verenvuoto tulee tyreh-

dyttää ja estää. Akuutin haavan ensihoito on haavan painaminen sormella tai kädellä. Kä-

den tilalle tulee mahdollisimman nopeasti vaihtaa sidos tai painesidos. Haava-aluetta ei 

ole suositeltavaa koskettavan paljaalla kädellä, ellei se ole välttämätöntä. (Söderlund & 

Leppäniemi 2011.) Vuotava raaja asetetaan kohoasentoon, kuten kuvassa 6 kuvataan 

(Castrén ym. 2012). 

 

 
 

KUVA 6. Painesidos yläraajan haavassa (Kuva: Henna Hyytiäinen 2017) 
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Suurin osa ikäihmisten murtumista aiheutuu kaatumisista, vaikka vain 5 % kaatumisista 

aiheuttaa luunmurtuman (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015). Murtuman oireita ovat 

kipu, epänormaali liikkuvuus, turvotus, arkuus ja mahdollinen virheasento. Yläraajan 

murtumassa asiakas voi tukea itse kipeää raajaansa kehoaan vasten tai käden voi tukea 

liikkumattomaksi esimerkiksi kolmioliinan avulla (kuva 7). Alaraajan murtumassa tuke-

minen liikkumattomaksi ei ole välttämätöntä, jos apu saapuu paikalle kohtuullisen ajan 

kuluessa. Asiakkaan tulisi välttää itse jalan liikuttamista ja painon asettamista kipeälle 

alaraajalle. Selkärankamurtuman ollessa mahdollinen asiakasta ei saa liikuttaa, ellei hän 

ole välittömässä hengenvaarassa. (Punainen Risti 2017a.) 

 

 
 

KUVA 7. Kolmioliinan laittaminen asiakkaalle (Kuva: Henna Hyytiäinen 2017) 

 

Jos ikäihminen on kaatunut tai muuten tapaturmallisesti loukkaantunut, hänen tilaansa 

kartoitetaan tutkimalla rinnan, vatsan, lantion, aivojen (pään) ja selän alueet sekä raajat. 

Kyseistä järjestystä on hyvä ylläpitää ja sen muistisääntönä toimii RiVaLAiSeR eli tutki-

musjärjestyksenä on: rinta, vatsa, lantio, aivot, selkä ja raajat. Rintakehä tutkitaan ensim-

mäisenä, koska rintakehän alueella olevat vammat ovat todennäköisimmin hengenvaaral-

lisia. Jokaiselta alueelta hoitajan tulisi etsiä mahdollisia vammalöydöksiä, kuten veren-

vuotoa, murtumia tai kipua, joiden avulla kartoitetaan asiakkaan peruselintoimintojen 

häiriöiden nopea paikantaminen sekä tarvittaessa löydösten vuoksi hälytetään paikalle li-

säapua. (Castrén ym. 2012, 158; Ångerman 2017.) 
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RiVaLAiSeR – muistisäännön mukaan asiakkaan tutkiminen aloitetaan rintakehästä ja 

sen symmetrian arvioinnista sekä mahdollisten murtumien selvityksestä. Epäsymmetria 

kertoo rintakehän vammasta ja mahdollisesta ilma- tai veririnnasta. Murtumia tutkittaessa 

hoitaja asettuu kasvokkain asiakkaan kanssa ja asettaa kätensä sormet asiakkaan kylkilui-

den suuntaisesti rintakehän päälle. Rintakehän stabiliteetin arviointi tapahtuu painamalla 

asiakkaan rintakehää kädellä aloittaen rintakehän yläosasta, sen jälkeen keskiosasta ja 

vielä alaosasta. Jos rintakehä antaa periksi eli on epästabiili, asiakkaalla voi olla sarjoit-

tainen kylkiluunmurtuma. Myös kävelevän tai istuvan asiakkaan rintakehän tutkiminen 

tulee aina suorittaa. Rintakehän tutkimisen jälkeen tehdään asiakkaan vatsan alueen tut-

kiminen, jossa tunnustellaan käsin vatsa alueittain, jonka avulla pyritään paikallistamaan 

mahdolliset kipupisteet niin tarkkaan kuin mahdollista. Vatsan pinkeyttä tai mahanympä-

ryksen selvää kasvua tulee myös arvioida tunnustelun yhteydessä. Vatsan tutkimisella 

selvitetään, onko asiakkaalla mahdollisia sisäelinvammoja. Selinmakuulla olevan asiak-

kaan lantiota tutkitaan aristusta tunnustelemalla sekä jalkojen asennon tutkimisella. Mo-

lempien jalkojen ulospäin kiertyminen saattaa viitata lantion murtumaan. Vain toisen ja-

lan lyhentymä ja ulospäin kiertyminen puolestaan viittaa reisiluunkaulanmurtumaa, joka 

on hyvin tyypillinen murtuma vanhusten kaatumisissa. (Castrén ym. 2012, 158; Jormakka 

2016, 223–225.) 

 

Lantion tutkimisesta siirrytään asiakkaan pään alueen tutkimiseen, jossa huomioidaan eri-

tyisesti korvien tai nenän verenvuodot, luurakenteiden murtumat, haavat sekä verenpur-

kaumat. Pään tunnustelu aloitetaan niskan puolelta jatkaen aina otsalle asti, josta jatketaan 

poskiin ja leukaan. Jos asiakkaan silmänaluset ovat mustelmaiset, löydös viittaa kallon-

pohjan murtumaan ja jos asiakkaan purenta on epäsymmetrinen, löydös viittaa leukaluun 

murtumaan. Tämän jälkeen siirrytään tutkimaan niskaa ja selkärankaa. Niskan aristami-

nen yleensä kertoo selkärangan murtumasta. Jos asiakas saanut suuren vamman ja on ta-

juton sekä hänellä on vamman merkkejä solisluiden yläpuolella, on oletettavissa, että hä-

nen kaularankansa on murtunut. Tällöin asiakasta täytyy käsitellä erittäin varovaisesti, 

jotta lisävammautumiselta, kuten halvaantumiselta, vältyttäisiin. Viimeisenä tutkitaan 

asiakkaan raajat eli kädet ja jalat. Niistä arvioidaan mahdolliset virheasennot sekä murtu-

mat. Raajat tutkitaan tunnustelemalla lihakset ja luiden stabiliteetti. Pitkien luiden mur-

tumat havainnoidaan painamalla selinmakuulla olevan asiakkaan tutkittavan luun vartta 

kohti alustaa. Myös raajojen tuntoaisti on hyvä tarkastaa, koska tuntopuutos saattaa viitata 
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selkäydinvaurioon. Raajoista tutkitaan myös mahdolliset haavat, ihorikkeymät, side-, ku-

dos- ja lihasvammat sekä nivelien murtumat. (Castrén ym. 2012, 158; Jormakka 2016, 

222, 226.)  

 

Suomalaisesta RiVaLAiSeR – mallista eroaa länsimaissa yleisesti käytetty Rapid Trauma 

Assessment eli RTA – malli siten, ettei RTA – mallissa täydy opetella tutkimisjärjestystä 

ulkoa. RTA – mallin tutkimisjärjestys on yksinkertaisempi muistaa: päästä varpaisiin. 

RTA – mallin mukaan tutkiminen aloitetaan vammamekanismin arvioinnilla, vaaran huo-

mioimisella sekä massiivisten verenvuotojen havainnoinnilla ja hoidolla. (Jormakka 

2017.)  

 

 

3.3.7 Nenäverenvuoto 

 

Nenäverenvuoto on peräisin nenän limakalvon verisuonista ja verenvuodon määrä voi 

vaihdella tihkuttamisesta jopa sokkitilaan johtavaan vuotoon. Iäkkäillä vuotokohtana ovat 

usein nenässä olevat valtimohaarat. Asiakkaan poikkeuksellisen runsas vuoto, yleistilan 

lasku, verenohennuslääkitys, hemofilia sekä asiakkaan yhteistyökyvyttömyys lukeutuvat 

riskitilanteisiin. Syitä nenäverenvuodolle on useita, esimerkiksi kuiva hengitysilma, 

trauma ja verenpainetauti. Tällaisessa tilanteessa asiakasta tulee rauhoitella ja auttaa hä-

net puoli-istuvaan tai etukumaraan asentoon, jotta veri ei valu nieluun (kuva 8). Ellei 

asiakas jaksa olla istuma-asennossa, hänet tulee auttaa kylkiasentoon. Puristavat vaatteet 

kaulan alueella tulee avata. Asiakkaalle ohjataan, ettei verta saa niellä, koska se aiheuttaa 

pahoinvointia. Asiakasta kehotetaan niistämään nenä tyhjäksi hyytymistä ja painamaan 

sieraimia yhteen etusormella ja peukalolla 5-10 minuutin ajan. Jos saatavilla on kylmä-

pakkaus, se asetetaan joko nenän päälle tai niskaan noin 15-30 minuutiksi. Myös jääpalan 

pitäminen suussa voi vähentää nenäverenvuotoa. (Westergård 2010, 163-165; Blomgren 

& Atula 2015.) Ellei vuoto ole lakannut 5-10 minuutin painamisen jälkeen, asiakasta ke-

hotetaan niistämään jälleen hyytymät nenästä. Nenään voidaan myös laittaa vanutuppo, 

jonka jälkeen sieraimet puristetaan uudelleen kiinni 15 minuutiksi. Ellei vuoto lakkaa, 

asiakas ohjataan lääkärin tutkittavaksi. Asiakkaan yleistilaa, peruselintoimintoja, ihon vä-

riä ja lämpöä, vuodon määrää sekä pahoinvointia ja oksentelua tulisi tarkkailla nenäve-

renvuodon aikana. (Westergård 2010, 164-165.) 
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KUVA 8. Nenäverenvuodon tyrehdyttämisasento (Hyytiäinen 2017) 

 

 

3.4 Hoito-opas 

 

Teemme sähköisessä muodossa olevan hoito-oppaan akuutteja hoitotilanteita varten 

Akaan kotihoidon hoitotyöntekijöille. Kohde- ja käyttäjäryhmä tulee pitää koko tuotok-

sen tekoprosessin ajan mielessä. Tuotoksessa oleva teksti on tyyliltään erilaista, kuin tut-

kimusviestinnän keinoin kirjoitetussa raportissa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65.) Toi-

minnallisen opinnäytetyön sisältämä tuotos tulisi perustua aina ammattiteorialle ja sen 

tuntemukselle (Lumme ym. 2006). 

 

Jotta hoito-ohjeet olisivat luontevia ja selkeitä, ohjeiden kirjoittajan tulee käyttää loogista 

etenemistapaa ja tärkeysjärjestystä ohjeissa. Tällöin kerrotaan ensimmäiseksi merkityk-

sellisimmät asiat ja lopuksi vähäpätöisemmät. Selkeyttä lisäävät myös pää- ja väliotsi-

koinnit, jotka kertovat, mitä asioita tekstissä käsitellään. Ohjeiden alussa on hyvä olla 

luettelo kaikista pää- ja väliotsikoista sekä sivunumeroista, jotta ohjeita lukeva pystyy 

helpommin löytämään ohjeista etsimänsä tiedon. (Hyvärinen 2005, 1769-1770.) 

 

Hoito-ohjeissa käytetään mahdollisimman yleiskielisiä sanoja ja käsitteitä sekä helposti 

hahmottuvia virkkeitä, jotta lukija ymmärtää ohjeiden sanoman asian. Kun ohjeissa ker-

rotaan asioista luetelmina, tärkeimpiä asiasanoja voidaan nostaa etualalle ja pitkiä lauseita 

paloitellaan pienemmiksi. Lauseiden tulisi olla kertalukemalla ymmärrettäviä ja ne eivät 
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saisi olla liian pitkiä, jotta lukijan ei tarvitsisi palata lauseen alkuun uudelleen ymmär-

tääkseen lausetta. Myös asianmukainen ulkoasu ja oikeinkirjoitus edistävät ohjeiden ym-

märtämistä. (Hyvärinen 2005, 1771.) 

 

Ohjeiden kirjoittajan tulee huomioida, missä teksti julkaistaan ja mistä sitä luetaan. Pape-

rista ohjetta on helpompi lukea, kuin ohjetta tietokoneen ruudulta. Jos ohjeet tulostetaan 

paperiseksi, ohjeiden kirjoittajan tulee tehdä asettelu paperin ehdoilla. Ohjeiden luetta-

vuutta lisäävät tekstin asianmukainen asettelu ja sivujen taitto, jotka jäsentelevät tietoa. 

Tekstiä voidaan selkeyttää myös kuvilla, jotta lukija varmasti ymmärtää lukemansa oh-

jeistuksen. (Hyvärinen 2005, 1772.) 
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4 TUOTOKSEEN PAINOTTUVA OPINNÄYTETYÖ 

 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamista, 

toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä. Se voi olla alasta riippuen ammatilliseen käy-

täntöön suunnattu ohje, ohjeistus tai opastus, kuten perehdyttämisopas tai turvallisuusoh-

jeistus. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Toiminnallinen opinnäytetyö pitää sisällään toi-

minnallisen osuuden ja opinnäytetyöraportin. Sen avulla pystytään toteuttamaan työelä-

män kehittämistyötä, joka tavoittelee käytännön toiminnan kehittämistä ja järjestämistä 

sekä ohjeistamista. Opinnäytetyöraportilla pystytään kuvaamaan opinnäytetyöprosessin 

dokumentointi ja arviointi. Tämän vuoksi opinnäytetyöraportin tulee sisältää aina teoreet-

tinen viitekehysosuus. Työn tekijöiltä vaaditaan tutkivaa ja kehittävää otetta, vaikka suu-

rimmaksi osaksi toiminnallinen opinnäytetyö onkin lähinnä selvityksen tekemistä. Teo-

reettinen lähestymistapa ohjaa työn tietoperustan muodostumista ja siitä tarkentuvan vii-

tekehyksen rakentumista. Toiminnallisen osuuden tekijä valitsee itse kohderyhmän mu-

kaan. Toiminnallisen osuuden tavoiteltuja päämääriä voidaan korostaa ja tunnistaa vies-

tinnällisin ja visuaalisin keinoin, kuten kuvioin. (Lumme ym. 2006.) 

 

 

4.1 Opinnäytetyöprosessi 

 

Elokuun 2016 puolivälissä ryhmällämme oli aihe-esittely, jonka jälkeen mietimme yh-

dessä aihetta, joka olisi mielenkiintoinen ja tarpeellinen. Kokosimme lähes kymmenen 

aihe-ideaa, joista parhaaksi opinnäytetyöaiheeksi muodostui kotihoidolle tehtävä akuut-

titilanteita käsittelevä toimintaopas. Haastattelimme tuntemiamme ihmisiä, jotka työs-

kentelevät kotihoidossa eripuolilla Pirkanmaata, olisiko heidän mielestään kotihoidossa 

tarpeellista olla hoitotyön apuvälineenä akuuttien tilanteiden opas. Kaikki tuntemamme 

ihmiset kertoivat, ettei vastaavaa ole vielä käytössä ja kyseiselle oppaalle olisi tarvetta.  

 

Suunnitelmanamme oli saada Tampereen kaupungin kotihoito tai jokin Tampereen ym-

päryskunta työelämäyhteydeksi. Keskusteltuamme silloisen ryhmänohjaajamme kanssa 

opinnäytetyön aiheesta ja toteutuksesta, hän kannusti meitä tekemään opinnäytetyömme 

toiminnallisen osuuden Tampereen ympäryskuntaan, joihin ei usein toteuteta opinnäyte-

töitä. Esitimme ideoimamme aiheen aihevalintaseminaarissa elokuun 2016 lopulla, jossa 
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aihe hyväksyttiin. Tämän jälkeen lähdimme selvittämään mahdollista tarvetta opinnäyte-

työlle ottamalla yhteyttä Akaan kotihoidon esimieheen, joka innostui aiheesta.  

 

Sovimme työelämäpalaverin lokakuun 2016 loppuun, johon osallistui meidän lisäksi esi-

mies, sairaanhoitaja, lähihoitaja sekä opinnäytetyötämme ohjaava opettaja. Työelämäpa-

laverissa kävi ilmi, että taskuoppaalle on tarvetta ja se on käytännöllinen, koska se kulkee 

helposti mukana hoitotyötä tehdessä. Sovimme yhteisymmärryksessä oppaan sisällöstä ja 

siitä, että se tehtäisiin sähköiseen muotoon Akaan kotihoidon työntekijöiden käyttämään 

intranettiin. Oppaan valmistuttua tekijänoikeuden säilyvät meillä, mutta Akaan kotihoito 

voi tehdä siihen tarvittavia muokkauksia tulevaisuudessa, jos jokin tiedoista muuttuu tai 

vanhenee. Sovimme myös, että oppaan ollessa valmis, menemme pitämään työelämäyh-

teyden hoitohenkilökunnalle perehdytystunnin oppaan käytöstä ja sen sisällöstä. Käsikir-

joitusseminaari oli toukokuun 2017 loppupuolella, jossa esittelimme työmme senhetkisen 

vaiheen ja otimme vastaan kehitysehdotuksia ryhmämme jäseniltä ja ohjaajiltamme. 

 

Tietoa hakiessamme löysimme TAMK Finnasta hyviä ja kattavia kirjoja lähteeksi opin-

näytetyöhömme. Hyviä lähteitä löytyi myös paljon Medicistä ja muutama hyvä ME-

LINDA:sta. Tiedonhakuun rajasimme vuosiluvut 2007–2017. Yritimme siis rajata lähtei-

den julkaisuvuodet viimeisen kymmenen vuoden sisään. Yleisimpinä suomenkielisiä ha-

kusanojamme olivat muun muassa: ”akuuttihoito”, ”äkillinen sairaus”, ”kotihoito”, ”ko-

tisairaanhoito” sekä ”vanhus”. 

   

 

4.2 Tuotoksen kuvaus 

 

Opinnäytetyön tuotoksena toteutetaan taskuopas sähköisessä muodossa hoitotyön akuut-

teihin tilanteisiin Akaan kotihoidon hoitotyöntekijöille. Tulostettuna taskuopas on A5-

kokoinen. Tuotoksen sisältönä ovat erilaiset akuutit tilanteet, jotka ovat valikoituneet ti-

lanteista, joita kotihoidossa kohtaa. Ennen akuuttien tilanteiden käsittelyä oppaassa ker-

rotaan ABCDE -protokollan mukaisesta asiakkaan tutkimisesta. Lähes jokaiseen akuut-

tiin tilanteeseen liittyen olemme suunnitelleet ja tehneet kuvat tai taulukot havainnollis-

tamaan tilanteessa näkyviä oireita sekä hoitotoimenpiteitä. Kuvien tarkoituksena on sel-

keyttää ja helpottaa hoitajien toimintaa hoitotyössä akuutin tilanteen tullessa vastaan. 
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Tuotoksen valmistumisen jälkeen pidämme perehdytyksen taskuoppaan käytöstä Akaan 

kotihoidon hoitohenkilökunnalle. Perehdytyksessä käymme yhdessä läpi oppaan sisällön 

ja harjoittelemme akuuttitilanteiden hoitotyössä tehtäviä toimenpiteitä, kuten painesidok-

sen ja kolmioliinan tekemistä asiakkaalle. Tällä tavoin perehdytyksessä hoitohenkilökun-

takin pääsee itse tekemään hoitotoimenpiteitä ja käyttämään opasta konkreettisesti.  

 

Oppaan tekoon käytetään Adobe Illustrator® ja Adobe InDesign® – tietokoneohjelmia. 

Adobe Illustrator®-ohjelmaa käytetään piirroskuvien tekemiseen ja oppaan taittoon 

Adobe InDesign®-ohjelmaa. Oppaassa esiintyvien piirroskuvien suunnittelu on aloitettu 

ottamalla ensin itse valokuvat näytellyistä akuuteista tilanteista. Otetuista valokuvista on 

käsin piirretty piirroskuvat, jonka jälkeen piirroskuvat on siirretty tietokoneelle ja Adobe 

Illustrator®-ohjelmalla niistä on luotu digitaaliset kuvat sekä niihin on lisätty värit. Op-

paan tekemisessä olemme käyttäneet pitkälti omaa luovuutta samalla toteuttaen työelä-

mäyhteyden toiveet ulkoasun ja sisällön suhteen. Taskuoppaan ulkoasun on toteuttanut 

Heidi Saramäki ja digitaaliset kuvat on toteuttanut Henna Hyytiäinen. 
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5 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyön tavoitteena olivat kotihoidon asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edis-

täminen sekä kotihoidon työntekijöiden ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen akuu-

teissa tilanteissa toimimiseen. Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena toteutimme tas-

kuoppaan sähköisessä muodossa tukemaan Akaan kotihoidon hoitotyöntekijöiden toi-

mintaa akuuteissa tilanteissa.  

 

 

5.1 Luotettavuus ja eettisyys 

 

Tutkimusta tehdessä on suhtauduttava jokaiseen valmiina olevaan aineistoon kriittisesti 

ja niiden luotettavuus punnittava ennen käyttöön ottoa. Tällainen suhtautuminen aineis-

toon tarkoittaa lähdekriittisyyttä. Aineistossa olevia tietoja tulee usein muokata, tulkita ja 

yhdistellä, jotta tiedot olisivat vertailukelpoisia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 

189.) Opinnäytetyö on toteutettu lähdekriittisesti ja aineistojen luotettavuus huomioiden. 

Olemme käyttäneet erilaisia lähteitä ja yhdistelleet niistä saamaamme tietoa kokonai-

suuksiksi. Opinnäytetyötä tehdessä olemme vertailleet lähteistä löytyviä aineistoja kes-

kenään, minkä vuoksi olemme pystyneet luomaan mahdollisimman uutta ja validia tietoa. 

Lähdekriittisyyteen kuului myös se, että lähteet olivat mahdollisimman uusia, suurin osa 

käytetyistä lähteistä on 2010 -luvulla julkaistuja. Puutteet lähteiden käytössä muodostu-

vat kansainvälisten lähteiden sekä tutkimusten vähäisyyden vuoksi. Tästä huolimatta 

olemme saaneet työstä hyvän ja kattavan kokonaisuuden. 

 

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, 306) mukaan harvinaisia ammattisanoja käy-

tettäessä tulee varmistua siitä, että niiden merkitys käy lukijalle selväksi. Työn luettavuus 

ja ymmärrettävyys paranevat työssä olevien kuvioiden ja taulukoiden avulla (Hirsjärvi 

ym. 2009, 322). Opinnäytetyössä on käytetty hoitotyön ammattisanastoa ja tieteellisiä ni-

mikkeitä, jotka ovat avattu lukijalle selkeästi ja ymmärrettävästi. Jotta työn teksti selkey-

tyisi entisestään, olemme tehneet kuvioita ja taulukoita tekstikappaleiden jälkeen. Kuviot 

ja taulukot kertovat nopeasti lukijalle, mitä tekstissä kerrottiin ja kuinka kyseisessä akuu-

tissa tilanteessa tulisi toimia tai millaista taulukossa olevaa muistisääntöä kannattaa to-

teuttaa hoitotyötä tehdessä.   
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Tutkimuksen tekemiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä on monenlaisia, jotka tekijöiden on 

huomioitava. Eettisesti hyvän tutkimuksen edellytyksenä on, että tutkimusta tehdessä 

noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Hyvään tieteelliseen käytäntöön sisältyy ohjeen 

mukaan, että tekijät noudattavat yleistä huolellisuutta, rehellisyyttä ja tarkkuutta. Tekijöi-

den tulee noudattaa tutkimuksen kriteerien mukaista ja eettisesti kestäviä tutkimus-, tie-

donhankinta- ja arviointimenetelmiä. Tutkimuksen tulee olla suunniteltu, toteutettu ja ra-

portoitu yksityiskohtaisesti sekä tieteellisen tiedon vaatimusten edellyttämällä tavalla.  

(Hirsjärvi ym. 2009, 23–24.) 

 

Olemme käyneet koko opinnäytetyöprosessin ajan säännöllisesti ohjauksissa, joissa 

olemme saaneet hyviä kehitys- ja muutosehdotuksia sekä palautetta opinnäytetyötämme 

ohjaavalta opettajalta. Olemme lähettäneet keskeneräistä työtä työelämäyhteydelle ja he 

ovat päässeet kommentoimaan sitä avoimesti ja kertomaan oman mielipiteensä sen ra-

kenteesta ja sisällöstä. Myös lähipiirissämme olevat henkilöt, joilla ei ole hoitotyön kou-

lutusta, ovat lukeneet opinnäytetyötämme sekä taskuopasta, jonka avulla olemme varmis-

taneet sen, että molemmat ovat selkeästi ja ymmärrettävästi kirjoitettu. Näistä kaikista 

tahoista saadun palautteen avulla olemme voineet tehdä tarvittavia korjauksia opinnäyte-

työhön ja tuotokseen.  

 

 

5.2 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 

 

Tuotimme toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena Akaan kotihoidon hoitohenkilökun-

nalle taskuoppaan sähköisessä muodossa tukemaan akuuttitilanteiden hoitotyötä. Tuotok-

sesta tuli helposti luettava opas, jossa akuuteissa tilanteissa toimiminen oli ilmaistu yti-

mekkäillä ohjeilla ja selkeillä kuvioilla. Oppaan ulkonäkö on visuaalisesti hyvin toteu-

tettu ja väriensä ansiosta oppaan sisältöä on miellyttävä lukea, sillä värit tuovat oppaaseen 

eloa ja helpottavat lukemista. Jokaisella sivulla on selkeä isolla kirjoitettu otsikko, jonka 

alla lukee ohjeistukset kyseisessä tilanteessa toimimiseen sekä asiakkaan mahdolliset oi-

reet. Ohjeiden vieressä on selkeyttävät kuvat ja taulukot hoitohenkilökunnan toiminnalle.  

 

Ensimmäisenä oppaassa on sisällys, jonka avulla hoitohenkilökunta löytää nopeasti tar-

vitsemansa ohjeen oppaasta. Oppaassa esiintyvät akuutit hoitotilanteet olivat elvytys, ta-

juttomuus, rintakipu, aivoinfarkti, aivoverenvuoto, anafylaksia, akuutti haava, murtuma, 
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kaatuminen sekä nenäverenvuoto. Lisäksi oppaassa on ohjeet asiakkaan peruselintoimin-

tojen tutkimiseen ABCDE-muistisäännön mukaan. Tekijöiden mielestä oppaan toteutus 

on onnistunut ja oppaan sisältö etenee johdonmukaisesti. 

 

Opinnäytetyön sekä oppaan sisällössä huomioitiin Akaan kotihoidon mielipiteet sekä tar-

peet. Kotihoidon asiakkaiden ikä sekä opinnäytetyön kohderyhmä huomioitiin ja työ to-

teutettiin edistämään kotihoidon palveluita saavien ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia. 

Opinnäytetyön tavoitteet toteutuvat hyvin todennäköisesti, kun Akaan kotihoito saa tas-

kuoppaan virallisesti käyttöön. Mielestämme raporttiosuus ja tuotoksena tehty taskuopas 

vastasivat työelämäpalaverissa sovittua sisältöä sekä alkuperäistä ajatusta akuuttitilan-

teissa toimimiseen käytettävästä taskuoppaasta. 

 

Työelämäpalaveriin osallistunut hoitohenkilökunta toivoi kotihoidon asiakkaiden kuole-

man jälkeistä toimintaa ja vainajan hoitotyötä kuvailevaa ohjeistusta sisällytettäväksi 

opinnäytetyöhömme. Rajasimme kuolleen asiakkaan hoitotyön pois opinnäytetyös-

tämme, koska se on liian laaja aihe opinnäytetyöhömme, eikä se liity niinkään akuutti-

hoitotyöhön. Aiheesta voisi saada tehtyä hyvin jatkossa opinnäytetyön Akaan kotihoi-

dolle. 

 



40 

 

LÄHTEET 

Aivoinfarkti ja TIA. 2016. Käypä hoito – suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duode-
cimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalai-
nen Lääkäriseura Duodecim. Luettu 16.3.2017. 
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50051 
 
Alanen, P., Jormakka, J., Kosonen, A., Nyyssönen, T. & Saikko S. 2016. Potilaan tutki-
minen. Teoksessa Alanen, P., Jormakka, J., Kosonen, A. & Saikko S. (toim.) Oireista 
työdiagnoosiin. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 
 
Alanen, P. & Kosonen, A. 2016. Elottomuuden toteaminen ja potilaan kuolema. Teok-
sessa Alanen, P., Jormakka, J., Kosonen, A. & Saikko S. (toim.) Oireista työdiagnoo-
siin. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 
 
Alaspää, A. & Holmström, P. 2013. Neurologisen potilaan tutkiminen ja seuranta. Te-
oksessa Kuisma, M., Holmström, P., Nurmi, J., Porthan, K. & Taskinen, T. (toim.) Ensi-
hoito. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 
 
Axelin, A. & Fredriksson, A-M. 2013. Ikääntyneen kipu. Teoksessa Stolt, M., Axelin, 
A, & Suhonen, R. (toim.) Ikääntyneen ihmisen terveysongelmat ja niiden arviointi – esi-
merkkejä keskeisistä terveysongelmista. Turku: Juvenes Print. 
 
Blomgren, K. & Atula, T. 2015. Nenäverenvuoto. Akuuttihoidon tietokannat. Duode-
cim. Luettu 5.12.2016. 
http://www.terveysportti.fi/dtk/aho/koti 
 
Castrén, M., Helveranta, K., Kinnunen, A., Korte, H., Laurila, K., Paakkonen, H., Pousi, 
J. & Väisänen, O. 2012. Potilaan tutkiminen. Ensihoidon perusteet. Keuruu: Otavan kir-
japaino Oy.  
 
Castrén, M., Korte, H. & Myllyrinne, K. 2012. Haavat ja verenvuodot. Terveyskirjasto. 
Luettu 1.4.2017.  
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=spr00007 
 
Elvytys. 2016. Käypä hoito – suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suo-
men Elvytysneuvoston, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Punaisen Ristin 
asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Luettu 16.3.2017. 
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi17010 
 
Finne-Soveri, H. 2017. Muuttuva maailma, muuttuva vanhuus. Duodecim -lehti 133 (2), 
215-219. 
 
Hannuksela-Svahn, A. 2014. Anafylaktinen reaktio (äkillinen yliherkkyysreaktio). Ter-
veyskirjasto. Lääkärikirja Duodecim. Luettu 4.10.2017. 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00201&p_haku-
sana=anafylaksia 
 
 
 

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00201&p_hakusana=anafylaksia
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00201&p_hakusana=anafylaksia


41 

 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. Hämeenlinna: Kariston 
Kirjapaino Oy.  
 
Hyvärinen, R. 2005. Millainen on hyvä potilasohje? Lääketieteellinen Aikakauskirja 
Duodecim 121 (16), 1769-1773. 
 
Ihalainen, J. & Kettunen, T. 2016. Ikääntyminen. Turvaverkko vai trampoliini – sosiaa-
liturvan mahdollisuudet. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 
 
Ikonen, E-R. 2015. Kotihoito ja sen historia. Kehittyvä kotihoito. Keuruu: Otava Oy. 
 
Jormakka, J. 2016. Vammautuneen potilaan tutkiminen. Teoksessa Alanen, P., Jor-
makka, J., Kosonen, A. & Saikko S.  (toim.) Oireista työdiagnoosiin. Helsinki: Sanoma 
Pro Oy. 
 
Jormakka, J. 2017. Vammapotilaan tutkimiseen selkeämpi malli maailmalta. Julkaistu 
3.3.2017. Pelastustieto. Luettu 9.6.2017. 
http://pelastustieto.fi/pelastustoiminta/ensihoito/vammapotilaan-tutkimiseen-selkeampi-
malli-maailmalta/ 
 
Kettunen, R. 2014. Orgaaniset nitraatit. Kustannus Oy Duodecim. Luettu 4.10.2017. 
http://www.ebm-guidelines.com/dtk/syd/avaa?p_artikkeli=syd00129 
 
Kettunen, R. 2016. Sydäninfarkti. Terveyskirjasto. Lääkärikirja Duodecim. Luettu 
27.3.2017. 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00086 
 
Kuuri-Riutta, A. 2010. Teoksessa Castrén, M., Aalto, S., Rantala, E., Sopanen, P. & 
Westergård, A. (toim.) Ensihoidosta päivystyspoliklinikalle. Helsinki: WSOY Oppima-
teriaalit Oy. 
 
Lankinen, I. 2016. Vanhuksen tutkiminen. Teoksessa Alanen, P., Jormakka, J., Koso-
nen, A. & Saikko S.  (toim.) Oireista työdiagnoosiin. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 
 
Lumme, R., Leinonen, R., Leino, M., Falenius, M. & Sundqvist, L. 2006. Monimuotoi-
nen/toiminnallinen opinnäytetyö. Virtuaalinen ammattikorkeakoulu. Luettu 25.11.2016. 
http://www2.amk.fi/digma.fi/www.amk.fi/opintojak-
sot/030906/1113558655385/1154602577913/1154670359399/1154756862024.html 
 
Mustajoki, P. 2017. Aivokalvon alainen verenvuoto (SAV). Terveyskirjasto. Lääkäri-
kirja Duodecim. Luettu 25.3.2017. 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00002 
 
Myllymäki, M. 2017. Peruselintoimintojen arvioinnin opettaminen ammattikorkeakou-
lussa – Hoitotyön opettajien näkemyksiä. Itä-Suomen yliopisto. Hoitotieteen laitos. Pro 
gradu -tutkielma. Luettu 12.9.2017.  
http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20170292/urn_nbn_fi_uef-20170292.pdf 
 
Mäkijärvi, M. & Lommi, J. 2015. Akuutin rintakivun erotusdiagnostiikka. Akuuttihoi-
don tietokannat. Duodecim. Luettu 5.12.2016. 
http://www.terveysportti.fi/dtk/aho/koti 
 

http://pelastustieto.fi/pelastustoiminta/ensihoito/vammapotilaan-tutkimiseen-selkeampi-malli-maailmalta/
http://pelastustieto.fi/pelastustoiminta/ensihoito/vammapotilaan-tutkimiseen-selkeampi-malli-maailmalta/
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00002
http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20170292/urn_nbn_fi_uef-20170292.pdf


42 

 

Nurmi, J. & Alaspää, A. 2013. Tajuttomuus. Teoksessa Kuisma, M., Holmström, P., 
Nurmi, J., Porthan, K. & Taskinen, T. (toim.) Ensihoito. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 
 
Oksanen, T. & Tolonen, J. 2015. Tajunnan häiriö. Akuuttihoidon tietokannat. Duode-
cim. Luettu 5.12.2016. 
http://www.terveysportti.fi/dtk/aho/koti 
 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. TAYS neurokirurgian vastuuyksikkö. 
2017. ICH eli aivojen sisäinen verenvuoto. Julkaistu 1.7.2017. Luettu 17.7.2017. 
Punainen risti. 2017a. Murtumat. Luettu 30.3.2017.  
https://www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet/murtumat 
 
Punainen risti. 2017b. Rintakipu. Luettu 4.10.2017. 
https://www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet/rintakipu 
 
Rantala, E. 2009. Neurologisen potilaan hoito. Teoksessa Castrén, M., Aalto, S., Ran-
tala, E., Sopanen, P. & Westergård, A. (toim.) Ensihoidosta päivystyspoliklinikalle. 
Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy. 
 
Resuscitation Council (UK) n.d. The ABCDE approach. Luettu 4.10.2017. 
https://www.resus.org.uk/resuscitation-guidelines/abcde-approach/ 
 
Saarelma, O. 2016. Rintakipu. Terveyskirjasto. Lääkärikirja Duodecim. Luettu 
27.3.2017. 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00324 
 
Saikko, S. 2016. Hengitysvaikeuspotilaan tutkiminen. Teoksessa Alanen, P., Jormakka, 
J., Kosonen, A. & Saikko S. (toim.) Oireista työdiagnoosiin. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 
 
Sainio, P., Koskinen, S., Sihvonen, A-P., Martelin, T. & Aromaa, A. 2013. Iäkkään vä-
estön terveyden ja toimintakyvyn kehitys. Teoksessa Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Ran-
tanen, T. (toim.) Gerontologia. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 
 
Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja. 
2014. Käypä hoito – suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kar-
diologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. 
Luettu 18.9.2017. 
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi04058 
 
Silfvast, T. 2016. Sydänpysähdyksen tunnistaminen ja painelu-puhalluselvytys. Akuutti-
hoidon tietokannat. Duodecim. Luettu 5.12.2016. 
http://www.terveysportti.fi/dtk/aho/koti 
 
Sipilä, S. 2013. Gerontologinen fysioterapia. Teoksessa Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & 
Rantanen, T. & (toim.) Gerontologia. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö. 2010. Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja 
terveysministeriön asettama hanke. Päivystyshoidon perusteiden valtakunnallisten kri-
teerien laatimisen ohjausryhmä. Työryhmän raportti 31.1.2010. Helsinki: Sosiaali- ja 
terveysministeriö. Luettu 9.6.2017. 
 

http://www.terveysportti.fi/dtk/aho/koti
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00324


43 

 

Syvänne, M. 2014. Sepelvaltimotauti. Päivitetty 27.10.2014. Luettu 18.9.2017. 
https://sydan.fi/sydansairaudet-ja-hoito/sepelvaltimotauti 
 
Söderlund, T. & Leppäniemi, A. 2011. Verenvuodon tyrehdyttäminen. Akuuttihoidon 
tietokannat. Duodecim. Luettu 5.12.2016. 
http://www.terveysportti.fi/dtk/aho/koti 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014. Rokottaminen. Anafylaksian hoito. Luettu 
30.11.2017.  
https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/hyodyt-ja-haitat/haittavaikutukset/haittavaiku-
tuksia-oireittain/anafylaksia/anafylaksian-hoito  
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015. Iäkkäät. Tapaturmat. Luettu 7.7.2017.  
https://www.thl.fi/fi/web/tapaturmat/iakkaat 
 
Thim, T., Krarup, N., Grove, E., Rohde, C. & Løfgren, B. 2012. Initial assessment and 
treatment with the Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure (ABCDE) ap-
proach. PMC. Luettu 12.9.2017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti-
cles/PMC3273374/  
 
Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. Jyväskylä: Gummerus 
Kirjapaino Oy. 
 
Väyrynen, R. & Kuronen, R. 2016. Kotihoidon asiakkaat marraskuussa 2015. Luettu 
1.12.2016. 
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130786/Tk08_16.pdf?sequence=1 
 
Westergård, A. 2009a. Sokkipotilaan hoito. Teoksessa Castrén, M., Aalto, S., Rantala, 
E., Sopanen, P. & Westergård, A. (toim.) Ensihoidosta päivystyspoliklinikalle. Helsinki: 
WSOY Oppimateriaalit Oy. 
 
Westergård, A. 2009b. Tajunnanhäiriö ja tajuttomuus. Teoksessa Castrén, M., Aalto, S., 
Rantala, E., Sopanen, P. & Westergård, A. (toim.) Ensihoidosta päivystyspoliklinikalle. 
Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy.  
 
Westergård, A. 2010. Nenäverenvuodon tyrehdyttäminen. Teoksessa Castrén, M., 
Aalto, S., Rantala, E., Sopanen, P. & Westergård, A. (toim.) Ensihoidosta päivystyspoli-
klinikalle. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy. 
 
Wound Care Centers n.d. Acute Wounds. Luettu 30.3.2017. 
http://www.woundcarecenters.org/article/wound-types/acute-wounds 
 
Ångerman, S. 2017. Vammapotilaan ensihoito. Finnanest 50 (2), 115-121. 
 
Ångerman-Haasmaa, S. & Aaltonen, J. 2013. Sokki. Teoksessa Holmström, P., Kuisma, 
M., Nurmi, J., Porthan, K. & Taskinen, T. (toim.) Ensihoito. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 
 
 
 
 
 
 

https://www.thl.fi/fi/web/tapaturmat/iakkaat
http://www.woundcarecenters.org/article/wound-types/acute-wounds

	1 JOHDANTO
	2 TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA TAVOITE
	3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT
	3.1 Ikäihmiset
	3.1.1 Ikäihmisen tutkiminen

	3.2 Kotihoito
	3.3 Hoitotyö akuuttitilanteessa
	3.3.1 Sydän- ja verenkiertohäiriöt
	3.3.2 Eloton asiakas
	3.3.3 Tajunnan häiriöt
	3.3.4 Aivoverenkiertohäiriöt
	3.3.5 Anafylaksia
	3.3.6 Tapaturmat
	3.3.7 Nenäverenvuoto

	3.4 Hoito-opas

	4 TUOTOKSEEN PAINOTTUVA OPINNÄYTETYÖ
	4.1 Opinnäytetyöprosessi
	4.2 Tuotoksen kuvaus

	5 POHDINTA
	5.1 Luotettavuus ja eettisyys
	5.2 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset

	LÄHTEET

