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1 Johdanto 
 

 

Miesten ja naisten elinikä on kasvanut nälkävuosien 1867-1868 jälkeen. Sotavuodet pie-

nensivät miesten elinikää, joka kuitenkin kasvoi sotavuosien jälkeen. Vuosien kuluessa 

eliniänodote on miesten ja naisten välillä kasvanut. Eliniänodote vuonna 2015 oli vasta-

syntyneellä tyttölapsella 84,1 vuotta ja poikalapsella 78,5 vuotta. (Tilastokeskus 2017.) 

 

Terveydenhuollon parantuminen ja osaamisen lisääntymien ovat kasvattaneet elinikää. 

Eliniän kasvamisen seurauksena joudutaan ajattelemaan, kuka hoitaa ja miten palvelut 

riittävät kaikille sitä tarvitseville, esimerkiksi ikäihmisille. (Kaivolainen, Kotiranta, Mä-

kinen, Purhonen & Salanko-Vuorela 2011, 12.) Heikkilä (2008,10) pohtii tekemässään 

tutkimuksessa ikäihmisen eliniän odotteen kasvamisen vaikutusta terveydenhuollon pal-

veluihin. Hän miettii, ovatko ikääntyvät ihmiset tulevaisuudessa terveempiä vai joudu-

taanko tulevaisuudessa hoidon ja avun palveluita lisäämään. Heikkilän mukaan ikäihmis-

ten perheillä ei ole laillista velvoitetta huolehtia ikääntyvästä ihmisestä, vaikka perheiden 

tarjoama apu ja perheiden toteuttama hoivatyö ovat yleisin keino vastata ikääntyneen hoi-

don tarpeeseen.  

 

Näkymättömän vastuun kantajia eli omaishoitajia on ollut Suomessa aina. Omaishoita-

juutta on tuotu näkyvästi esille vasta viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. 1990-

luvulla on otettu käyttöön käsite, omaishoitaja.  (Kaivolainen ym. 2011, 12.) Omaishoi-

don avulla pystytään saamaan merkittäviä säästöjä kunnallistaloudellisesti (Pernaa 2015). 

Suomessa vuonna 2016 omaishoitosopimuksen kirjoittaneita omaishoitajia oli noin 44 

152 (Omaishoitajat 2018). 

 

Idea aihealueeseemme valikoitui Karelia-ammattikorkeakoulun Voimalan avustuksella, 

ja itse ihonhoito ikäihmisen hoidossa valikoitui omaisvoima ryhmälle tehdyn ennakko-

kyselyn avulla. Tuottamamme produkti on osana vuonna 2018 tullutta lakimuutosta, jossa 

uusia omaishoitajia velvoitetaan osallistumaan koulutukseen koskien omaishoitajuutta. 

Koulutuspäiviä pidetään useampi, ja omaishoitaja itse saa valikoida itsellensä näistä mie-

luisimmat ja tarpeellisimmat aihealueet, joihin osallistua. Toiminnallinen opinnäyte-

työmme tehtiin yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun Voimalan ja Siun soten 

kanssa.  
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Opinnäytetyön tehtävänä on tehdä keväällä 2018 alkavaan omaishoitaja valmennukseen 

opetusvideo ikäihmisen ihonhoidosta. Opinnäytetyön tarkoitus on tukea uusia omaishoi-

tajia lisäämällä heidän tietoa ja osaamista ihonhoidossa, ja samalla edesauttaa heidän 

psyykkistä ja fyysistä jaksamistaan 

 

 

2 Ikääntyminen 
 

 

Vanhuus määritellään kronologisella eli kalenteri-iällä, ainakin teollisuusmaissa, ja sillä 

milloin eläkeikä alkaa (Casey 2017, 21). Suomessa myös vanhuspalvelulaki (980/2012) 

määrittää, että ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan vanhuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä 

olevaa väestöä. Yleinen eläkeikä Suomessa on 65 vuotta. Luokittelu perustuu siis siihen, 

että henkilöt, jotka ovat täyttäneet 65 vuotta, luokitellaan tilastollisesti Suomessa ikään-

tyneiksi. Useissa teollisuusmaissa vanhuus alkaa, kun perheen ja yhteiskunnan aktiivinen 

tuki ei ole enää mahdollista. (Casey 2017, 21.) Tilastollinen ikääntymiskäsitys ei ole ai-

noa tulkinta vanhuudesta, koska kaikkien hyväksymää määritelmää sille, milloin vanhuus 

alkaa, ei ole. Vain joka kolmas 70-74-vuotias pitää itseään vanhana, ja ikääntymiskäsitys 

perustuen toimintakykyyn määrittää vanhuuden alkavaksi 75 vuoden iässä. Iällä on useita 

erilaisia merkityksiä: fysiologinen, psykologinen, biologinen, sosiaalinen ja subjektiivi-

nen ikä ovat saman ilmiön erilaisia ulottuvuuksia. (Verneri.net 2017.) 

 

Ikääntyessä fyysinen toimintakyky heikkenee ja muutoksia tapahtuu myös sosiaalisissa 

rooleissa (Casey 2017 21). Ihmisen kunnosta kertoo biologinen ja fysiologinen ikä. Yh-

teisön odotusten ja omien tuntemusten mukaan määrittyvät taas fysiologinen ja biologi-

nen ikä. (Verneri.net 2017.) Vanhuutta ei voida määritellä siis pelkästään kronologisella 

ja biologisella iällä, vaan huomioon tulee aina ottaa myös kulttuurilliset käsitteet (Casey 

2017, 21). Ihminen voi vanheta eri tavoin iän erilaisilla merkitys tasoilla (Verneri.net 

2017).  

Vanhuspalvelulaissa (980/2012) on määritelty, että iäkkäällä henkilöllä tarkoitetaan hen-

kilöä, jonka fyysinen, kognitiivinen, sosiaalinen tai psyykkinen toimintakyky on heiken-

tynyt korkean iän takia lisääntyneiden, alkaneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vam-

mojen vuoksi tai korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen vuoksi. 
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Iällä on useita merkityksiä. Käsitys vanhuuden alkamisesta ja etenemisestä länsimaissa 

perustuu usein biologiseen ja lääketieteelliseen näkökulmaan. Tällaisen näkökulman on-

gelma on, että se korostaa toimintakyvyn ja ikääntymisen laskun välistä suhdetta, mistä 

saadaan helposti mielikuva, että vanhuus on yhtä kuin sairaus. Ikääntymistä tarkastellaan 

tässä niin sanotussa tautilähtöisessä viitekehyksessä ensisijaisesti toiminnanvajausten ke-

hittymisprosessina. Terveyslähtöinen lähestymistapa voidaan nähdä jonkinlaisena vasta-

kohtana tautilähtöiselle lähestymistavalle. Terveyslähtöinen lähestymistapa korostaa 

mahdollisuutta toimintakyvyn kehittämiseen myös vanhuusiässä. Toimintakykyä kehit-

tämällä voidaan välttää monia ikääntymiseen liittyviä raihnaisuuden muotoja ja toimin-

nanvajavuuksia. Se kannustaa toimintakykyä ylläpitävään ja kuntouttavaan toimintaan 

elämän kaikissa vaiheissa, myös vanhuudessa. (Verneri.net 2017.) 

 

 

3 Omaishoito 
 

 

Omaishoitotilanteita on monenlaisia. Usein tilanne mielletään ikäihmisen hoitamiseksi, 

vaikka usein läheiset hoidettavat ovat työikäisiä ja lapsia. Omaishoitotilanne voi tulla eri 

elämänvaiheissa perheen elämään. Omaishoitajia ovat muun muassa ikääntyvistä van-

hemmistaan huolehtivat lapset, puolisoaan hoitavat sekä vammaisen lapsen vanhemmat. 

Hoitosuhde voi kehittyä hitaasti hoidettavan avuntarpeen lisääntyessä onnettomuuden, 

äkillisen sairaskohtauksen tai erityistä hoivaa tarvitsevan lapsen takia. (Kaivolai-

nen ym. 2011, 12 - 13.) 

 

Omaishoitajuus on elämänvaiheena poikkeuksellinen, ja se synnyttää omaishoitajan ja 

hoidettavan välille erityslaatuisen suhteen, joka vaikuttaa molempien elämään kokonais-

valtaisesti. Omaishoitajuus vaatii sitoutumista hoitoon ja huolenpitoon, ja sen vaikutus 

tulisi huomioida kaikissa perhettä koskevissa päätöksenteoissa ja palveluissa. (Kuntou-

tuksen edistämisyhdistys ry 2012.) 

Heikkilän (49, 2008) tekemän tutkimuksen mukaan omaishoitajuus on sosiaalisesti, fyy-

sisesti ja psyykkisesti kokonaisvaltaista sitoutumista omaishoidettavaan henkilöön. Läh-

tökohtana onnistuneelle omaishoitajasuhteelle on omaishoitajan ja omaishoidettavan vä-

linen kiintymyssuhde, ja sitä voidaan pitää tärkeimpänä omaishoitajuutta ylläpitävänä 

voimavara. 
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3.1 Omaishoitaja 

 

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta ikääntyvästä, sairaasta tai vammaisesta lähei-

sestään. Omaishoitajan täytyy olla hoidettavan omainen tai muuten hänelle läheinen hen-

kilö. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017.)  Omaishoitaja määritellään omaishoito-

laissa henkilöksi, joka on tehnyt kunnan kanssa sopimuksen omaishoidon tuesta. Itsensä 

voi tuntea omaishoitajaksi, vaikka ulkopuolisen mielestä tilanne ei niin sitovalta vaikut-

taisikaan. Esimerkiksi hyvin vaativaa ja henkisesti raskasta voi olla kauempana asuvasta 

läheisestä huolehtiminen.  (Järnstedt, Kaivolainen, Laakso & Salanko-Vuorela 2009, 7.)  

 

Kun perheenjäsen tai läheinen alkaa tarvita lisääntyvää hoivaa ja apua selviytyäkseen ar-

jessa, usein kuluu pitkä aika ennen kuin perhe osaa tunnistaa oman tilanteensa omaishoi-

doksi. Askel tavanomaisen auttamisen ja omaishoidon välillä otetaan usein huomaamatta, 

koska tilanne etenee vähitellen ja omaan arkeen tottuu. Läheisestä huolehtiminen usein 

koetaan kuuluvan perheen vastuulle, mikä vaikeuttaa tilanteen havaitsemista ja ymmär-

tämistä. (Järnstendt ym. 2009, 7 - 8.) Omaishoitajalla tulee olla riittävästi omia voimava-

roja, että hän pystyy tukemaan läheistään. Yhteiskunnallinen etu on, että omaishoitaja 

jaksaa ja voi hyvin. Omaishoitajan tulee olla riittävän terve ja toimintakykyinen, jotta hän 

voi toimia omaishoitajana. Läheisen tarpeet ja hoito saattavat ohittaa omaishoitajan omat 

tarpeet. (Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry 2012.) Usealle itsensä mieltäminen omais-

hoitajaksi on ensimmäinen askel kohti omaishoitoperheille suunnattuja palveluja ja tar-

vittavaa tukea. Omaishoidon vaativuutta ja sitovuutta voi auttaa hahmottamaan laitta-

malla ylös päivän ja viikon tehtävät, ja sitä kautta voi olla helpompi tunnistaa tilanne 

omaishoitajuudeksi. (Järnstendt ym. 2009, 7 - 8.) 

 

 

3.2 Omaishoidon tuki, hoito ja palvelusuunnitelma 

 

Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa. 

Suunnitelman tarkoitus on varmistaa ja turvata hyvä hoidon toteutus ja riittävät palvelut 

yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa. Hoito ja palvelusuunnitelman 

avulla pyritään turvaamaan asiakkaalle palveluiden yksilöllisyys, jatkuvuus sekä teke-

mään eri palveluista yhtenäinen kokonaisuus. Hyvä omaishoitajuus perustuu kattavasti 

tehtyyn omaishoitajan ja hoidettavan tilanteen kartoitukseen, ja sen tekemisessä pyritään 
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käyttämään moniammatillista osaamista. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017.) Kun-

nat ovat velvollisia nimeämään yhteishenkilön omaishoitajille sekä tarjoamaan heille 

neuvontaa ja ohjausta omaishoidosta. Omaishoitajan tarvitsema kuntoutus ja eri järjestö-

jen tuottamat palvelut ja tukimuodot voidaan kirjata hoito- ja palvelusuunnitel-

maan. (Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2014.) 

Halosen (2011, 62) tekemän tutkimuksen mukaan omaishoitajien asemaa yhteiskunnassa 

tulisi vahvistaa ja omaishoidon tuen kattavuutta tulisi nostaa. Omaishoidon tuki tulisi Ha-

losen mukaan kohdistaa myös niihin omaishoitajiin, jotka eivät ole kunnallisen tuen pii-

rissä. Tuen kohdistuminen niihin omaishoitajiin, jotka eivät ole kunnallisen tuen piirissä, 

vaikuttaisi hoidon ja hoivan laatuun niin, että se olisi todellinen vaihtoehto julkisen sek-

torin tarjoamalle hoivalle. 

Omaishoitajat ja Läheiset ry on vuosina 2010-2012 järjestänyt Ovet-nimisen omaishoita-

javalmennuksen. Sen tavoite on ollut auttaa ja tukea omaishoitajia orientoitumaan ja si-

säistämään paikkansa elämäntilanteen muuttumisen yhteydessä. Valmennuksen avulla on 

pyritty mahdollistamaan omaishoitajille tarpeiden, tilanteiden sekä uuden elämäntilan-

teen hyväksyminen. Valmennuksen avulla on myös lisätty omaishoitajien tietoa ja taitoa 

sekä avattu väyliä tukiverkostoiden luomiseen. Ovet-hanke oli ensisijaisesti suunnattu 

uusille omaishoitajille sekä niille, jotka eivät kuuluneet omaishoidontuen piiriin. Ovet- 

hankkeeseen osallistui yhteensä 24 yhdistystä ympäri Suomea. (Heino & Malmi 2012, 5.) 

 

Halosen (2011, 63-64) tutkimuksesta käy myös ilmi, että omaishoitajana toimivan henki-

lön osaamisen vahvistaminen Ovet-hankkeen avulla jäi heikoksi. Syyksi Halonen epäilee 

omaishoitajana toimivan henkilön oman elämän asettamia ehtoja ja sosiaalipoliittisia rat-

kaisuja. Sosiaalipolitiikka tarkoittaa ja pitää sisällään vähäosaisten aseman parantamista, 

elintason turvaamista ja yhteiskunnallisten uudistusten toteuttamista (Oulun Ammattikor-

keakoulu 2017). Tutkimuksessa mukana olleiden mukaan este osaamisen ja toiminnan 

vahvistumiselle oli omaishoidontuen ulkopuolelle jääminen. Omaishoitajien mielipiteen 

mukaan omaishoitajaliitto pystyy vahvistamaan ja parantamaan omaishoitajien asemaa 

vaikuttamalla yhteiskunnan päätöksentekijöihin. Tutkimuksen mukaan valmennukseen 

osallistuneiden esittämiä ajatuksia ja havainnointeja voidaan jatkossa käyttää apuna 

omaishoitajavalmennuksia kehitettäessä. (Halonen 2011, 64.) 
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3.3 Laki omaishoitajuudesta 

 

Vuonna 2006 tuli voimaan laki omaishoidon tuesta. Omaishoidon tuki määritellään laissa 

kokonaisuudeksi, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omais-

hoitajalle maksettava hoitopalkkio, omaishoitoa tukevat palvelut sekä vapaa. (Omaishoi-

tajat 2017a.) Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää 

siihen varaamiensa määrärahojen rajoissa (Omaishoitajat 2017b). Lain omaishoidon tu-

esta (937/2005) on tarkoitus edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteutta-

mista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus 

ja omaishoitajan työn tukeminen. 

 

Omaishoidon lainsäädäntöön on tehty muutoksia 1.7.2016.  Muutokset koskevat omais-

hoitajien vapaa- ja sijaishoitojärjestelmiä, joiden tavoitteena on parantaa ja kehittää 

omaishoitajien jaksamista mahdollistamalla omaishoitovapaiden käyttö. Lakimuutos kos-

kee myös omaishoitajien valmennusta ja koulutusta. Lainsäädännön mukaan kunnat ovat 

velvollisia järjestämään uusille omaishoitajille valmennusta ja koulutusta ja näin ollen 

lisäämään omaishoitajiksi alkavien henkilöiden valmiuksia toimia omaishoitajana. Uu-

den lakisäännöksen tavoitteena on, että kaikki uudet omaishoitajat koulutettaisiin tehtä-

väänsä. Kunnat voivat kuitenkin tapauskohtaisesti miettiä valmennukseen ja koulutuk-

seen osallistumiseen velvoittamista, huomioon ottaen omaishoitajan yksilölliset olosuh-

teet ja valmiudet osallistumiseen. Näissä tapauskohtaisissa tilanteissa tulee koulutukseen 

ja valmennukseen osallistumisen tarvetta pohdittaessa ottaa myös huomioon omaishoi-

dettavan ja omaishoitajan oma mielipide. Koulutukseen osallistuminen ei kuitenkaan ole 

ehdoton edellytys omaishoitosopimuksen tekemiselle. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2016.) 

 

Valmennuksen tavoitteena on edistää omaishoitajien valmiuksia toimia omaishoidettavan 

toimintakykyä ja toimintatapoja edistävällä tavalla. Omaishoitajavalmennus pitää sisäl-

lään omaishoitajan ja hänen asemaansa liittyviä asioita, kuten esimerkiksi kunnan kanssa 

tapahtuvaan yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä. Omaishoitajakoulutuksen tavoitteena on 

kehittää omaishoitajien osaamista ja valmiuksia ylläpitää omaishoitajasuhdetta. Koulu-

tuksen sisältöön ja laatuun vaikuttavat omaishoitajan ja omaishoidettavan yksilölliset tar-

peet. Koulutus voi pitää sisällään esimerkiksi ergonomia- ja hoitotoimenpiteiden osaa-
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mista. Omaishoitajavalmennukseen ja koulutukseen liittyvä omaishoitolaki tullee voi-

maan 1.1.2018. Kuitenkin toiminnan suunnittelu on voitu aloittaa jo vuonna 2016 lain 

tultua voimaan. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016.) 

 

 

4 Iho 
 

 

Iho on erilaisten rakenteiden monimutkainen järjestelmä, joilla on erilaisia ja tärkeitä toi-

mintoja (Paterson 2012, 35). Iho koostuu kahdesta eri kerroksesta, jotka ovat orvaskesi ja 

verinahka (Sand, Sjaastad, Haug, Bjålie & Toverlund 2013, 96). Ihossa on laajasti hiki-

rauhasia, jotka ovat herkkiä lämpötilamuutoksille ja ihon pinnan alla on rasvakudosta. 

Ihossa on myös useita soluja, jotka aistivat herkästi kosketusta, kipua, painetta, kutinaa ja 

lämpötiloja. Ihon paksuus vaihtelee sen tehtävästä ja paikasta riippuen. Silmäluomissa 

ihon paksuus on vain 0,5 mm, kun taas jalkapohjissa ihon paksuus on jopa 3-4 mm. Ylei-

sesti ihon paksuus on 1-2 mm. (Paterson 2012, 35.) Iho on ihmisen suurin elin ja se ym-

päröi koko ihmiskehon. Aikuisen ihmisen ihon pinta-ala kokonaisuudessaan on 1,5-2 m² 

ja paino on 5 % ihmisen kokonaispainosta, kun ihonalaiskudosta ei oteta mukaan. (Sand 

ym. 2013, 96.) 

 

 

4.1 Ihon kerrokset 

 

Orvaskesi tunnetaan myös nimellä epidermis. Orvaskesi sijaitsee iholla uloimpana, ja se 

on noin 75-150µm paksu. Ihon eri osissa, kuten jalkapohjissa ja kämmenissä paksuus voi 

kuitenkin vaihdella 0.4-0.6 mm:n välillä. Orvaskesi koostuu kerrostuneesta levyepitee-

listä. Levyepiteeli muodostuu keratinosyyteistä. Orvaskesi uusiutuu jatkuvasti, kun kera-

tinosyyttikerroksessa, eli tyvisolukerroksessa, tyvisolu jakautuu ja syntyneistä soluista 

toinen siirtyy ylemmäksi ja liittyy oksasolukerrokseen. Tyvisoluissa sijaitsevat pigment-

tiä tuottavat melanosyytit, jotka suojaavat tuottamallaan melaniinilla ihoa haitallisilta ult-

raviolettisäteilyiltä. (Hannuksela, Peltonen, Reunala & Suhonen 2011, 12-14.) 

 

Oksasolukerros koostuu 5-10 keratinosyyttikerroksesta. Oksasolujen liikkuessa ylöspäin 

kohti ihon pintaa ne erilaistuvat ja niiden päälle syntyy jyväissolukerros. Jyväissoluker-

roksessa keratinosyytit litistyvät, minkä vuoksi niiden solunsisäiset sytokeratiinisäikeet 
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kimppuuntuvat ja pakkautuvat solukalvolle. Siirtymisen jatkuessa kohti ihon pintaa kera-

tinosyytit tuhoavat tumansa. Sytokeratiinisäikeistä ja yhteen liittävistä proteiineista syn-

tyy sarveiskuori. Lopputuloksena keratinosyytien erilaistumisesta ovat ihon pinnalla mar-

raskedessä hilseenä näkyvät kuolleet sarveissolut. Sarveiskerrokseen kuljettu matka tyvi-

solukerroksesta kestää keratinosyytiltä noin 50-75 vuorokautta. Orvaskeden paksuimpiin 

kohtiin kuten kämmeniin ja jalkapohjiin, uusiutuminen saattaa kestää jopa 3-4 kuukautta. 

(Hannuksela ym. 2011, 12-14.) Orvaskedessä ei ole itsessään verisuonitusta, vaan sen 

ravinto diffundoituu, eli siirtyy, siihen verinahkassa olevista verisuonista (Sand ym. 2013, 

96). 

 

Verinahka tunnetaan myös nimellä dermis (Hannuksela ym. 2011, 16-17). Verinahkan 

paksuus on noin 0,5-3 mm (Sand ym. 2013, 97). Sen tehtävä on antaa iholle tarvittavat 

hermotukset, ravinteet sekä toimia ihon mekaanisena tukena. Verinahka koostuu kolla-

geenien elastiinin ja proteoglykaanien muodostavasta säikeisestä sidekudoksesta sekä 

fibroblasteista. Näiden kahden välissä on geelimäistä sidekudosta, joka koostuu mukopo-

lysakkarideista. Fibroblastit ovat sukkulamaisia soluja, ja ne tekevät suurimman osan 

ihossa olevasta sidekudoksesta. Verinahkassa on myös jonkin verran makrofageja ja syöt-

tösoluja sekä vähän lymfosyyttejä. Kollageenit ovat verinahkan keskeinen rakenneosa, ja 

ne muodostavat ison osan, noin 70 %, ihon kuivapainosta.  (Hannuksela ym. 2011, 16-

17.)  

 

Verinahkassa on paljon myös imu- ja verisuonia, hermoja sekä sileää lihasta. Veri-

nahkassa olevalla verisuonistolla ja verenkierrolla on tärkeä merkitys elimistön lämmön-

säätelyssä. (Sand ym. 2013, 97-98.) Verinahkassa sijaitsevat ihon hiki- ja talirauhaset. 

Hiki- ja talirauhaset ovat avoeriterauhasia, ja ne laskevat suoraan eritteensä ihon pinnalle. 

Hikirauhasia on paljon kehon alueella erityisesti kainaloissa, otsalla, jalkapohjissa sekä 

kämmenissä. Hikirauhasista erittyvä hiki on enimmäkseen vettä, mutta se sisältää myös 

suoloja, sekä natrium- ja kaliumioneita. Sukupuolialueella ja kainaloissa olevien hikirau-

hasten erite on maitoisempaa kuin muiden tavallisten hikirauhasten erite. Maitoisen hiki-

rauhasten erittämän hien haju syntyy, kun iholla olevat bakteerit hajottavat eritteiden si-

sältämiä yhdisteistä. Hikirauhasten tehtävä on olla osana elimistön lämmönsäätelyä. Ne 

pystyvät luovuttamaan ylimääräistä lämpöä kiihdyttämällä hieneritystä. Iholta haihtuva 

hiki sitoo lämpöenergiaa, jonka vuoksi lämmönpoisto elimistöstä on mahdollista. Iholla 

olevien talirauhasten tehtävä on tehdä ihon sarveiskerroksesta rasvainen ja vettä hylkivä. 



      13 

Talirauhasista erittyvä rasvainen erite sisältää bakteerien kasvua estäviä entsyymejä ja 

rasvahappoja. Talirauhasia on ihmisellä päänahassa, selän ja rinnan alueella sekä kas-

voissa. Talirauhanen voi avautua suoraan iholle tai karvatupen yläosaan. (Vierimaa & 

Laurila 2009, 46-47.)  

 

Verinahkan alla on ihonalaiskudos eli subkutis. Rasvakudoksesta koostuva ihonalaisku-

dos on jakautunut sidekudoksista koostuvien väliseinien lohkoihin. Ihonalaiskudoksen 

tehtävä on suojata elimistöä iskuilta sekä toimia siteenä jänteiden lihaskalvojen ja ihon 

välillä. (Hannuksela ym. 2011, 17.) Ihonalaiskudoksen paksuus määräytyy sen mukaan, 

kuinka paljon rasvakudosta on. Rasvakudosta voi paikasta riippuen olla 1-10 cm. (Vieri-

maa & Laurila 2009, 46.) 

 

 

4.2 Ihon tehtävät 

 

Iholla on monia erilaisia tärkeitä tehtäviä elimistön suojauksessa. Ihon tehtävä on suojata 

elimistöä kemiallisilta ja mekaanisilta rasituksilta. (Sand ym. 2013, 96.) Kemiallinen ra-

situs aiheutuu kemikaaleista, joille ihminen voi altistua ollessaan tekemisissä haitallisten 

aineiden kanssa. Kemialliset aineet voivat aiheuttaa toksisia, allergisia tai syöpää aiheut-

tavia haittavaikutuksia. (Duodecim 2017a.) Kemikaaliset aineet luokitellaan myrkyiksi, 

niiden alkuperästä riippumatta. Iho pystyy suojaamaan elimistöä vesiliukoisilta aineilta. 

Etenkin varautuneet molekyylit eivät yleensä läpäise ihoa tai läpäistessään imeytyminen 

on paljon hitaampaa. Rasvaliukoiset aineet läpäisevät ja pääsevät ihon pinnan alitse. (Pel-

konen 2000, 1610.) Mekaanisen rasituksen iholle voi aiheuttaa esimerkiksi hieronta, kuo-

rinta tai voimakas ihon peseminen (Siluetti 2017). 

 

Iho on myös tärkeä osa ihmisen elimistön puolustusjärjestelmää. Sen tehtävänä on estää 

useiden eri mikrobien pääsyä elimistön sisäosiin. Ihon pinnalla olevien omien bakteerien 

tehtävä on estää haitallisten bakteerien kasvua iholla. Ihon omia bakteereja kutsutaan 

myös ihon normaaliflooraksi. Iholla on myös tärkeä tehtävä elimistön suojaamisessa nes-

tehukalta, sillä iho estää liiallista veden haihtumista pois elimistöstä. Ihon tehtävänä on 

myös toimia neste- ja rasvavarastona. Ihonalaiskudoksessa on vaihtelevia määriä rasvaa, 

jota käytetään energiantuotantoon, ja sitä käytetään eristeenä kylmässä ympäristössä. 

Ihossa on suuria määriä verisuonia, minkä vuoksi iho voi toimia verivarastona. Kylmässä 

tilassa ihon pienet verisuonet supistuvat ja iholle pääsee vain vähän verta. Tämän avulla 
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eristysteho paranee, kun taas lämpöisessä tilassa ihoverisuonet laajenevat. Verisuonien 

laajenemisen vuoksi veren virtaus lisääntyy ja iholle voidaan kuljettaa lämmintä verta. 

Ihon tehtävänä on toimia aistielimenä kivulle, kosketukselle, lämmölle ja kylmälle. Iho 

toimii apuvälineenä viestinvälitykseen kasvojen alueen ilmelihasten avulla. Ihminen voi 

ilmelihasten avulla ilmaista tunteitaan liikuttamalla ja supistelemalla kasvojensa ihoa. 

(Vierimaa & Laurila 2009, 43-44.) 

 

 

5 Ihon ikääntyminen 
 

 

On väistämätöntä ja normaalia, että ihon ulkonäkö ja rakenne muuttuvat iän mukana. 

Moni asia vaikuttaa muutosten ilmaantumiseen (Duodecim 2017b.) Ihon ikääntymisen 

etenemiseen liittyvät anatomiset, fyysiset ja psykologiset muutokset, ja kaikilla niillä voi 

olla haitallisia vaikutuksia hyvinvointiin. Iho joutuu käymään läpi useita eteneviä ja rap-

peuttavia muutoksia, jotka ovat luontaisia eli biologisia muutoksia. Myös ulkoisia muu-

toksia tulee, kuten vahinkoalttius elinympäristössä. (Farage, Miller, Elsner & Maibach 

2008, 195.) Tärkeimmät asiat ihon ikääntymiseen ovat sukuominaisuudet ja ikä; 70 ikä-

vuoden jälkeen ihon vanheneminen nopeutuu (Duodecim 2017b). Yhdistävä piirre ikään-

tymisessä on, että iho ei ole enää niin tehokas suoja, eli infektioiden riski kasvaa ja haa-

vojen paraneminen hidastuu (Cowdell 2011, 235). Nämä muutokset vaikuttavat ihon 

eheyteen ja suojaan ja tekevät ihosta paljon herkemmän vahingoille ja sen seurauksena 

altistavat ihon rikkoutumiselle (Cowdell & Garrett 2014, 6).  

 

Ikääntyvän ihon toimintakyky heikkenee ja iho ohenee. Iho kuivuu herkemmin, koska 

orvaskeden läpäisyesteen luontaisten rasvojen määrä vähenee. Kuivuessaan iho voi ku-

tista ja tulehtua. Ikääntyvä iho on herkkä vaurioitumaan, koska ihon tyvikalvovyöhyke 

oikenee ja verinahkan ja orvaskeden sidokset tyvikalvovyöhykkeellä heikkenevät. Kolla-

geenin määrä verinahassa vähenee, ja verisuonet rikkoutuvat herkästi. Tästä aiheutuu hel-

posti mustelmia ja haavaumia pienistäkin iskuista kädenselkiin, kyynärvarsiin ja sääriin. 

Parantuessaan mustelmat jättävät ihoon ruskeaa pigmenttiä. Iholle aiheutuneet haavat pa-

rantuvat hitaasti, koska ihon verisuonten määrä vähenee ikääntyessä. (Duodecim 2017b.) 
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5.1 Iän tuomat muutokset ihossa 

 

Iän tuomia yleisiä muutoksia ovat ihon kuivuus ja karheus, sekä lisääntyneet epäsäännöl-

liset värimuutokset, jotka ovat yleensä keltaisia tai ruskeita (Voegeli 2012, 64). Talirau-

hasten suurenemisesta ja niiden kuultamisesta ohuen ihon läpi johtuu yli 60-vuotiaiden 

ihon kellertävä vivahde (Duodecim 2017b). Myös eräitä patologisia, eli tautiperäisiä, 

muutoksia voi tulla ikääntyessä, esimerkiksi pieniä ja laajentuneita verisuonia, joita usein 

nähdään iäkkäillä kasvoissa, sekä ihon poikkeavaa kasvua, jota voi olla korvissa tai kal-

juilla miehillä päässä. Iäkkäillä, jotka ovat altistuneet reilusti auringonvalolle, voi olla 

suoraviivaisia arpia, jotka sijaitsevat yleensä käsissä ja kyynärvarsissa. (Voegeli 2012, 

64.) 

 

Sidekudoksen elastiinin määrä vähenee ikääntyessä, ja sen seurauksena ihon kimmoisuus 

vähentyy ja iho rypistyy. Rypyt ovat pääasiassa matalia ja verkkomaisia. (Duodecim 

2017b.) Ensimmäiset ikääntymisen merkit näkyvät kasvojen alueella ja käsissä hyvin hie-

noina ja runsaina ryppyinä. Samalla kämmenselän iho menettää kimmoisuuttaan. (Vaara 

2005, 36) Syvempiä juonteita, joita lihastoiminta aiheuttaa, ovat sen sijaan otsan ja suun 

ympäristön ja silmänurkkien naururypyt (Duodecim 2017b). Kasvojen rypyt syvenevät 

hitaasti, ja suupielissä olevat juonteet syvenevät näkyviksi (Vaara 2005, 36). Iho myös 

veltostuu ikääntyessä, mikä näkyy silmäluomissa, poskissa ja suupielissä sekä korvan-

nipukoissa ja leuan alla (Duodecim 2017b). Kaulan ihon veltostuminen saa kaulan vai-

kuttamaan jänteikkäältä, ja veltostumisesta johtuen ihohuokoset näkyvät suurentuneina 

iholla. Silmien alla saattaa esiintyä myös turvotusta. (Vaara 2005, 36.) Suupielissä poimut 

keräävät kosteutta ja voivat altistaa toistuvasti hiivatulehdukselle. Iäkkäillä ihmisillä kas-

vot ovat yleensä suorakaiteen muotoiset, kun nuoremmalla kasvot ovat soikeat niin, että 

kasvojen alaosa on selvästi kapeampi kuin ohimoseutu. (Duodecim 2017b.) Ikääntyessä 

ihon elastisuus vähenee myös vartalosta ja sääristä (Vaara 2005). Rasvan määrä ihon alla 

voi lisääntyä vatsalla ja naisilla myös reisissä. Vastaavasti ihonalaisen rasvan määrä vä-

henee etenkin sääristä, jalkateristä ja kädenselistä sekä otsalta, ohimoilta, suun seudusta 

ja silmien ympäriltä. Iäkkäillä näkyvät tästä syystä selvemmin ihonalaiset rakenteet, ku-

ten jänteet ja verisuonet. Ihon puolustuskyky heikkenee ikääntyessä hiiva-, bakteeri- ja 

virustulehduksia vastaan, ja myös kuuman sietokyky heikkenee ja hikoilu vähenee. (Du-

odecim 2017b.) 
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5.2 Ihon ikääntymiseen vaikuttavat yleisimmät ulkoiset tekijät 

 

Isoja ulkoisia tekijöitä ihon ikääntymiseen ovat tupakointi ja altistuminen UV-säteilylle 

(Duodecim 2017b). Useimmiten ihon ennenaikainen vanheneminen johtuu altistumisesta 

auringon valolle (Lawton 2008, 533). Ihon kollageenia ja elastisia säikeitä rappeuttavat 

sekä UVA- että UVB-säteet (Hannuksela ym. 2011, 146). Auringon UV-säteilystä käyn-

nistyy ihossa monia haitallisia tapahtumia, jotka aiheuttavat ihon kimmoisuuden ja lujuu-

den menettämistä. Siitä syystä iho muuttuu ryppyiseksi ja kimmottomaksi. UV-säteily 

lisää ihosyöpien riskiä ja syöpien esiasteita. Solariumista saatava UVA-säteily on erityi-

sen haitallista iholle. (Oikarinen 2013.) 

 

Tupakoinnin seurauksena ihminen näyttää ikäistään vanhemmalta ihon muuttuessa har-

maaksi ja kuivemmaksi. Ihon rypistymisen todennäköisyys viisinkertaistuu tupakoivilla. 

Ihon ravinteiden saanti vähenee ja yhdisteet, joita tupakansansavu sisältää, supistavat 

myös verisuonia. Pitkäaikainen tupakointi vähentää ihon sidekudoksen muodostumista ja 

lisää ihon sidekudosta hajottavien entsyymien määrää. Nämä asiat selittävät osittain tu-

pakoitsijoiden haavojen heikentyneen paranemisen ja ihon ennenaikaisen vanhenemisen. 

(Oikarinen 2013.) 

 

Ravitsemuksella on myös tärkeä merkitys ikäihmisen toimintakyvyn ja terveyden kan-

nalta. Riittävä ravinnon saanti nopeuttaa sairauksista paranemista, ehkäisee sairauksia ja 

parantaa elämänlaatua. Ikäihmisten ruokahalu saattaa muuttua ja heikentyä, minkä vuoksi 

riski aliravitsemustilaan kasvaa. (Hakala 2015.) Ikäihmisten aliravitsemustilat voivat ai-

heuttaa vastustuskyvyn heikkenemistä tulehduksia vastaan. Vasta-ainevälitteinen ja solu-

välitteinen immuniteetti heikentyvät ikääntyessä. Näiden vaikutuksien johdosta riskit eri-

laisten tulehdusten saamiseksi kasvavat, eivätkä iholle syntyvät haavat parane normaa-

listi. Ravitsemuksen aiheuttaman tilan heikkeneminen aiheuttaa usein myös osteopeniaa. 

(Pitkälä, Suominen, Soini, Muurinen & Strandberg 2005, 5226.) Osteopenia on osteopo-

roosin esiaste. Osteoporoosi on luuston sairaus, joka altistaa murtumille, koska luun lu-

juus on heikentynyt. Osteopeniassa luun lujuus on heikentynyt, mutta se on vähäisempää 

kuin osteoporoosissa. (Duodecim 2017c.) Laihtuminen ikäihmisellä saattaa myös johtaa 

sarkopeniaan eli lihaskatoon. Sarkopenia aiheuttaa ikäihmisellä heikentynyttä lihasvoi-

maa, kehonhallinnan vaikeutumista, toimintavajetta ja lisääntynyttä murtuma ja kaatu-

misriskiä. Lihastoiminnan heikkeneminen vaikuttaa myös verenkiertoon heikentäen sitä 

ja näin ollen myös heikentää ihon toimintaan. (Pitkälä ym. 2005, 5226.) Sormusen (2013, 



      17 

66-68) tekemän tutkimuksen mukaan sarkopeniaan sairastumisen riski kasvaa ikäänty-

essä. Tutkimustuloksesta käy myös ilmi, että oikeanlaisella energia- ja proteiinipitoisella 

ravitsemuksella pystytään tehokkaasti ehkäisemään sarkopeniaan sairastumista. Riittävä 

D-vitamiinin ja nesteiden saanti on myös tärkeää ikääntyville (Hakala 2015). Leedsissä 

tehdyn tutkimuksen mukaan C-vitamiinin puutos on yhteydessä makuuhaavojen synty-

miseen. Tutkimukseen osallistui 21 lonkkaluumurtuma potilasta, joille tehtyjen veriko-

keiden perusteella pystyttiin todentamaan valkosolujen C-vitamiinin puutostilan olleen 

yhteydessä makuuhaavojen syntymiseen. Tutkimukseen osallistuneista potilaista kym-

menen sai makuuhaavan. Potilailla, joilla makuuhaavoja ilmeni, C-vitamiini arvot olivat 

vain puolet verrattuna potilaisiin, joilla oli terve iho. (Paul, Huovinen, Ekfors & Joensuu 

1993, 590.) Ikäihmisten vajaaravitsemus tilaan voidaan ja pystytään vaikuttamaan enna-

koimalla ja ymmärtämällä ravitsemuksen merkitys. Näillä keinoilla voidaan ehkäistä 

ikäihmisten vajaaravitsemusta ja sen aiheuttamia liitännäissairauksia. (Soini, Heinonen 

& Pitkälä 2012, 2586.)  

 

 

5.3 Ikääntyvän karvoitus ja kynnet 

 

Ihon lisäksi pigmenttisolut vähenevät myös karvatupissa, ja hiukset harmaantuvat. Li-

säksi hiusten läpimitta ohenee hiusnystyjen pienentyessä (Duodecim 2017b). Ikääntyessä 

hiusten ja karvojen määrä vähenee (Vaara 2015, 36). Ohimojen hiusrajan vetäytymistä 

nähdään sekä miehillä että naisilla, mutta naisilla päälaelta vähentyvät hiukset tavallisesti 

tasaisesti, paljastamatta koko päälakea (Duodecim 2017b). Miehillä esiintyy usein kas-

vojen alueella jäykkiä ja pitkähköjä harjaskarvoja, joita on kulmakarvoissa, nenässä ja 

korvissa (Vaara 2015, 36). Naisille voi tulla karkeampia parta- ja viiksikarvoja ja kulma-

karvat voivat ohentua. Etenkin naisilla karvoitus voi vähentyä säärissä, kainaloissa ja hä-

pykummun alueella. (Duodecim 2017b.)  

 

Ikääntyessä kynsien kasvu hidastuu. Sormissa kynnet ohenevat, ja ne voivat halkeilla ja 

katkeilla helposti. Varpaankynnet päinvastoin paksuuntuvat, ja etenkin isovarpaissa kyn-

net voivat käyristyä tai kaartua koukkumaisiksi. (Duodecim 2017b.) 
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6 Ihon perushoito 

 

 

Ihossa näkyvät ennen pitkää väsymys, sairaudet, hermostuneisuus ja stressi, aivan kuten 

myös hyvä kunto ja terveys. Ihmisen mieliala ja vointi siis heijastuvat ihon terveydenti-

laan. Ihmisen elimet, iho mukaan lukien, toimivat tiiviissä vuorovaikutussuhteessa. (Rau-

tava-Nurmi, Westergård, Henttonen, Ojala & Vuorinen 2012, 188.) Ihonhoito on haasta-

vampaa henkilöillä, joilla on isompi riski ihon rikkoontumiselle ja joilla on ihossa kroo-

nista tulehdusta, kuten psoriasis tai ihottumaa. Myös kohonnut riski painehaavoille ja pi-

dätyskyvyttömyys tuovat omat haasteensa ihon hoidolle.  (Voegeli 2010, 810.) Tärkeitä 

asioita ihon hoidossa ovat stressitilanteiden hallinta, terveet elämäntavat ja oikeat ruokai-

lutottumukset ja ihon ennakoivaan hoitoon pätevät samat asiat kuin muuhunkin tervey-

denhoitoon (Rautava-Nurmi ym. 2012, 188). Ihonhoidossa tärkeätä on ihon rikkoontumi-

sen estäminen ja ihon eheyttäminen, jos se on päässyt rikkoutumaan (Voegeli 2010, 810). 

 

 

6.1 Terve iho 

 

Terveen ihon tärkeimpiä tehtäviä on olla fyysisenä esteenä ulkoiselta ympäristöltä. Tämä 

estää haitallisten aineiden ja taudinaiheuttajien pääsyn elimistöön ja se estää myös liial-

listen nesteiden poistumista elimistöstä. Tämän saa aikaan ihon ylin kerros, eli epidermis, 

tarkemmin epidermiksen uloin kerros eli marraskesi. (Voegell 2008, 487.)  

 

Ihossa ilmenneeseen tai tapahtuvaan kuivumiseen perustuu lähes aina terveen ihon hoito. 

Edellytyksenä ihon terveydelle on sen pinnallisimman kerroksen, eli orvaskeden kuolleen 

sarveiskerroksen eli marraskeden, vesipitoisuuden säilymistä 10-15 %:n välillä. Vettä 

ihon pintakerros saa elimistön sisältä. Vesi sitoutuu orvasketeen osittain ja haihtuu siitä 

vähitellen. Haihtumista ei saa tapahtua liikaa, jotta paras vesipitoisuus säilyisi. Sarveis-

kerroksen solukko ja ihon luontainen rasva muodostavat tiiviin ja vettä pitävän kerroksen 

ihon pinnalle. Ihon kosteustilan muutokset näkyvät sarveiskerroksessa. Solujen ja rasvan 

muodostaman suojamuurin elastisuutta ja kulutuskestävyyttä pitää yllä ihon luontainen 

kosteus. Sarveiskerroksen suhteellisen kosteuden vähentyessä iho tuntuu kireältä ja se 

kutisee ja hilseilee. (Rautava-Nurmi ym. 2012, 188-189.) 
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Välttämällä ihoa kuivaavia tekijöitä on mahdollista pitää yllä ihon kosteutta. Ihoa kuivaa-

via tekijöitä ovat esimerkiksi saippuat, liuottimet, pesuaineet ja vesi. Saippuat ja pesuai-

neet ovat yleensä emäksisiä ja niiden vaikutus perustuu yleensä niiden liuotuskykyyn. 

Ihon pinnalta irtoaa aina peseytymisen yhteydessä lian lisäksi myös tarpeellisia aineosia, 

kuten rasvoja, jotka sisältävät kosteutta ja vedensitoja-aineita. Runsas peseytyminen on-

kin usein normaalin ihon kuivumisen syynä. Ihon pesunsietokyky ylittyy helposti, ja siksi 

se reagoi kuivumalla ja tuntumalla lievästi kutiavalta ja aralta. (Rautava-Nurmi ym. 2012, 

188-189.) Ihon puhdistuksessa onkin kiinnitettävä huomiota siihen, että iho voi olla jo 

kuiva. Saippuan ja veden käyttö voivat johtaa siihen, että iho kuivuu lisää, mikä heikentää 

ihoa entisestään. Erityisesti henkilöillä, joilla on pidätyskyvyttömyyttä, tehdään pesuja 

useasti. (Voegeli 2012.)  

 

Kuivuminen voi pahimmillaan johtaa ihottumaan. Mitä kuivempi iho on perustyypiltään 

tai mitä kuivemmaksi se on jo muuttunut, esimerkiksi liiallisten pesujen takia, sitä tärke-

ämpää on ehkäisevät toimenpiteet. Yleensä etenkin kuivan ihon hoito on yksinkertaista, 

ja siihen riittää saippuan ja muiden pesuaineiden käytön vähentäminen. Jos peseytymis-

tapojen muuttaminen ei auta, turvaudutaan ihoa kosteuttaviin ulkoisiin aineisiin eli ve-

densitoja-aineisiin, jotka sitovat vettä ihon pintakerroksiin. Kuiva iho tarvitsee kosteutta, 

eli kosteuttavia voiteta, eikä rasvaa. (Rautava-Nurmi ym. 2012, 188-189.) 

 

 

6.2 Oireileva iho 

 

Ihottuma tai ihorikon aiheuttamat oireet, kuten kutina tai siihen liittyvä haitta, ovat usein 

ihon hoidon tarpeen syynä (Rautava-Nurmi ym. 2012, 190). Kutina on yleisin syy ikään-

tyvien oireilevaan ihoon (Chinniah & Gupta 2014, 710).  

 

Yleensä hoito on aluksi oireenmukaista, siten saadaan oireet vähenemään nopeasti tai 

loppumaan kokonaan. Orvaskeden uusiutuminen kokonaan kestää 4-6 viikkoa, eli pysy-

vämpi hoitotulos vaatii pidempiaikaista hoitoa, vaikka orvaskesi uusiutuu jatkuvasti. Ihon 

uusiutumista ja tasapainon palautumista hidastaa lisäksi jo pelkästään ihosairaus. Päivit-

täinen ihon puhdistaminen luo hoidon perustan useissa ihosairauksissa, mutta ihon puh-

distustarpeet vaihtelevat oireiden ja taudin mukaan. (Rautava-Nurmi ym. 2012, 190.) 
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Ihon puutteellinen puhdistus sekä voimallinen pesu ihoa kuivattavilla saippuoilla voivat 

myös vaurioittaa ihoa (Wuorela, Ojanen & Vainio 2007).  

 

Ihottumien hoidossa käytettävät paikallishoitoaineet imeytyvät karvatuppien kautta, sekä 

suoraan ihon sarveiskerroksen läpi. Paikallishoitoaineen imeytymiseen vaikuttavia muita 

asioita ovat potilaan ikä, ihon pinnan rikkonaisuus, ihokarvojen runsaus, hoidettavan iho-

alueen paksuus, ihon verenkierto ja vesipitoisuus sekä paikallishoitoaineen valmiste-

pohja. Valmistepohjat koostuvat nesteistä, rasvoista, jauheista ja näiden sekoituksista. 

Valmistepohjan tarkoitus on, että se kuljettaa tehokkaasti vaikuttavat aineet ihoon ja vai-

kuttaa fysikaalisilla ja kemiallisilla ominaisuuksilla iho-oireiden paranemiseen. Potilaan 

iho-oireiden tila ja hoidettava ihoalue ovat ratkaisevia tekijöitä. Hoidon tulisi olla yhtä 

kosteaa kuin iho, eli vetistävän ihottuman hoitoon käytetään juoksevia ja vesipitoisia val-

mistepohjia, ja erittäin kuivaan ja jo hilseilevän ja karstaisen ihottuman hoitoon käytetään 

rasvaisia ja vähävetisiä voiteita. (Rautava-Nurmi ym. 2012, 190.) 

 

Ihon peruskunnosta huolehtimiseen kuuluu tarpeenmukainen perusvoiteen käyttö (Wuo-

rela ym. 2007). Käytettäessä perusvoidetta on tarkoituksena sitoa vettä ihoon ja pitää iho 

notkeana. Perusvoidetta käytetään kuivan ihon perushoidossa, käsi- ja suojavoiteena, van-

huksen ihon hoidossa, voidepesuissa, paikalliskortikosteroidihoitojaksojen yhteydessä, 

kosmeettisluonteisesti kosteuttamaan ja pehmittämään ihoa ja lääkesekoitusten valmis-

tuksessa voidepohjana apteekissa. Paikallishoitovalmisteissa voidaan käyttää valmiste-

pohjan lisäksi erilaisia hoito- ja lääkeaineita, joilla pyritään vaikuttamaan oireisiin, joita 

ihotaudit aiheuttavat. Joillakin vaikuttavilla aineilla saadaan aikaiseksi kosmeettisesti 

tyydyttävä tulos, ja joillakin ihon paraneminen. Osa vaikuttavista aineista kuuluu muuhun 

hoitoon liittyvään tukihoitoon, ja osa vaikuttavista aineista hillitsee ja rauhoittaa oireita. 

(Rautava-Nurmi ym. 2012, 190.)  

 

 

7 Ihon puhtaus 
 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että ihmisen iho pysyy puhtaana. Puhtaus 

ja puhtauden tunne lisäävät mielihyvää. Tärkeitä asioita ihon suojaamisessa ja sen rik-

koontumisen ehkäisyssä ovat ihon sopiva peseminen ja kuivaaminen sekä oikeiden tuot-
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teiden käyttö. (Voegell 2008.) Puhtaus myös suojaa infektioilta ja on sosiaalisesti arvos-

tettua. Tavat, kuinka puhtaudesta huolehditaan, ovat yksilöllisiä, ja se on henkilökohtai-

nen asia. Toiset haluavat käydä suihkussa päivittäin, toiset aamuin ja illoin, ja osa ihmi-

sistä peseytyy vain pari kertaa viikossa. (Rautava-Nurmi ym. 2012, 195.) 

 

Sosiaalisten ja kulttuuristen seikkojen lisäksi puhtaudesta huolehtimiseen vaikuttavat 

muun muassa ihmisen tiedot puhtaudesta ja sen merkityksestä, fyysiset ja psyykkiset voi-

mavarat, ikä sekä käytettävissä olevat mahdollisuudet puhtauden ylläpitämiseen. On tär-

keää muistaa, että jokainen haluaa itse huolehtia puhtaudestaan omien tapojensa ja tottu-

mustensa mukaisesti. He, jotka pystyvät itse huolehtimaan omatoimisesti puhtaudestaan, 

tulee kannustaa siihen ja muistuttaa heitä asiasta. Tulee myös kannustaa ja rohkaista toi-

mimaan omien tapojen ja tottumusten mukaan, jos se ei ole haitallista terveydelle. Tar-

vittaessa ohjataan uusiin tottumuksiin, jos aikaisemmista tavoista on jotain haittaa tervey-

delle. Useasta voi tuntua oudolta, jos joku auttaa pesuissa, jollei se ole aivan välttämä-

töntä. (Rautava-Nurmi ym. 2012, 195.) 

 

 

7.1 Ihon peseminen 

 

Ennen pesujen aloittamista on tärkeää pohtia henkilön omia voimavaroja, joita hän voi 

itse käyttää. Henkilön sairaus, tila, ihon kunto ja puhtaustottumukset eivät välttämättä 

aina vaadi tai salli suihkussa käyntiä. Silloin häntä autetaan peseytymisessä tai hänet pes-

tään vuoteessa. Hän voi myös peseytyä vuoteen reunalla istuen, tai hänet voidaan auttaa 

lavuaarin äärelle peseytymään. Jos pestävän henkilön iho on ehjä, eikä hänellä ole infek-

tioita voidaan pesut tehdä ilman suojakäsineitä. Erittävän tai rikkinäisen ihon ja intiimi-

alueiden pesuissa on aina käytettävä suojakäsineitä. Kädet pestään ja desinfioidaan aina 

ennen ja jälkeen pesujen. (Rautava-Nurmi ym. 2012, 196.) Ihon peseminen tehdään tilan-

teen mukaan joko pelkällä vedellä, mielellään hajusteettomalla ja miedolla pesuaineella 

tai perusvoiteella, jos henkilön iho on hyvin kuiva tai iholla on pitkittynyttä ihottumaa. 

Pesuaineiden sietokyky huononee vanhemmiten, ja ihon kuivuus lisääntyy. (Wuorela ym. 

2007.)  

 

Pesujärjestys on yleisesti puhtaasta likaiseen. Järjestyksestä voidaan poiketa henkilön 

omien tarpeiden mukaan. Esimerkiksi silloin kun vaippa on erittäin märkä tai ulosteessa, 
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pesu aloitetaan genitaalialueelta ja sen jälkeen suojakäsineet riisutaan ja kädet desinfioi-

daan ennen kuin pesuja jatketaan. Intiimihygienian tarkoituksena on puhdistaa peräaukon 

seutu ja ulkoiset sukupuolielimet, poistaa hajut ja eritteet sekä ehkäistä infektioita. Huo-

nokuntoisilla henkilöillä intiimihygienia korostuu ulosteen- ja virtsankarkailun vuoksi. 

Sukupuolielinten pesu voidaan kokea hämmentäväksi, minkä takia siinä on aina nouda-

tettava hienotunteisuutta. Sukupuolielinten pesu voi aiheuttaa miehillä myös erektion, 

mikä aiheuttaa lisää hämmennystä. Tällöin henkilölle on annettava aikaa ja mahdollisuus 

rauhoittua. (Rautava-Nurmi ym. 2012, 196.) Genitaalialueen pesu tehdään aina viimei-

senä, poissulkien ne tilanteet, joissa vaippa on virtsassa tai ulosteessa (Rautava-Nurmi 

ym. 2012, 196-198). Pesu voidaan tehdä esimerkiksi kosteuspyyhkeillä tai pesulapuilla 

(Payne 2017, 22). Pesuissa ei yleensä ole tarpeellista käyttää pesuaineita, sillä ne voivat 

tuhota limakalvojen omaa hyödyllistä mikrobikantaa (Rautava-Nurmi ym. 2012, 196-

198). Mikäli pesuaineen käyttö on kuitenkin tarpeen, sen tulee olla pH-arvoltaan neutraa-

lia, ottaen huomioon ihon oman pH-arvon, joka on 5.5 (Payne 2017, 22). Jos pesuissa 

käytetään alusastiaa, voi genitaalialueelle kaataa lämmintä vettä pestäessä. Pesujärjestys 

on aina puhtaasta likaiseen, eli naisella pyyhitään häpyhuulet ylhäältä alaspäin ja vii-

meiseksi peräaukon seutu. Miehellä pestään ensin virtsaputken suu, terska ja esinahkan 

alue. Esinahka tulee vetää taakse, että pesu saadaan suoritettua kunnolla, ja sen jälkeen 

esinahka tulee vetää takaisin siittimen päälle luonnolliseen asentoonsa. Seuraavaksi pes-

tään siitin ja kivekset ja lopuksi peräaukon seutu. Genitaalialueet kuivataan hyvin ja ras-

vataan tarvittaessa. (Rautava-Nurmi ym. 2012, 196-198.)  

 

 

7.2 Vuodepesu 

 

Vuodepesujen yhteydessä mahdollinen sängynlaita lasketaan tarvittaessa alas, jolloin 

vuoteesta putoamisen vaara on tavallista suurempi. Siksi pestävän henkilön viereltä ei saa 

poistua laidan ollessa alhaalla. Muutoin häntä pidetään suojattuna peitteellä tai muulla 

tavoin. Pyyhettä pidetään pesujen aikana lähellä kuivaamista varten, sillä voi myös sa-

malla suojata pestävää henkilöä ja sänkyä. Pesujen ja kuivauksien ohella tarkistetaan aina 

ihon, limakalvojen ja ihotaipeiden kunto mahdollisten hiertymien, punoituksien ja hautu-

mien takia. Hautumien varhainen havainnointi on erittäin tärkeää. Sillä voidaan estää ihon 

rikkoutuminen ja ihoinfektiot. (Rautava-Nurmi ym. 2012, 196-199.) Obeesin, eli merkit-

tävästi ylipainoisen, henkilön ihon seurannassa ja tutkimisessa tulee ottaa huomioon eten-

kin rinnan aluset, vatsan ja selän alueen ihopoimut sekä intiimialueet (Hahler 2002, 250). 
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Nivustaipeisiin ja rintojen alle voi tarvittaessa käyttää talkkia, joka imee kosteutta iholta 

pois, mutta antaa sen kuitenkin hengittää. Jalkojen ja varpaiden välien kuntoa tulee seu-

rata. Varpaiden väliin mahdollisiin hautumiin voidaan käyttää esimerkiksi lampaanvillaa 

poistamaan kosteutta. Puhtaita harsoja tai taitoksia voidaan käyttää tarpeen mukaan. 

(Kelo, Launiemi, Takaluoma & Tiittanen 2015, 24.)  

 

Henkilölle, jolla on reilusti karvoitusta, tehdään pesut myötäkarvaan, että ei ärsytetä kar-

vatuppea ja aiheuteta niihin tulehdusta. Perusvoidetta voidaan laittaa ohuelti punoittaviin 

kohtiin, mutta on muistettava, ettei voidetta hiero ihoon voimakkaasti vaan pelkkä taput-

telu riittää. Tulee kiinnittää myös huomiota asentohoitoon, ettei punoittava alue ole alt-

tiina painaumille.  (Rautava-Nurmi ym. 2012, 196-199.) Erittäin kuivalle, punoittavalle, 

halkeilevalle ja ärtyneelle iholle voidaan käyttää Bepanthen-voidetta, joka on kehitetty 

erityisesti ravitsemaan ja uudistamaan ihoa (Bepanthen 2017). Vaipan koko ja materiaali 

on tärkeää varmistaa, etteivät mahdolliset hiertymät ja painaumat genitaalialueella johdu 

niistä. Vaippoja tulee käyttää vain tarvittaessa ja tulisi välttää hajustettuja hygieniatuot-

teita. Alusvaatteissa suositeltavaa olisi käyttää puuvillaisia ja ilmavia vaatteita. Genitaa-

lialueen ihonhiertymiin voidaan käyttää esimerkiksi talkkia ja muuhun hoitoon perus-

voidetta. Hoitoa vaativista ongelmista kerrotaan tarpeen mukaan lääkärille. Naisilla vaih-

devuosien jälkeen estrogeenin puute aiheuttaa limakalvojen ohenemista ja kuivumista, 

mikä tulee huomioida hoidossa. Esimerkiksi emättimen kirvelyä ja liiallista kuivuutta 

voidaan helpottaa apteekista saatavilla valmisteilla, jotka kosteuttavat, mutta eivät sisällä 

hormoneja. (Rautava-Nurmi ym. 2012, 196-199.) 

 

 

8 Asentohoito 
 

 

Asentohoito on tärkeä osa sellaisen henkilön hoitoa, joka syystä tai toisesta ei pysty itse 

vaihtamaan asentoaan tarpeeksi usein. Asentohoidon tarkoituksena on ehkäistä kompli-

kaatioita, esimerkiksi makuuhaavoja, laskimotukoksia ja keuhkoembolioita. (Rautava-

Nurmi ym. 2012, 173.) Obeesilla henkilöllä on korkeampi riski saada painehaavoja (Hah-

ler 2002, 250).  
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Hyvin toteutetun asentohoidon avulla pystytään ehkäisemään ihon painautumista, pai-

nehaavoja sekä nivelten virheasentoja. Asentohoidon avulla pystytään myös tehostamaan 

hengitystä sekä verenkiertoa. Asentohoidolla pyritään samaan henkilön ryhti mahdolli-

simman hyväksi, niin että hartia ja lantio ovat luonnollisessa asennossa ja selkäranka suo-

rana ilman kiertymiä. Asentohoidossa on tärkeää motivoida henkilöä myös itseään vaih-

tamaan asentoa omien voimavarojensa mukaan. (Rautava-Nurmi ym. 2012, 173.) 

 

Vuodelevossa olevan henkilön asentoa vaihdettaessa tulee ottaa huomioon, ettei kohti-

suoraa tai venyttävää painetta esiinny luunulokekohdissa tai kantapäiden alueella. Raajo-

jen välistä painautumista toisiaan vasten tulee myös välttää. (Duodecim 2016.) Ihokohtia, 

jotka ovat alttiita hankaukselle, voidaan suojata hydrokolloidi- ja silikonipeittositeillä 

(Wuorela ym. 2007). Lakanoiden ja nostoliinojen määrä vuoteessa tulisi pitää mahdolli-

simman minimaalisena (Duodecim 2016). Liikuntakyvyttömien henkilöiden ihon hoita-

miseen kuuluvat patjat, jotka pienentävät painetta, ja erilaiset istuintyynyt (Wuorela ym. 

2007). Tuolissa olevan henkilön asentoa tulisi muuttaa usein. Kuitenkin laadukkaan ja 

sopivan istuintyynyn avulla voidaan istumassa olevan henkilön asennon vaihdon väliä 

pitkittää. Istuma-asennossa henkilöä voidaan itseään ohjeistaa muuttamaan asentoaan 

vaihtamalla painopistettä sekä mahdollisuuksien mukaan kohottautumaan istuma-asen-

nosta, ja näin ollen keventämään kohdistuvaa painetta. (Duodecim 2016.) 

 

 

9 Opinnäytetyön tarkoitus ja tehtävä 
 

 

Opinnäytetyön tehtävänä on tehdä keväällä 2018 alkavaan omaishoitaja valmennukseen 

opetusvideo ikäihmisen ihonhoidosta. Opinnäytetyön tarkoitus on tukea uusia omaishoi-

tajia lisäämällä heidän tietoa ja osaamista ihonhoidossa, ja samalla edesauttaa heidän 

psyykkistä ja fyysistä jaksamistaan. 
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10 Toiminnallinen opinnäytetyö 
 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön tavoite on kehittää ammatillista osaamista ja ajattelutapaa 

silmällä pitäen tulevaa työelämää ja mahdollisia samankaltaisia hankkeita tulevaisuu-

dessa. Toiminnallisen opinnäytetyön tehtävä on tehdä tuotos, joka voi olla esimerkiksi 

esite, video tai opas. (Salonen 2013, 5.) Toiminnallinen opinnäytetyö koostuu kahdesta 

eri kokonaisuudesta, joita ovat opinnäytetyön raportointi ja arviointi apuna käyttäen tut-

kimusviestinnän keinoja sekä produktista eli toiminnallisesta osuudesta. Toiminnallisen 

opinnäytetyön tulee pohjautua aina ammatilliseen teoriatietoon ja se tulee näkyä opinnäy-

tetyönraportissa teoreettisena viitekehysosuutena. (Lumme, Leinonen, Leino, Falenius & 

Sundqvist 2018.)  

 

Toiminnallisen opinnäytetyön prosessin vaiheet koostuvat tavoitteen määrittelystä, suun-

nitelman ja toteutuksen tekemisestä, prosessin päätökseen saattamisesta ja viimeiseksi 

tuotoksen arvioinnista (Salonen 2013, 5). 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä aloitusvaiheen tavoite on linjata tulevan opinnäytetyön 

suunta. Aloitusvaiheessa aloitetaan tulevan opinnäytetyön ja tehtävän suunnittelu yhdessä 

muiden opinnäytetyössä mukana olevien tahojen kanssa. Opinnäytetyön toimeksiantajan 

kanssa on hyvä käydä tässä vaiheessa läpi tavoitteet, puhua sitoutumiseen liittyvistä asi-

oista ja mahdollisista tuki toimista tulevaa opinnäytetyötä silmällä pitäen. Opinnäytetyö 

tekijöiden on hyvä kirjata ylös kaikki sopimukseen liittyvät asiat, hyväksyttää ja allekir-

joittaa kaikkien osapuolien välillä sopimus, jossa tavoitteet ja sovitut asiat ovat kaikkien 

nähtävillä. (Salonen 2013, 17.) 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa tehdään kirjallinen opinnäytetyö-

suunnitelma. Opinnäytetyösuunnitelman tulee pitää sisällään tavoitteet, vaiheet, osallis-

tujat ja tekijät, materiaalit ja aineistot, dokumentointitavat, ja tiedonhankinnan menetel-

mät. (Salonen 2013, 17) Vilkan ja Airaksisen (2003, 27) mukaan suunnitteluvaiheessa 

tulee kartoittaa mitä aikaisempia tutkimuksia tai tuotoksia aiheeseen liittyen on tehty. 

Tärkeää on myös ajatella mikä on kohderyhmä, jolle opinnäytetyö suunnataan sekä sen 

tarpeellisuus kohderyhmää silmällä pitäen. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoite on 

tehdä jollekin kohderyhmälle tuote, ohjeistus tai opas käytettäväksi apuna heidän toimin-

tansa selkeyttämiseksi. Huolellisesti tehty suunnitelma antaa perustan toiminnallisen 
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opinnäytetyön toteutusvaiheelle. Toteutusvaihe vaatii tekijältään aikaa ja on vaativin 

opinnäytetyöprosessin vaiheista. Opiskelijoiden ammatillisen kasvun kannalta toteutus-

vaihe on tärkeä osa opinnäytetyöprosessia. Opiskelijat oppivat toteutusvaiheessa toimi-

maan itsenäisesti, suunnitelmallisesti sekä vastuullisesti. Opiskelijat oppivat myös pitkä-

jänteisyyttä ja vuorovaikutustaitoja. Palautteen saaminen ja ohjaus ovat ensisijaisen tär-

keitä opinnäytetyön tekijöille, jotta tuotos onnistuu ja tuotoksesta saadaan tarkoitusta vas-

taavanlainen tuotos. (Salonen 2013, 18.) 

 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tehtävänä oli tehdä opetusvideo ikäihmisen ihon-

hoidosta omaishoitajille. Tarkoituksena on tukea uusia omaishoitajia tekemällä heille 

opetusvideo, jonka avulla he voivat kartoittaa omaa osaamistaan ja tietoaan ikäihmisen 

ihonhoidosta. Toiminallisuus näkyy opinnäytetyössämme tuottamanamme produktina.  

 

 

11 Opetusvideo ja käsikirjoitus 
 

 

Opetusvideo on hyvä oppimateriaali, jota voidaan käyttää asioiden kertomiseen, havain-

nollistamiseen sekä elävöittämiseen. (Keränen & Penttinen 2007, 197) Opetusvideon on 

tarkoitus olla pidempi aikaisemmassa käytössä, ja sen avulla voidaan antaa ja jakaa useille 

ihmisille asiantuntijatietoa (Ailio 2015, 4).  Videon avulla pystytään synnyttämään ihmi-

sessä erilaisia mielikuvia, jotka jäävät katsojan mieleen. Liian pitkien videoiden tekemistä 

tulisi välttää, koska sen lineaarisuuden vuoksi se on katsottava kerralla kokonaan. (Kerä-

nen & Penttinen 2007, 198)   

 

Käsikirjoituksen suunnitelma alkaa ajatuksesta ja ideasta, jota lähdetään toteuttamaan. 

Videon suunnittelussa tulee ottaa huomioon, kenelle video on kohdistettu, mikä sen si-

sältö on ja mitä sillä halutaan kertoa katsojille. (Apogee Productions 2013.) Suunnittelu 

vaiheessa on hyvä perehtyä ja hankkia tietoa kuvattavasta aiheesta. Tiedon hankintaa voi-

daan jatkaa vielä käsikirjoitus vaiheessakin. (Jyväskylän yliopiston informaatioteknolo-

gian tiedekunta 2018.)  

 

Ideoinnin jälkeen tehdään lyhyt luonnostelma tulevan videon sisällöstä. Lyhyttä luonnos-

telmaa kutsutaan synapsiksi.  Synapsi pitää sisällään tulevan videon pääkohdat ja tapah-



      27 

tumat aikajärjestyksessä. Synapsi vaiheessa on myös tärkeä miettiä, tuleeko videoon koh-

tauksia, dioja tai mahdollisesti kertoja. (Apogee Productions 2013.) Synapsissa ei käsi-

tellä yksityiskohtaisesti videon sisältöä, jolloin sen kokonaisuus on helpommin nähtävillä 

(Elokuvantaju 2018a). Videon teossa ja valmistamisessa käytetään useita vaiheita, joista 

ensimmäisenä on videon ennakkosuunnitelma. Ennakkosuunnitelman lopputuloksena on 

käsikirjoitus ja tuotantosuunnitelma. (Keränen & Penttinen 2007, 198.) Käsikirjoituksen 

ideointia aloitettiin tekemään jo lokakuussa 2017. Ideoita ja ajatuksia laitettiin ylös ja 

pohdittiin opinnäytetyön edetessä mitä asioita haluamme tuoda videolla esille. Ideointi 

vaiheessa päätimme myös, että käytämme videolla oikeaa ihmistä apuna näytettäessä pe-

suja, koska hoitotyön harjoitusnukeille tehtyjä pesuvideoita on tehty aiemmin. 

 

Synapsin perusteella kirjoitetaan varsinainen käsikirjoitus. Videon tuotannon kannalta on 

tärkeää, että käsikirjoitus on tehty hyvin. Käsikirjoituksesta tulee näkyä video runko ja 

sen tulee pitää sisällään suunnitellut kohtaukset eriteltynä. Hyvä käsikirjoitus on pelkis-

tetty ja selkeä, ja sen tehtävänä on kertoa yksiselitteisesti mitä video pitää sisällään. 

(Apogee Productions 2013.) Käsikirjoitus on dokumentti, jonka avulla videon tilaaja pää-

see näkemään videon aiheen ja toteutuksen suunnitelman. Käsikirjoituksen avulla videon 

tilaaja yhdessä muiden tekijöiden kanssa, voi lisätä ja muokata sen sisältöä tarkoitusta 

vastaavaksi. Ennen videon kuvaamista on helppoa muokata käsikirjoitusta, joskin taas jo 

kuvatun videon sisältöön ei juurikaan pystytä vaikuttamaan. (Ailio 2015, 6.) Annoimme 

tekemämme käsikirjoituksen luettavaksi tammikuussa 2018 Voimalan yhteistyökoordi-

naattorille ja Siun Soten yhteistyökumppaneille. Heidän kommenttiensa perusteella 

teimme lisäyksiä ja muutoksia käsikirjoitukseen.   

 

Käsikirjoituksen perusteella videon kuvaaja tekee kuvakäsikirjoituksen (liite 2), josta il-

menee kuvassa näkyvät henkilöt, kuvakoko, tapahtumat sekä kuinka kauan kuvan kohtaus 

kestää. Kuvakäsikirjoitukseen lisätään kaikki videon kohtaukset, kuvakokoineen ja kuva-

kulmineen. (Elokuvantaju 2018b.) Kuvakäsikirjoituksen tehtävänä on toimia muistilis-

tana kuvauksen aikana niin, että kaikki suunnitellut kohtaukset tulevat kuvatuksi. 

(Apogee Productions, 2013.) Annoimme käsikirjoituksen media-alanopiskelijalle, jonka 

perusteella hän teki kuvakäsikirjoituksen. Kuvakäsikirjoituksen avulla oli helppo nähdä 

mediaopiskelijan näkemykset kohtauksista ja niiden kuvakulmista. Kuvakäsikirjoituksen 

avulla pystyimme myös keskustelemaan omista näkemyksistämme ja tekemään yhteisen 

yhteisymmärryksessä tehdyn kuvaussuunnitelman. Päätimme yhdessä lisätä videolle dia-
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sarjoja, joiden avulla kohderyhmän olisi helpompi seurata videolla tulevaa informaatiota. 

Päätimme myös, että miehen ja naisen intiimialueen pesu tullaan näyttämään digitaali-

sesti piirrettyjen kuvien avulla, jotka media-alan opiskelija teki. Halusimme kuvat sel-

keyttämään pesujärjestystä, se tulee mielestämme paremmin kuvien avulla ilmi.  

 

Valmiin käsikirjoituksen (liite 3) ja tuotantosuunnitelman jälkeen voidaan aloittaa tuo-

tantovaihe, joka pitää sisällään äänityksen sekä kuvaus materiaalin tekemisen. Tässä vai-

heessa voidaan valmistella myös grafiikka ja tarvittavat tehosteet. Tuotantovaiheen jäl-

keen video jälki käsitellään ja video editoidaan valmiiksi. (Keränen & Penttinen 2007, 

198.) Video on suhteellisen haastava toteuttaa ja vaatii valmistukseen paljon aikaa. Tä-

män takia sen tekemiseen kannattaa panostaa jo heti videon alkuvaiheessa. Hyvä suun-

nittelu, huolellinen kuvaus ja laadukas editointi ovat onnistuneen videon lähtökohta. (Ai-

lio 2015, 6.) 

 

Video kuvattiin helmikuussa 2018 Karelia-Ammattikorkeakoulun hoitotaito luokassa, 

jonka varasimme etukäteen. Media-alanopiskelija hankki koulultaan tarvittavat kuvaus-

välineet, joilla video kuvattiin. Aloitimme kuvauksen toisen opinnäytetyön tekijän kas-

vojenpesulla, koska halusimme, että vartalon pesuissa mallina olevan henkilön henkilöl-

lisyys ei paljastu. Kasvojen pesun jälkeen vaihdoimme mallia, jolle teimme vuodepesut, 

sekä ihon kunnon seurannan. Kuvasimme kaikki kuvamateriaalit yhden päivän aikana. 

Otimme kohtauksista useita eri otoksia, sekä käytimme kuvauksessa eri kuvakulmia, 

joista valitsimme parhaat opetusvideollemme. Kuvauspäivän jälkeen media-alanopiske-

lija teki leikkaukset ja editoinnit videolle. Olimme media-alanopiskelijan mukana teke-

mässä ja antamassa hoidollisen näkökulman videon editointiin. Halusimme myös varmis-

tua siitä, että videolla näkyy oikeat asiat, oikeassa järjestyksessä.  

 

Ääneksi valitsimme koulukaverimme, hänen selkeän ja kuuluvan äänensä vuoksi. Ääni-

tys tapahtui Tiedepuistolla maaliskuussa 2018. Äänityksen ottamiseen kului yksi päivä. 

Otimme useita eri äänitteitä kohtauksiin, jotta ääneen yhdistäminen ja sovittaminen ääni-

tyksen jälkeen olisi helpompaa. Äänityksen jälkeen media-alanopiskelija yhdisti videon 

ja äänityksen toisiinsa. Kävimme katsomassa videota ja kertomassa mielipiteemme ja 

korjausehdotuksemme siihen liittyen. Samalla valitsimme videolle taustamusiikin, jonka 
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löysimme media-alan opiskelijan avulla. Otimme erityisesti huomioon videota tehdes-

sämme kohderyhmämme eli ikäihmiset. Halusimme videosta mahdollisimman selkeän ja 

helposti ymmärrettävän. 

 

 

11.1 Toimeksiantajan toive 

 

Toimeksiantajan toivomus oli, että opetusvideosta tehdään mahdollisimman tiivis ja sel-

keä, että kohderyhmän eli ikäihmisten on helppo seurata sitä. Videon pituuden tavoitteena 

oli viisi minuuttia, jotta mielenkiinto katsojilla säilyisi koko videon ajan. Itse videon pe-

suista toimeksiantajallamme oli toivomus, että ne näytettäisiin oikealle ihmiselle. Ope-

tusvideoita, joissa käytetään mallinukkea pesuja tehtäessä, on jo olemassa. Henkilön, joka 

katsoo videota, on helpompi samaistua pesuihin sekä hän saa paremman kuvan ihoaluei-

den huomioinnista, kun ne näytetään oikealla ihmisellä. Toimeksiantaja ehdotti, että vi-

deolla näytettäisiin hiusten pesu muun vartalon pesun yhteydessä.  

 

 

11.2 Videon arviointi 

 

Valmis video esitettiin omaishoitaja koulutuksessa yhdelle henkilölle. Koulutuspäivään 

oli ilmoittautunut viisi omaishoitajaa, joista neljä oli estynyt tulemasta paikalle. Teimme 

ennen koulutuspäivää arviointilomakkeen (liite 4) omaishoitajille, jonka kautta voisimme 

arvioida videota ja sen sisältöä. Omaishoitajan arviointi videosta oli, että aihe oli tarpeel-

linen, kattava sekä selkeä. Omaishoitaja koki myös, että on saanut videon kautta uutta 

tietoa ihon hoidosta. Vapaassa kentässä omaishoitaja kommentoi videon olleen selkeä 

aloittelijallekin. Arviointilomakkeen täytti myös opiskelija, joka oli ollut koulutuksen 

suunnittelussa mukana. Hänen mukaansa video on tarpeellinen, kattava sekä selkeä. Va-

paassa kommenteissa opiskelija kommentoi, että rakenne oli selkeä sekä videota oli miel-

lyttävä katsoa. Opiskelija kuitenkaan ei kokenut saaneensa videosta uutta tietoa.  

 

Yhteistyökumppanimme Karelia-Ammattikorkeakoulun Voimalan yhteistyökoordinaat-

tori sekä hänen sijaisensa arvioivat videon.  Yhteistyökoordinaattorin mielestä opetusvi-

deo oli neutraali ja selkeä. Kuvauskulmat toivat esille otteiden herkkyyden ja pehmeyden 

ja lisäksi työn rytmi on rauhallinen. Videokuva täydentää puhuttua erinomaisesti ja ker-

tojan puheääni on selkeä, vaikkakin melko nopea. Taustamusiikki on tilanteeseen sopiva 
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ja rauhallinen, eikä häiritse kertojan puhetta. Kehitysideoina saimme palautetta, että vi-

deon tavoite olisi voinut tulla paremmin esille videolla. Tämä ei kuitenkaan hänen mie-

lestään ole välttämätöntä, koska tavoite tulee esille otsikossa. Videon alussa puhe tulee 

hieman toimintojen perässä, mutta ei häiritsevästi.  

 

Yhteistyökoordinaattorin sijainen kommentoi videon olevan selkeä, ja siinä asiat on tuotu 

hyvin esille. Hänen mukaansa videon eteni loogisesti ja rauhallisesti ja valitsemamme 

musiikki tuki videolla näytettävää toimintaa. Kosketuksen herkkyys ja ammatillinen kos-

ketus potilaan käsittelyssä näkyi videolla hyvin. Hänen mukaansa videon pituus oli hyvä, 

ja siinä käytiin olennaisimmat asiat läpi.  

 

Mielestämme videon kokonaisuus on selkeä ja toiminta videolla etenee rauhallisesti. Vi-

deo on pituudeltaan sopiva ja sen jaksaa katso mielenkiinnolla loppuun asti. Osasimme 

valita videolle kaikista tärkeimmät ja keskeisimmät ihoon ja sen hoitoon liittyvät asiat. 

Videon tekemisessä onnistuttiin myös huomioimaan kohderyhmä ja painotettiin etenkin 

videolla sen selkeyttä ja ääneen kuuluvuutta. Järjestelmällinen eteneminen kohtauksesta 

toiseen onnistui hyvin.  

 

 

12 Pohdinta 
 

 

Opinnäytetyön aloituksen koimme erittäin vaikeaksi ja raskaaksi, koska aihe muuttui use-

asti. Jouduimme aloittamaan usean kerran tiedonhaun uudestaan, mikä vei motivaatiota. 

Yllättävää on ollut, että aiheesta ihonhoito, ei ole tehty juurikaan suomenkielisiä tutki-

muksia tai artikkeleita. Artikkelit tai tutkimukset ihonhoidosta jotka löysimme, eivät ol-

leet meidän saatavilla, ne olivat joko maksullisia tai meillä ei ollut valtuuksia päästä kat-

somaan niitä. Etenkin ikäihmisen ihonhoidosta on ollut vaikea löytää tutkittua tietoa. 

Englanninkielisiä lähteitä käyttäessä on ongelmaksi muodostunut alkuperäisten lähteiden 

löytämisen vaikeus ja haastavuus.  

 

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyökumppaniimme. Koemme, että saimme pal-

jon apua ja neuvoja liittyen opinnäytetyöhömme. Tarvittaessa pystyimme aina kysymään, 
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mikäli jokin asia askarrutti mieltämme. Mielestämme on ollut helpottava tekijä, kun yh-

teistyökumppani löytyi samasta koulurakennuksesta. 

 

Tuotosta tehdessämme oli alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus kuvata videolle 

myös hiusten pesu. Päädyimme kuitenkin jättämään pesun pois, koska videon pituus olisi 

kasvanut liian pitkäksi, ja hiusten pesun periaate on jokaiselle ihmiselle tuttua, koska jo-

kainen pesee omia hiuksiaan. Keskustelimme myös aiheesta, kuinka usein pesuja teh-

dään. Asia on kuitenkin niin yksilöllinen ja siihen vaikuttavat esimerkiksi ihon kunto, 

henkilön ikä, mahdollinen inkontinenssisuojan käyttö ja ihmisen mahdolliset sairaudet, 

joten päädyimme jättämään sen pois videolta. Toiveena toimeksiantajalta oli, että videon 

kesto olisi enintään viisi minuuttia. Lopullisen videon pituudeksi tuli seitsemän ja puoli 

minuuttia. Emme kuitenkaan koe, että video olisi liian pitkä, sillä siinä tulee kaikki tar-

vittava asia esille eikä sitä olisi voinut enää tiivistää.  

 

Tuotosta tehdessämme saimme melko ”vapaat kädet”, kuinka haluamme aiheen tuoda 

videolla esille. Kerran saimme ehdotuksia, mitä videolle voisi lisätä, Siun soten yhteis-

henkilö ehdotti lisättäväksi huomion siitä, kuinka toisen peseminen voi olla jollekin iso 

”kynnys” ja voi aiheuttaa myös esimerkiksi seksuaalisia tunteita. Huomiot olivat hyviä, 

ja lisäsimme ne videolle. Videosta saatu palaute on ollut positiivista. Valitettavasti vasta 

yksi omaishoitaja on osallistunut kyseiseen hygieniakoulutukseen, jossa videomme on 

ollut esillä. Mielellämme olisimme kuulleet lisää palautetta henkilöiltä, joita video konk-

reettisesti koskettaa.  

 

 

12.1 Opinnäytetyöprosessi 

 

Aloitimme opinnäytetyön aiheen suunnittelun keväällä 2017. Mietimme meitä kiinnosta-

via aiheita ja pääsimme yhteisymmärrykseen, että haluamme tehdä toiminnallisen opin-

näytetyön omaishoitajuuteen liittyen. Opinnäytetyöntekijöillä kummallakin on lähipii-

rissä omaishoitajia, jonka vuoksi aihe oli kummastakin mielenkiintoinen ja kiinnostava. 

Opinnäytetyömme ohjaaja ohjasi meidät syksyllä 2017 Karelia-ammattikorkeakoulun 

Voimalan yhteistyökoordinaattorin puheille. Esitimme hänelle halukkuutemme tehdä 

opinnäytetyö aiheesta omaishoitajuus. Alkuperäinen suunnitelmamme oli omaishoitajien 

jaksamisen tukeminen, mutta keskusteltuamme meille selvisi, että tällainen toiminta on 

heillä jo olemassa. Samasta aiheesta oli jo tehty tähän toimintaan liittyen aikaisemmin 



      32 

opinnäytetyö. Yhteistyökoordinaattori esitti meille ajatuksen, että lähtisimme suunnitel-

maan vuonna 2018 voimaan tulevan lakimuutoksen takia omaishoitaja koulutusta. 

Saimme päättää itse aihealueen mihin suunnittelisimme koulutusaineiston. Päätimme 

tehdä koulutuksen aiheesta hoitotoimenpiteet. Aihealue oli kuitenkin opinnäytetyöai-

heeksi liian laaja. Seuraava ajatus, mitä lähdimme työstämään, oli ikäihmisen lääkehoito. 

Palaverissa, joka järjestettiin lokakuussa 2017. Voimalan henkilökunnan kanssa, tuli kui-

tenkin ilmi, että voisimme tehdä kyselyn Omaisvoima-ryhmälle ja kysyä heiltä, mistä 

asioista he kaipaavat tietoa.  

Teimme lokakuussa 2017 kyselyn omaishoitajille, jotka osallistuivat Voimalan järjestä-

mään Omaisvoima-ryhmään. Kyselyn avulla halusimme selvittää, mitä asioita omaishoi-

tajat pitävät tärkeimpinä kotona tehtävistä hoitotoimenpiteistä ja asiaan liittyvästä tiedon 

tarpeesta. Omaisvoima-ryhmän 12 jäsenestä 10 oli rastittanut kyselylomakkeeseen koh-

dan ihonhoito, josta valikoitui myös meidän opinnäytetyömme aihe (liite 1). 

Aloitimme tietopohjamme teon ja tiedon etsinnän lokakuussa 2017. Perehdyimme ja et-

simme tietoa aiheisiin ikäihminen, omaishoito, ihon anatomia ja fysiologia, ihon muutok-

set ikääntyessä sekä ihonhoito. Voimalan yhteistyökoordinaattorin kanssa päätimme yh-

dessä, että tekemämme tuotos on opetusvideo ihonhoidosta ikäihmisille. Tiesimme jo va-

litessamme opinnäytetyön tuotokseksi opetusvideon, että haluamme sen tekemiseen 

avuksi media-alan ihmisen, joka hallitsee kuvaus-, editointi- ja äänilaitteiston. Aloitimme 

kuvaajan etsimisen joulukuussa 2017. Laitoimme yhteistyöpyyntöjä media-alan opetta-

jille ammattikorkeakoululle sekä ammattioppilaitokselle. Näistä kontakteista emme kui-

tenkaan löytäneet yhteistyökumppania. Tammikuussa 2018 kävimme keskustelemassa 

aiheesta Voimalan yhteistyökoordinaattorin kanssa, ja selvisi, että Voimalaan on tulossa 

media-alan opiskelija harjoitteluun keväällä 2018. Media-alan opiskelijan ensimmäiseksi 

tehtäväksi oli sovittu videon tekeminen yhteistyössä meidän kanssamme.  

Tapasimme videon kuvaajamme ensimmäisen kerran tammikuussa 2018. Ensimmäisessä 

tapaamisessa kävimme läpi videon aiheen sekä kohderyhmän sekä esitimme oman toi-

veemme videon sisällöstä kuvaajalle. Lähetimme kuvaajalle myös tekemämme raakaver-

sion videon käsikirjoituksesta. Tammikuun 2018 lopussa löysimme myös videolla kuvat-

tavan henkilön. Kuvattavan henkilön löytymisen jälkeen pääsimme sopimaan kuvauspäi-

vät medianomi-opiskelijan ja kuvattavan kanssa. Opetusvideo kuvattiin helmikuussa 
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2018 ja äänitys ja editointi tehtiin maalis- ja huhtikuun 2018 aikana. Toiminnallisen opin-

näytetyömme tuotoksen tuli olla valmis huhtikuun 19.päivä, jolloin omaishoitajille koh-

distetuissa koulutuspäivässä oli aiheena hygienia. Opetusvideomme valmistui määrä-

ajassa, ja se ensiesitettiin 19.4.2018 omaishoitajille. 

 

 

12.2 Luotettavuus ja eettisyys 

 

Toiminnallisessa opinnäyteyössä voidaan käyttää kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuk-

sen tutkimusperiaatteita. Laadullinen tutkimusasenne palvelee tilanteissa, joissa kohde-

ryhmältä pyritään saamaan heidän näkemykseensä pohjautuva idea. Kvalitatiivisella tut-

kimusmenetelmällä tehdyt lomakekyselyt, ovat avoimia tai täsmennettyjä, teemaan liit-

tyviä kysymyksiä. Toiminnalliseen opinnäytetyöhön tehdyt kyselyjen tulokset, on suosi-

teltavaa analysoida, mikäli tulosta käytetään sisällöllisten valintojen perusteluun. (Vilkka 

& Airaksinen 2003, 63 - 64.) Teimme omaisvoima-ryhmälle kyselyn ennen opinnäyte-

työn aloittamista, jotta pystyimme vastaamaan parhaiten omaishoitajien tiedontarpee-

seen, liittyen omaishoidettavien hoitotoimenpiteiden tekemiseen kotona. Tulosten perus-

teella valitsimme ihonhoidon aiheeksemme, koska se oli ylivoimaisesti suosituin esittä-

mistämme vaihtoehdoista. Koulutuspäivään osallistuville omaishoitajille teimme erillisen 

arviointilomakkeen, jotta saisimme palautetta tekemästämme opetusvideosta. Luotetta-

vuutta palautteen saamiseen alensi, ettei koulutuspäivään osallistunutkaan ilmoittautu-

neista viidestä omaishoitajasta kuin yksi.  

 

Laadullisen tutkimusperiaatteen mukaan luotettavuutta voidaan arvioida myös eettisen 

näkökulman perusteella. Opinnäytetyöhön osallistuville henkilöille on taattava luotet-

tava, suostumukseen perustuva sekä kunnioitettava ympäristö.  Osallistuvien henkilöiden 

anonymiteetti on myös taattava.(Kankkunen & Vehviläinen 2013, 203.) Teimme kysely 

ja palautelomakkeen niin, ettei kenenkään henkilöllisyys paljastu. Vastaaminen kysely ja 

palautelomakkeeseen oli vapaaehtoista.  

 

Toiminnallisen opinnäytetyön luotettavuutta voidaan arvioida sen uskottavuuden ja siir-

rettävyyden perusteella.  Uskottavuus opinnäytetyössä tarkoittaa, että teoriapohja ja asiat 

on kerrottu selkeästi ja videon tavoite ja tehtävä on määritelty ymmärrettävästi. Siirrettä-

vyydellä tarkoitetaan, että tuotosta voidaan ja pystytään käyttämään jatkossa myös muissa 



      34 

samankaltaisissa tilanteissa. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 198.) Teo-

riapohjassa olemme käyttäneet useita eri tietokantoja apuna tiedon etsimisessä, kuten esi-

merkiksi Cinahlia, Mediciä, Artoa ja Doriaa. Halusimme, että opinnäytetyömme olisi us-

kottava ja teoriatietoon perustuva. Olemme pyrkineet käyttämään tiedonlähteenä opin-

näytetyössämme tieteellisiä artikkeleita sekä tutkimuksia. Tavoite oli tehdä tuotokses-

tamme sellainen, että sitä voitaisiin käyttää jatkossa ihon hoidon opetusvälineenä myös 

muiden ikäryhmien kanssa.  

 

Toiminnallisessa opinnäytetyön raportissa käytettävää lähdeaineistoa tulee tarkastella 

kriittisesti. Lähteiden ikä ja niiden laadullisuus tulee ottaa huomioon valitessa luotettavaa 

tutkimus- ja lähdeaineistoa. Tunnettujen ja alan asiantuntijoiden tekemät tuotokset ovat 

yleensä laadullisia lähteitä käytettäväksi opinnäytetyössä. Opinnäytetyössä on hyvä käyt-

tää alkuperäisiä, eli ensisijaisia lähteitä, koska aikaisempiin tutkimuksiin perustuvat läh-

teet, eli toissijaiset lähteet, ovat alkuperäisten tutkimusten tulkintaa, jolloin riski tiedon 

muuttumiseen kasvaa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 72-73) Olemme pyrkineet opinnäyte-

työssämme löytämään aina ensisijaiset lähteet, kuitenkaan aina ne eivät ole olleet saata-

villa. Olemme sekundaarilähteitä käyttäessämme ensin pohtineet tiedon luotettavuutta 

ennen sen käyttöä ja pyrkineet tukemaan tätä tietoa myös muiden lähteiden avulla. Vai-

keuksia on tuottanut etenkin ulkomaisten artikkeleiden ja tutkimuksien esisijaisten läh-

teiden löytämien ja saatavuus. Olemme kuitenkin tulleet siihen tulokseen, että tieto näissä 

lähteissä on ollut laadullista ja luotettavaa tietoa. Olemme pyrkineet käyttämään lähdeai-

neistona sellaisia tutkimuksia ja artikkeleita, joiden ikä on enintään kymmenen vuotta. 

Tilanteissa, joissa lähdeaineisto on ollut vanhempaa, olemme pohtineet, onko tieto voinut 

muuttua vuosien aikana ja pyrkineet löytämään tuoreempaa lähdeaineistoa tukemaan van-

hempaa tietoa.  

 

Toisen henkilön tekemiä tutkimuksia, ajatuksia ja ilmaisuja ei saa esittää omana teksti-

nään opinnäytetyössä. Opinnäytetyössä käytetyt lähdeaineistot tulee merkitä asianmukai-

sesti tekstiin sekä lähdeluetteloon. Mikäli toisen tekemiä tutkimustuloksia esitetään 

omana tietona, puhutaan plagioinnista. Plagiointia on myös, jos toisen henkilön nimissä 

esitetään tuloksia sekä väitteitä, jotka eivät ole alkuperäisen kirjoittajan tekemiä. Plagi-

ointi on eettisesti väärin. (Vilkka &Airaksinen 2003, 78.) Olemme merkinneet kaikki 

käyttämämme lähteet tekstiin sekä lähdeluetteloon. Opinnäytetyömme teoriaosuus on 
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täysin lähteisiin perustuva, ja olemme säilyttäneet alkuperäisten lähteiden tulokset ja väit-

teet muuttumattomina omassa työssämme.  

 

Eettisyys on tärkeä osa opinnäytetyötä. Etenkin opinnäytetyössä, jossa kuvattavana on 

oikea henkilö, keskitytään ihmisarvon kunnioittamiseen, sosiaalisen vastuun vaatimuk-

seen ja ammatinharjoittamisen edistämiseen. Opinnäytetyö tulee toteuttaa niin, ettei se 

loukkaa ihmisarvoa tai ihmisten moraalisia arvoja.  (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 

2013, 212.) Ihmisarvon kunnioittaminen tulee ottaa erityisesti huomioon tehdessä vi-

deota, jossa käytetään oikeaa ihmistä mallina. Videomme kuvaus järjestettiin niin, ettei 

kuvattavan henkilön henkilöllisyys paljastu missään vaiheessa. Saimme videolla kuvat-

tavalta henkilöltä suostumuksen videon esittämiseen. Videon kuvaus pyrittiin pitämään 

mahdollisimman miellyttävänä kuvattavan henkilön kannalta. Pesut tehtiin paljaalle 

iholle, joten teimme aina yhden osion kerrallaan, jotta kuvattava henkilö pystyi pitämään 

vaatteita ja peittoa muun vartalon suojana. Pesut tehtiin huomioiden pestävää henkilöä ja 

ottaen hänen henkilökohtaisen tilansa huomioon. Pesut tehtiin ihmisarvoa kunnioittaen.  

 

 

12.3 Ammatillinen kasvu 

 

Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan iso projekti, joka on tuonut meille useita haasteita 

etenkin työn alkuvaiheessa. Alun vaikeuksista huolimatta, tiiviillä parityöskentelyllä 

saimme vietyä opinnäytetyötämme eteenpäin. Koemme että parityöskentely on ollut vah-

vuus työssämme. Olemme saaneet aikataulut sovitettua erittäin hyvin ja joustavasti yh-

teen, sekä työmäärä on jaettu yhdessä, ja tasaisesti molemmille. Parityöskentely on opet-

tanut meille toisen huomioon ottamista ja mielipiteiden kuuntelemista. Myös kärsivälli-

syytemme ja stressinsieto kykymme on kasvanut, joka tulee esille etenkin siinä, että ai-

kataulutus ei ole täysin mennyt alkuperäisen suunnitelman mukaan alun vaikeuksien ta-

kia. 

 

Opinnäytetyön kautta olemme oppineet myös moniammatillisuutta, oma-aloitteisuutta ja 

aktiivisuutta. Olemme olleet yhteydessä toimeksiantajaamme, Siun soten yhteyshenki-

löön, sekä kuvaajaamme aina tarvittaessa ja kaivatessamme neuvoja opinnäytetyömme 

tuotosta varten. Yhteistyö sekä heidän, että opinnäytetyön ohjaajien kanssa, on sujunut 

erittäin hyvin. Tuotoksemme aikataulussa valmiiksi saaminen ja ensinäyttöön esille saa-

minen on lisännyt vastuunottoa ja myös motivaatiota työhömme.  
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Meille oli alusta asti selvää, että haluamme tehdä opinnäytetyömme omaishoitoon liit-

tyen. Ihonhoito aiheena kuulostaa helposti itsestään selvältä, mutta on tärkeää perushoi-

toa, joka on hyvä muistutus jokaiselle, joka hoitaa toista ihmistä. Kokonaisuudessaan 

opinnäytetyön teko, ja sen sisältö, on opettanut meille paljon. Tiedonhakuun on tullut 

paljon uusia näkökulmia, ja toiminnallisen tuotoksen tekeminen kokonaisuudessaan on 

ollut motivoivaa ja opettavaista. Uskomme, että opinnäytetyömme auttaa meitä tulevina 

sairaanhoitajina muistamaan aina tärkeän alueen perushoidossa, ja kuinka hyvällä ihon-

hoidolla voidaan estää monia isommaksi muodostuvia ongelmia. 

 

 

12.4 Opinnäytetyön jatkokehitysmahdollisuudet  

 

Tekemäämme opetusvideota voidaan jatkossa hyödyntää lastansa hoitavien vanhempien, 

työikäisten omaishoitajien sekä jo aikaisemmin omaishoitajana toimineiden omaishoita-

jien valmennuksessa. Videolla nähtävät pesu ja ihonhoitoon liittyvät rasvaukset ja ihon-

kunnon seuranta ovat myös tärkeitä muillekin ikäryhmille kuin ikäihmisille, minkä 

vuoksi sitä voitaisiin hyödyntää myös nuoremmilla sekä keski-ikäisillä ihmisillä. 

 

Tekemäämme opinnäytetyön produktia eli opetusvideoita voidaan jatkossa jatkaa erilli-

sellä videolla, jonka aiheena olisi asentohoito ja painehaavojen ehkäisy osana ikäihmisen 

ihonhoitoa. Asentohoito ja painehaavojen ehkäisy on ikäihmisen ihonhoidon yksi tär-

keimmistä tehtävistä. Asentohoito on myös tärkeä osa omaishoidettavan hoitoa myös 

muissa ikäryhmissä. 
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Käsikirjoituksen suunnitelma 
 

 

DIA 1-> OPETUSVIDEO IKÄIHMISEN IHONHOIDOSTA OMAISHOITA-

JILLE 

• Kuva taustalle, ikäihmisen kädestä 

 

DIA 2-> IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUKSET IHOSSA 

 - Ranskalasilla viivoilla kertojan lukemana 

 

• Iho ohenee ja ihon toimintakyky heikkenee vanhetessa 

-Iho vaurioituu herkemmin 

• Ihon paranemismekanismi hidastuu 

 

• Luonnollisten rasvojen määrä vähenee 

-Iho kuivuu 

• Verisuonet rikkoontuvat herkemmin 

-mustelmia ja haavaumia tulee helpommin 

• Ihon kimmoisuus vähenee 

-Iho rypistyy 

 

KOHTAUS 1-> VUODEPESU JA IHON KUNNON TARKKAILU 

 

• Pesujen yhteydessä tarkistetaan aina ihon kunto 

 

Otsikko ja alaotsikko dialle ennen kuin varsinainen video alkaa ja ne myös 

kertoja kertoo. 

- Vuodepesu tehdään ja näytetään käyttäen pesulappuja ja pesuvoidetta 

- Käydään läpi oikeaoppinen pesujärjestys, puhtaasta likaiseen  

Kertoja kertoo samalla kun tekijä näyttää kuinka pesut tehdään) 

 

K= Kertoja 

T= Tekijä 
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DIAT: 

 

• Pesuja tehdessä on tärkeää tukea pestävän henkilön omatoimisuutta ja 

antaa hänen osallistua pesuihin omien voimavarojensa mukaan.  

 

• Pesut voivat aiheuttaa molemmille osapuolille epämiellyttäviä sekä vai-

vaannuttavia tunteita, varsinkin jos tilanne on molemmille uusi. Asiasta 

tulee keskustella, ja kommunikointi osapuolien välillä pesujen yhtey-

dessä on tärkeää.  

 

• Pesut voivat aiheuttaa pestävälle henkilölle seksuaalisen mielihyväntun-

teita. Tunteet ovat luonnollisia eikä niitä pidä säikähtää.  

 

 

•  Pesujärjestys on aina puhtaasta likaiseen. Poikkeuksena tilanteet joissa 

vaippa on todella märkä, tai ulosteessa tulee intiimialueen pesut tehdä 

ensin. Tämän jälkeen noudatetaan normaalia pesujärjestystä.  

 

• Ennen pesujen aloittamista on hyvä kerätä kaikki pesuihin tarvittavat 

välineet lähelle. 

 

• Pesulappuja käytettäessä on otettava huomioon, että siitä valitaan puh-

das kohta pesualueen muuttuessa. Etenkin silmien pesussa on tärkeää, 

ettei molempia silmiä pestä samalla kohdalla. Pesulappu vaihdetaan uu-

teen tarvittaessa. 

Kertoja lukee samalla kun diat näkyvät.  

 

1. Pesu aloitetaan kasvoista.  

 

Pestävä henkilö on selällään sängyssä ja kuvakulma on suoraan kasvoihin. 

Tarvittaessa muutetaan kuvakulmaa mukaillen pesuja, että ne näkyvät kun-

nolla. 
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K & T: Pesut aloitetaan kasvoista. Pesulappu kastellaan ja silmät pestään 

ulkonurkasta kohti silmän sisänurkkaa. Silmien pesussa ei käytetä pesu-

voidetta, mutta muita alueita pestessä sitä voidaan lisätä pesulappuun. Seu-

raavaksi pestään otsa, jonka jälkeen posket, leuka, suunympäristö ja vii-

meiseksi nenän alue 

 

2. Niska ja korvien seutu 

Pestävä selällään, kuvakulma sivulta päin ja mahdollisesti mukaillen pe-

suja, että ne näkyvät kunnolla. 

 

K & T: Kasvojen jälkeen pestään niska ja korvien seutu ja pesulappuun voi 

lisätä pesuainetta jota ei tarvitse huudella pois. 

 

3. Käsivarret, viimeiseksi kainalot 

Pestävä selällään, kuvakulma sivusta niin ettei hoitaja ole edessä. 

 

K & T: Käsivarsien pesu aloitetaan sormista ja kämmenistä, edeten kohti 

kainaloita. Kainaloita pestessä tulee huomioida mahdolliset ihon hautumat 

kainaloissa. Jos iho on hautunut tai rikkonainen, pesut tulee tehdä helläva-

raisesti ja välttää turhaa hankaamista. 

 

4. Rinnan ja vatsanalue myös kyljet ja napa, alkaen olkapäistä ja ete-

nemällä alaspäin 

Pestävä selällään, hieman asentoa muutellen, kun kylkiä pestään. Kuva-

kulma edestä ja siirtyen sivulle tarvittaessa. Maininta ihon kunnon tarkkai-

lusta, tarkistaa aina kunnolla rinnanaluset ja mahdollisten ihopoimujen 

alue. 

 

K & T: Ylä- ja keskivartalon pesu aloitetaan olkapäistä edeten alaspäin. 

Rintojen alusia ja vatsan aluetta pestessä on otettava huomioon mahdolliset 

hautumat ja ihorikot. Keskivartalon pesuissa huomioidaan myös kyljet ja 

napa.  
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5. Selkä 

 

Pestävän asentoa vaihdetaan kyljeltä toiselle ja suoritetaan siis selän pesu 

kahdessa osassa, henkilöä siis käännetään, että selkä saadaan pestyä. Ku-

vakulma vaihtelee niin että pesut näkyvät, jollei päädytä siihen, että selän 

pesu näytetään vain toiselta puolelta ja kerrotaan että sama tehdään myös 

toiselle puolelle. Ihon kunnon tarkkailu, ja etenkin selässä tarkkailu mah-

dollisten ihopoimujen takia. 

 

K & T: Selän pesussa henkilöä käännetään kylkiasentoon, molemmille 

puolille, että selkä saadaan pestyä. Jos henkilöllä on ihopoimuja selän alu-

eella, tulee ne pestä huolellisesti ja tarkastaa ihon kunto. 

 

6. Alaraajat, viimeiseksi varpaat ja niiden välit, ja jalkapohjat 

Pestävä henkilö selällään, kuvakulma jalkopäästä ja varpaiden pesu ja ihon 

tarkastaminen, etenkin varpaiden välistä, näytetään läheltä eli kuvakulma 

lähenee varpaita kohti. 

 

K & T: Jalkojen pesu aloitetaan reisistä edeten kohti varpaita. Samalla tar-

kastetaan jalkojen kunto ja varpaiden välit. 

 

DIA 3-> Naisen ja miehen intiimialueen pesu järjestys  

Linda piirtää naisen ja miehen sukupuolielimet, joissa näkyvät pesusuunnat 

ja mahdollisesti sukupuolielinten anatomia ja kertoja kertoo kuinka pesut 

etenevät. 

Nainen: 

 

K:  Naisen intiimialueen pesu aloitetaan häpykummulta edeten kohti häpy-

huulia ja siitä kohti peräaukkoa. Peräaukon alue pestään viimeiseksi. 

 

Mies: 
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Miehellä intiimialueen pesu aloitetaan virtsaputken suuta edeten kohti ters-

kaa. Penistä pestessä tulee esinahka vetää taakse, että se saadaan pestyä kun-

nolla. Pesun jälkeen tulee esinahka laittaa takaisin luonnolliseen asentoon. 

Seuraavaksi pestään kivekset ja viimeisenä peräaukko.  

 

K: Suihkutus tapahtuu samalla tavalla, ja suihkun jälkeen iho kuivataan. 

Kuivaus tapahtuu hellästi ja taputellen, ei siis ihoa kovasti edestakaisin han-

gaten. 

Iho kuivataan vuodepesun jälkeen tarvittaessa, hautuvat alueet kuten kaina-

lot, nivuset, rinnanaluset ja mahdolliset ihopoimut taputellaan kuivaksi aina 

pesujen jälkeen. 

 

DIA 4   Ihon rasvaus 

 Kertoja lukee otsikon ja tekstin 

- Ei liiallista hankaamista, varsinkin punoittavat ja ärtyneet alueet rasva-

taan taputtelemalla eikä hangaten 

- Ihoa ei tarvitse rasvata, ellei se ole kuiva.  

- Ihon rasvaukseen käy perusvoide ja bepanthen, jota voi käyttää etenkin 

ärtyneelle iholle  

- Jos epäilette ihosairauksia tai ihoinfektioita, otatte yhteyttä omaan ter-

veyskeskukseen, josta saatte tarvittavat hoito-ohjeet. 

 

KOHTAUS 2 IHON RASVAUS JA HOITO 

 Kertoja lukee  

 

1 Pestävä henkilö selällään. Rasvataan rinnanaluset Bepanthenilla, koska 

ne punoittavat. Muutoin rasvaus näytetään jalkoihin perusvoiteella. Kuvaus 

tapahtuu läheltä, että rasvan levitys näkyy kunnolla.  

 

K & T:Hautuneet ja punoittavat rinnanaluset rasvataan hellästi taputtele-

malla niihin Bebanthenia.. 

 

2 Jalkojen hoito. Henkilö selällään ja kuvataan läheltä jalkateriä ja näyte-

tään lampaanvillan käyttö varpaiden väliin. 
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K & T: Iho rasvataan perusvoiteella. Varpaiden väliin laitetaan lampaan-

villaa, jos ne ovat hautuneet. Lampaanvilla pöyhitään ja laitetaan varpaiden 

väliin niin, ettei se kierrä varpaiden ympäri ja näin kiristä varpaita. Lam-

paanvilla imee kosteutta pois ja niin estetään ihon rikkoutumista. 

 

DIA 4. Asentohoito 

- Asentohoito on yksi keskeinen tekijä hyvässä ihonhoidossa! 

Kertoja lukee 

 

DIA 5. Viimeinen dia 

-Karelia Amk, Voimala, SiunSote ja opinnäytetyön tekijöiden nimet ja 

mahdollinen kuvaaja. Karelia Amk diapohjalla. +Toimeksiantajien logot 

Voimala ja Siun Sote 
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