
 

 

 

 

 

 

 

Laura Karppinen ja Mia Karvonen 

Lapsipotilaan kivunhoito ensihoidossa –     

Lapsen kivun hoito-ohje Kainuun soten ensi-

hoidon työntekijöille 

 

 

 

 

 

 

Sairaanhoitaja AMK 

Hoitotyön koulutusohjelma 

Kevät 2019 

 

 



 

Tiivistelmä 

Tekijät: Karppinen Laura ja Karvonen Mia 

Työn nimi: Lapsipotilaan kivunhoito ensihoidossa – Lapsen kivun hoito-ohje Kainuun soten ensihoidon 
työntekijöille  

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK) 

Asiasanat: lapsi, kipu, kivunhoito, ensihoito 

 

Lapset kuuluvat ensihoidon potilaiden erityisryhmiin, koska heitä on harvoin ensihoidon potilaina. Harvoin 
työssään lapsia kohtaavalle ensihoitajalle lasten hoitotyö voi olla haastavaa, koska huomioon otettavia asi-
oita on tilanteissa paljon. Haasteita lasten hoitotyölle asettavat lasten suuret keskinäiset ikä- ja kokoerot 
sekä lasten psykologiset, anatomiset, fysiologiset ja farmakologiset eroavaisuudet aikuisiin verrattuna. 

Monet ensihoidon potilaat kärsivät äkillisestä ja kovasta kivusta. Kivunhoidossa tulee pyrkiä vaikuttavaan 
lopputulokseen, sillä sen vaikutukset voivat olla lasten kohdalla kauaskantoisia. Jos kipua hoidetaan huo-
nosti, voi lapselle jäädä pelkoja hoitotilanteita kohtaan. Kipukokemukset voivat muuttaa lapsen muistia ja 
herkistää hänen kipujärjestelmäänsä. Lapsi, jonka kipu hoidetaan hyvin, toipuu nopeammin sairaudestaan, 
kuin lapsi, jonka kivunhoidossa ei onnistuta yhtä vaikuttavasti.   

Sopivan kipulääkeannoksen määrittäminen ensihoitotilanteissa saattaa olla haastavaa. Tämän vuoksi ki-
vunhoito saattaa jäädä puutteelliseksi. Lasten lääkehoito lisää haasteita ensihoitotilanteisiin, sillä lääkean-
nokset määräytyvät lapsen painon mukaisesti ja ne tulee laskea tarkasti. Kivunhoito on pyrittävä kuitenkin 
aloittamaan nopeasti, ja samalla turvallisesti. Voidakseen hoitaa lapsen kipua vaikuttavasti on tärkeää, että 
hoitohenkilökunta hallitsee kivun arvioinnin ja riittävät hoitotoimenpiteet. 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää minkälaista kipua lapsi voi kokea, millä tavalla eri ikäisten ja 
eri kehitysvaiheessa olevien lapsipotilaiden kipua pystytään tunnistamaan, arvioimaan ja hoitamaan ensi-
hoitotilanteissa. Toimeksiantajanamme toimi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ensi-
hoito. Tuotteistamisprosessia hyödyntäen laadimme lapsen kivun hoito-ohjeen Kainuun sosiaali- ja tervey-
denhuollon kuntayhtymän ensihoidon työntekijöille. Hoito-ohjeen sisältö rakentui näyttöön perustuvasta 
tiedosta ja se sisältää ohjeet lapsen kivun arviointiin sekä lääkkeettömään ja lääkkeelliseen kivunhoitoon. 
Tavoitteenamme on edistää lapsipotilaiden hyvää hoitotyötä ensihoitotilanteissa. 
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In prehospital emergency care children are special patients since they rarely are treated there. Treatment 
of children can be difficult for paramedics because there are many things that need to be paid attention to. 
Treatment of children is challenging because children differ from one another by their ages and sizes, and 
they have psychological, anatomical, physiological and pharmacological differences compared to adults. 
 
Many patients who are treated in prehospital emergency care suffer from acute and severe pain. Pain man-
agement should be effective, because far-reaching consequences of poorly treated pain are usually highly 
negative, especially for children. Children can start fearing nursing situations and pain can affect both the 
memory of a child and his pain system. Children whose pain is well-managed recover faster than children 
whose pain management has not been as effective. 
 
Defining the right dose of pain killers can be challenging in prehospital emergency care and due to that, 
pain management can be ineffective. Medication of children adds challenges to prehospital emergency 
care situations because dosages depend of children’s weight and, therefore, they must be calculated care-
fully. Pain management should be started quickly but at the same time safely. To manage pain, it is im-
portant that paramedics know how they can assess the pain of a child and proper methods to treat the 
pain. 
 
The purpose of this thesis was to describe what kind of pain children could experience, how paramedics 
could recognize, assess and treat the pain of children of different ages in prehospital emergency care. This 
thesis was commissioned by the prehospital emergency care services within Kainuu Social and Health Care 
Joint Authority. Following the product development process a guide about pediatric pain management for 
paramedics working in the prehospital emergency care services within Kainuu Social and Health Care Joint 
Authority was created. The content of the guide was constructed from evidence-based information, and it 
contains instructions for assessing pain in children and pharmacological and non-pharmacological pain 
management. The objective of this thesis was to promote good children nursing. 
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1 Johdanto 

Valviran eli Suomen sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ohjeistuksen mukaan, ”poti-

laalla on oikeus hyvään kivunlievitykseen osana hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa” (Kivun hoito 

2017). Lapsipotilailla on oikeus hyvään kivunlievitykseen, myös ensihoitotilanteissa. Lasten hoito-

työ on usein haasteellista, koska siihen kuuluu monia erityispiirteitä. Lisäksi lapsia hoidetaan en-

sihoidossa harvoin; lasten osuus on alle 10 % kaikista ensihoidon asiakkaista. Lasten hoitotyössä 

tulee ottaa huomioon heidän anatomiset, fysiologiset ja farmakologiset eroavaisuutensa aikuisiin 

verrattuna. Haasteita lasten kivunhoitoon asettavat myös lasten eri kehitysvaiheet ja niiden vai-

kuttaminen esimerkiksi kivun arviointiin. (Kuisma, Holmström, Nurmi, Porthan & Taskinen 2013, 

646; Storvik-Sydänmaa, Talvensaari, Kaisvuo & Uotila 2015, 323.) 

Lasten kivunhoidossa käytetään samoja menetelmiä kuin aikuisen kivunhoidossa. Tärkeää riittä-

vän kivunhoidon kannalta on, että hoitohenkilökunta osaa arvioida lapsen kipua ja hallitsee eri-

laiset kivunhoitomenetelmät. Kivunhoidossa tulee aina pyrkiä siihen, että se on vaikuttavaa. Huo-

nosta kivunhoitamisesta voi jäädä lapselle pelkoja erilaisia hoitotilanteita kohtaan. Kipu aiheuttaa 

myös stressiä ja pahentaa sokkia. Toistuvat kipukokemukset voivat jättää ihmisen muistiin ja ki-

pujärjestelmään ikuisia jälkiä, jotka voivat tulla esiin vasta vuosien päästä. Hyvin hoidettu kipu 

tukee lapsen hyvinvointia ja edistää myönteisten kokemusten syntymistä tutkimus- ja hoitotoi-

menpiteistä. (Kokki 2015; Kuisma ym. 2013, 648; Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 322-324.) 

Toimeksiantajana opinnäytetyöllemme on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 

ensihoito. Jatkossa käytämme lyhennettä Kainuun soten ensihoito. Välimatkat ovat Kainuun alu-

eella pitkiä, sillä alueen kokonaispinta-ala on 22 687 km2 ja alue on harvaan asuttua. Tämän 

vuoksi potilaan hoito aloitetaan usein jo ambulanssissa. Opinnäytetyömme menetelmä on tuot-

teistamisprosessi, jonka tuloksena laadimme lapsen kivun hoito-ohjeen Kainuun soten ensihoi-

don työntekijöille. Keskeistä siinä ovat ohjeet lapsen kivun arviointiin sekä selkeät taulukot eri 

lääkkeiden annoksista lapsille heidän painonsa mukaan. Hoito-ohje edesauttaa kipulääkkeen an-

tamista lapselle ensihoitotilanteissa mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti. 

Opinnäytetyömme tarkoitus on selvittää minkälaista kipua lapsi voi kokea, millä tavalla eri ikäis-

ten ja eri kehitysvaiheissa olevien lapsipotilaiden kipua pystytään tunnistamaan, arvioimaan ja 

hoitamaan ensihoitotilanteissa. Opinnäytetyömme tavoite on edistää lapsipotilaiden hyvää hoi-

totyötä ensihoitotilanteessa. 
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2 Lapsen hoitotyö ensihoidossa 

Lastensuojelulaissa (L 417/2007) on säädetty, että lapsena pidetään alle 18-vuotiasta ihmistä ja 

nuorena 18-20-vuotiasta. Lapsuus ja nuoruus jaetaan eri ikäkausiksi, joihin vaikuttavat kasvu ja 

kehitys. Tällaisia ikäkausia ovat vastasyntynyt, imeväisikäinen, varhais- ja myöhäisleikki-ikäinen, 

koululainen ja nuori (Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 11). Kasvaminen ja kehittyminen tapahtuvat 

yksilöllisesti eri kehitysvaiheiden myötä. Ne ovat kaikilla lapsilla samat ja tapahtuvat samassa jär-

jestyksessä, mutta kuitenkin niiden ajankohta voi vaihdella eri lapsilla. Perintötekijöillä ja kasvu-

ympäristöllä on suuri merkitys siihen, miten kehittyminen tapahtuu. (Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 

106.) 

Lapsipotilas kuuluu ensihoidossa potilaiden erityisryhmiin, koska lapsen päätyminen ensihoitoti-

lanteisiin on harvinaista. Ensihoitotyöntekijöille ei tästä syystä kartu rutiinia heidän hoitotyöstään 

samalla tavoin, kuin lapsipotilaita päätyökseen hoitavissa yksiköissä. Ensihoitotilanteisiin haas-

teita tuovat lasten psykologiset, anatomiset, fysiologiset ja farmakologiset eroavaisuudet aikui-

seen verrattuna. Myös lasten suuret ikä- ja kokoerot vaikuttavat hoitotyöhön. Lähestymistapa 

täytyy valita tilanteessa oikein suhteutettuna lapsen kehitystasoon. (Kuisma ym. 2013, 646.) 

2.1 Lait, arvot ja periaatteet ohjaamassa lapsen hyvää hoitotyötä 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (1992/785, 3 §) määrittää jokaiselle oikeuden saada laadu-

kasta ja hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa.  Terveydenhuoltolaki (2010/1326, 8§) antaa ohjeet, 

joiden pohjalta potilaan hoitoa ja tutkimusta tulee tehdä näyttöön perustuvalla tiedolla ja hoito- 

ja toimintakäytännöillä. Laki velvoittaa sairaanhoitopiirit järjestämään ensihoitopalvelut alueel-

laan tasavertaisesti. Hoidon tulee olla laadukasta, turvallista sekä asianmukaista. Palvelut tulee 

saada nopeasti ja tarpeen arviointi tulee tehdä oikein. (Alanen, Jormakka, Kosonen & Saikko 2017, 

10; Kuisma ym. 2017, 35.) 

Eettinen osaaminen kuuluu olennaisesti sosiaali- ja terveysalan ammattitaitoon (ETENE 2011, 6). 

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eet-

tinen neuvottelukunta ETENE on vuonna 2011 tehnyt julkaisun Sosiaali- ja terveysalan eettinen 

perusta. Julkaisussa on eettisiä suositusta sosiaali- ja terveysalalle. 
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Sosiaali- ja terveysalalla toimivien työntekijöiden tulee kunnioittaa asiakkaiden ja potilaiden pe-

rusoikeuksia ja ihmisarvoa. Tähän toiminnan perustaan sisältyvät asiakkaan ja potilaan itsemää-

räämisoikeus sekä valinnanvapaus. Hoidon edellytyksenä on asiakkaan ja potilaan suostumus 

sekä osallisuus. (ETENE 2011, 5.) 

Asiakkaan ja potilaan etu on sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan lähtökohtana. Jokainen on 

oikeutettu saamaan tarvitsemaansa hoitoa ja palvelua, joissa keskeisinä tavoitteina ovat hyvän 

tekeminen ja vahingon välttäminen. Toiminnan tulee pohjautua perusteltuun tietoon ja ammat-

titaitoon, jolloin hoito on luotettavaa ja turvallista. Potilaan ja asiakkaan etu tarkoittaa, että hoi-

dot ja palvelut ovat oikeudenmukaisia ja kaikille samoin perustein järjestettyjä. (ETENE 2011, 5-

6.) 

Ammattilaisten tulee vastata palvelujen laadusta, palvelukokonaisuuden tarjonnan oikeudenmu-

kaisuudesta sekä jatkuvuudesta. Työssään ammattihenkilöstö ottaa huomioon asiakkaan ja poti-

laan voimavarat, iän ja kehitystason. Erityishuomio tulee kohdistaa ”herkästi haavoittuviin asiak-

kaisiin ja potilaisiin”, kuten lapsiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisön ja johdon tulee tar-

jota työntekijöille perehdytystä, tukea, turvallisuutta sekä koulutusmahdollisuuksia, jotta ammat-

tilaisten osaaminen olisi ajan tasalla. Hyvän hoidon ja palveluiden edellytyksinä ovat vastuulliset 

päätökset ja toimintakulttuuri. Päätöksenteossa tulee kiinnittää huomiota eettisyyteen kaikilla 

toimintatasoilla.  (ETENE 2011, 6.) 

Lasten ja nuorten hoitotyötä ohjaavat hoitotyön arvot ja periaatteet. Hoitotyön periaatteet pe-

rustuvat humanistiseen ihmiskäsitykseen ja hoidon perusarvoihin. Hoitotyössä humanistinen ih-

miskäsitys nostaa esille ihmisen ainutkertaisuuden ja pitää tärkeänä ihmisen arvokkuutta sekä 

ihmisen kunnioittamista. Lasten ja nuorten hoitotyön yleisiä periaatteita ovat yksilöllisyys, perhe-

keskeisyys, kasvun ja kehityksen tukeminen, turvallisuus, jatkuvuus, omatoimisuuden tukeminen 

ja kokonaisvaltainen hoito. Kun nämä periaatteet toteutuvat hyvin, ne varmistavat lapsen hyvän 

hoitotyön perustan. (Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 104-105.) 

Yksilöllisyyden periaatteen mukaan lasta on kohdeltava yksilönä hänen omien tarpeidensa, toi-

veidensa ja tapojensa mukaisesti. Yksilöllinen hoitotyö edellyttää hyvin esitietojen saamista lap-

selta ja hänen vanhemmiltaan. Hoitotyössä tulisi huomioida myös, että lapset, nuoret ja perheet 

ovat voimavaroiltaan erilaisia. (Storvik-Sydänmaa ym. 2015 105.) 

Perhekeskeisyyden periaatteen mukaan lapsen perhettä pidetään tärkeänä taustatekijänä. Perhe 

tulee ottaa huomioon hoitoprosessin eri vaiheissa. Hoidon suunnittelussa olisi hyvä tietää per-
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heen toiveet ja odotukset lapsen ja nuoren hoidosta. Vanhempien mukana olo lapsen hoitopro-

sessin aikana luo turvallisuuden tunnetta sekä lapselle että vanhemmille. Tämä vaikuttaa myös 

hoitotyön toteutumiseen, sillä vanhemmilta hoitaja voi saada tärkeää tietoa lapsen hoitoon liit-

tyen. Tiedonsaanti on tärkeää sekä lapselle että vanhemmille. Siihen kuuluvat kaikki lapsen voin-

tia, tutkimuksia ja hoitoa koskevat asiat. (Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 105-106.) 

Voidakseen tukea lapsen kasvua ja kehitystä hoitotyössä, on tiedettävä niiden eri vaiheet. Kasvun 

ja kehityksen eri vaiheissa lapsi voi suoriutua itsenäisesti joistakin asioista ja näitä tulee tukea. 

Samalla voidaan huomioida tulevia kehitysvaiheita. Lapsen kasvu ja kehitys eivät häiriinny lyhyt-

aikaisista sairauksista. Pitkäaikaiset ja vakavat sairaudet sen sijaan voivat aiheuttaa erilaisia on-

gelmia kehitykseen ja kasvuun. Lapsen sosioemotionaalinen kehitys voi häiriintyä, jos hän joutuu 

olemaan erossa vanhemmistaan tai muista tärkeistä henkilöistä. Emotionaaliseen kehitykseen 

vaikuttavat myös lapselle tehtävät hoito- ja tutkimustoimenpiteet. Ne voivat aiheuttaa pelkoa ja 

kipua. (Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 106-107.) 

Turvallisuuden periaatteen toteutuminen tapahtuu monin tavoin. Näitä ovat vanhempien mu-

kaan ottaminen lapsen hoitoon ja heidän tiedonsaantinsa. Tämä vaikuttaa myös lapsen turvalli-

suudentunteeseen. Siihen vaikuttaa myös omahoitajuus, joka tarkoittaa sitä, että sama hoitaja 

on vastuussa lapsen ja nuoren hoitotyöstä koko työvuoronsa ajan. Turvallisuuteen vaikuttavia te-

kijöitä ovat myös yhtenäiset hoito-ohjeet ja hoitajien ammattitaito. (Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 

107-108.) 

Jatkuvuuden periaate tarkoittaa hoitotyön suunnitelman toteutumista työvuorosta toiseen. Li-

säksi se tarkoittaa, että lapsen ja nuoren hoito jatkuu ilman ongelmia hänen siirtyessään hoito-

paikasta toiseen. Jatkohoitopaikassa uusien hoitajien tulee olla tietoisia, miten hoitoa on toteu-

tettu ja mitä asioita lapsen perheen kanssa on sovittu. Hyvä kirjaaminen on myös jatkuvuuden 

edellytys. (Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 108.) 

Omatoimisuuden tukemisen periaate on tärkeää kaikenikäisille lapsille ja nuorille. Lasta ja nuorta 

on tuettava ottamaan vastuuta omasta selviytymisestään ja hoidostaan, sekä samalla on otettava 

huomioon heidän vanhempansa. (Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 109.) 

Kokonaisvaltaisen hoitotyön periaatteena on, että ihminen huomioidaan hoitoprosessin aikana 

fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. Muiden hoitotyön periaatteiden tulee to-

teutua, jotta kokonaisvaltainen hoitotyö onnistuu. Lapsi tulee huomioida muutenkin kuin sairau-

tensa osalta. Hänelle tulee tarjota hänen ikäänsä sopivaa toimintaa ja leikkiä, kun hänen vointinsa 

sen sallii. (Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 109.) 
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Ensihoitopalvelu perustaa toimintansa terveydenhuollon arvoihin, lainsäädäntöihin ja potilaan oi-

keuksiin. Ensihoidon potilaiden hyvä hoito perustuu vahvaan hoitoketjuun, ammatilliseen osaa-

miseen ja harjoiteltuun yhteistoimintaan. Toiminnan perustana ovat arvot, eli näkemys siitä, mikä 

toiminnassa on tärkeää. Niistä muodostuvat yhteiset toimintatavat. Kainuun sosiaali- ja tervey-

denhuollon kuntayhtymän ensihoito perustaa työnsä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun-

tayhtymän yleisiin arvoihin. Näitä ovat vastuullisuus, asiakaslähtöisyys, avoimuus, luottamus ja 

oikeudenmukaisuus. (Kuisma ym. 2013, 14-15, 70; Arvokirja 2014.) 

2.2 Ensihoitopalvelu yleisesti ja Kainuussa 

Ensihoitopalvelu on terveydenhuollon toimintaa, jonka vastuulla on ensisijaisesti hoitolaitoksen 

ulkopuolella olevan, loukkaantuneen tai äkillisesti sairastuneen potilaan kiireellinen tilanarviointi 

ja tarvittaessa hoitoon kuljettaminen sekä lääkinnällinen pelastustoiminta. Kyseessä on erikois-

sairaanhoidon osa-alue. Se tulee suunnitella kiinteästi yhdessä terveydenhuollon muun päivys-

tystoiminnan kanssa. (Niemi-Murola, Jalonen, Junttila, Metsävainio & Pöyhiä 2014, 53.) Ensihoi-

dolla on monenlaisia tehtäviä kaikilta sairaanhoidon osa-alueilta ja potilaat voivat olla minkä ikäi-

siä tahansa (Kuisma ym. 2013, 14). 

Sosiaali- ja terveysministeriö ”vastaa ensihoitoa koskevan lainsäädännön valmistelusta ja ohjaa 

sekä valvoo toimintaa yleisellä tasolla.” Ensihoitopalvelun järjestämisestä ja toiminnan määrittä-

misestä säädetään Terveydenhuoltolaissa (1032/2010) ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetuk-

sessa ensihoitopalveluista (585/2017). Ensihoitopalvelun järjestämisestä vastaa alueen sairaan-

hoitopiiri. Se voi hoitaa toiminnan itse, yhteistyössä toisen sairaanhoitopiirin tai pelastustoimen 

kanssa tai ostaa palvelun muulta palveluntuottajalta. Sairaanhoitopiirin tulee tehdä ensihoidon 

palvelutasopäätös, jossa ”määritellään ensihoitopalvelun sisältö niin, että palvelu on toteutettu 

tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja että se on mitoitettu oikein.” Ensihoitopalvelun täytyy 

muodostaa alueellisesti toimiva kokonaisuus, joten se toteutetaan ja suunnitellaan yhteistyössä 

päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa. (Ensihoito n.d.a.) 

Ensihoitajat jaetaan koulutuksensa ja hoitovalmiutensa perusteella perus- ja hoitotason ensihoi-

tajiin. Heidän toimintansa muodostuu potilaan tutkimisesta ja tilanarviosta, ensihoidosta, poti-

laan kuljetustarpeen arvioinnista ja tarvittaessa kuljetuksesta. Hoitotapahtumaan kuuluu hoito-

ohjeiden kysyminen ensihoitolääkäriltä tai muulta päivystävältä lääkäriltä. (Niemi-Murola ym. 
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2014, 53-54) Ensihoitajat voivat myös ohjeistaa potilasta hakeutumaan itse tarvittaessa päivys-

tykseen tai varaamaan vastaanottoaikaa omalle lääkärilleen, mikäli välitön hoito ei ole tarpeellista 

(Ensihoito n.d.b). 

Kainuun alueella ensihoitopalveluista vastaa Kainuun sote. Sen alueella toimii yksi Kajaanissa si-

jaitseva keskussairaala. Yliopistosairaalan palvelut ovat saatavilla Oulussa. Kainuun alueen koko-

naispinta-ala on 22 687 km2 ja väkiluku on ollut vuoden 2017 lopussa noin 74 000 ihmistä. Toi-

minnassa täytyy huomioida, että harvaan asutussa maakunnassa ihmiset saavat tasa-arvoista ja 

korkeatasoista ensihoitopalvelua. Kuntaliitto on tehnyt selvityksen Suomen sairaanhoitopiirien 

ensihoidosta vuonna 2016. Kainuun alueen ensihoidolla on ollut yhteensä 21 009 tehtävää kysei-

sen vuoden aikana. Tutkimuksesta selviää myös, että koko Suomesta Kainuun alueella ensihoi-

dolla on ollut eniten tehtäviä suhteutettuna asukasmäärään, eli 2809 tehtävää 10 000 asukasta 

kohden. Koko Suomen keskiarvo oli 1421 tehtävää 10 000 asukasta kohden. (Kainuun sosiaali- ja 

terveydenhuollon kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätös ajalle 1.1.2018 – 31.12.2019, 

2017; Selvitys sairaanhoitopiirien ensihoidosta vuonna 2016, 2018.) 

Pitkät välimatkat tuovat haasteita ensihoidon toiminnalle. Ihmiset ottavat yhteyttä hätäkeskuk-

seen aiempaa enemmän, jolloin ensihoitotehtävien lukumäärä kasvaa. Kainuun sekä Länsi-Pohjan 

sairaanhoitopiirien alueilla suoritetussa tutkimuksessa todettiin, että suuri osuus, eli jopa 41,7% 

ensihoidon nykyisistä tehtävistä ei johda potilaan kuljettamiseen ambulanssilla. Erityisesti päivys-

tysajalla prosentuaalinen osuus tehtävistä oli suuri, päivystysajan ulkopuolella luku pieneni hie-

man. Pitkä etäisyys päivystyspisteeseen ja perusterveydenhuollon palveluiden heikko saatavuus 

saattavat lisätä ensihoidon tehtävämäärää. (Hoikka, Silfast & Ala-Kokko 2015.) 

Marko Hoikka on vuonna 2018 julkaistussa väitöskirjassaan todennut, että hätäkeskuksen suorit-

tama riskinarviointi on haastavampaa suuresta potilasmäärästä johtuen. Tutkimuksessa tarkas-

teltiin kaikkia Kainuun ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueilla tapahtuneita ensihoitotehtäviä 

puolen vuoden ajalta. Kiireellistä hoitoa vaativan potilaan tunnistaminen on haastavaa yhteyden-

ottojen suuren lukumäärän vuoksi. Erityisesti pitkien välimatkojen alueilla ensihoidon rajalliset 

resurssit tulisi suunnata niitä tarvitseville potilaille. Kun hätäkeskus yliarvioi riskejä ja ambulanssia 

hälytetään tarpeettomasti, voi hätätilapotilaan tavoittaminen viivästyä, jos ambulanssi on varat-

tuna kiireettömässä tehtävässä. Riskien aliarviointi voi toisaalta johtaa potilaan ennusteen huo-

nonemiseen, jos asianmukaisen hoidon aloittaminen viivästyy. (Hoikka 2018, 7; Väitöstilaisuus 

Oulun yliopistossa 2018.) 
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Ensihoidossa tilanteet ovat usein haastavia, joten päätökset tulee tehdä vähäisen tiedon pohjalta 

nopeasti. Harvinaisissa ja haastavissa tilanteissa on virheiden mahdollisuuksia. Ensihoitajilta ei 

voida olettaa, että he muistavat kaikki tarvittavat tiedot. Ensihoitotilanteissa voidaan käyttää tar-

kistuslistoja ja lääkäriltä pyydettyä hoito-ohjetta. (Alanen ym. 2017, 16-17; Silfvast ym. 2016, 7-

8.)  

Sosiaali- ja terveysalalle tehtyjen ohjeiden on oltava ajantasaisia ja luotettavia. Erilaiset ohjeet 

antavat hyvän pohjan ensihoitopalveluille. Hoito-ohjeen tarkoituksena on auttaa ensihoitohenki-

löstöä toimimaan hoitolaitoksen ulkopuolella oikein ja turvallisesti, sillä lääkehoito kehittyy koko 

ajan. Hoito-ohjeen tulee olla oman sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkärin hyväksymä. Vas-

tuulääkäri hyväksyy hoito-ohjeen pyrkimällä noudattamaan valtakunnallisten ja keskushallinnon 

linjauksia ja tavoitteita, jotta eri alueiden toimintaohjeet olisivat yhtenäisiä. Hyväksytty hoito-

ohje antaa ensihoidon työntekijöille velvoitteen toimia sen mukaisesti sekä tuo selkeyttä toimin-

taan.  (Kuisma ym. 2017, 26; Silfvast ym. 2016, 7-8.) 

Kainuun soten ensihoitopalveluun sisältyvät ensivaste, ensihoito perus- ja hoitotasolla, ensihoi-

don kenttäjohtaminen ja ensihoidosta vastaava lääkäri. Kainuun ensihoitojärjestelmään kuuluu 

14 perus- ja hoitotason yksikköä ja 9 ensivasteyksikköä. Ensihoitopalveluissa noudatetaan Kai-

nuun soten laatimia laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelmia, kansallisia ohjeistuksia, esimerkiksi 

Duodecimin Ensihoito-opasta, ensihoitokeskuksen yhteensovittamia ja kuntayhtymän hyväksy-

miä ensihoidon ohjeita. Ensihoidon ohjeet on koottu hoito-ohjekansioihin, jotka löytyvät jokai-

sesta perus- ja hoitotason yksiköstä. Ensihoidon työntekijöillä on mahdollista tutustua hoito-oh-

jeisiin etukäteen, jolloin potilaan hoidon kannalta tarvittavat tiedot löytyvät nopeasti kansiosta. 

Ensihoitajan on mahdollista myös tulostaa hoito-ohjeista taskukokoinen versio, jota säilytetään 

työhousujen reisitaskussa, jolloin se on nopeasti käytettävissä. (Kainuun sosiaali- ja terveyden-

huollon kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätös ajalle 1.1.2018 – 31.12.2019, 2017.) 

2.3 Lapsi potilaana ensihoidossa 

Yleisimpiä tilanteita, joissa lapsi on potilaana ensihoidossa ovat tapaturmat, kuumekouristus, 

hengitysvaikeudet, vammautumiset ja synnytykset. On olemassa myös harvinaisempia tilanteita, 

kuten tajuttomuus, pahoinpitelyt ja kätkytkuolemat, joissa lapsi päätyy ensihoidon potilaaksi. 

Lapsipotilaan vanhemmat tulee ottaa huomioon lapsen tarvitessa ensihoitoa, sillä vanhemmat 

ovat oman lapsensa parhaita asiantuntijoita. Vanhemmat osaavat arvioida, poikkeaako lapsen 
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vointi tai tila normaalista. He pystyvät yleensä kertomaan, jos lapsen voinnissa on tapahtunut 

merkittävää muutosta aiempaan. Kohdatessaan lapsipotilaita tulee ensihoitajien toimia hyvin 

rauhallisesti ja ottaa tutkimisessa huomioon lapsen iän mukainen psyykkinen kehitys. Lapsi voi 

aistia helposti aikuisten hätääntymisen. Lapsen hätään voi vaikuttaa tilanteessa myös hänen van-

hempiensa kokema hätä. (Alanen, Jormakka, Kosonen & Saikko 2017, 237; Kuisma ym. 2013, 647.) 

Perustutkimukset tehdään aina, vaikka niiden toteutus olisi haastavaa lapsen pelokkuuden tai ar-

kuuden takia. Lapsen iän mukainen psyykkinen kehitys tulee ottaa huomioon tutkimisessa ja tut-

kiminen tehdään hyväksyttyjen suositusten mukaisesti. Hoitotyössä tarvittavat tutkimusvälineet 

tulee valmistella asianmukaisesti ja huolehtia, että ne ovat toimintakunnossa niitä tarvittaessa. 

Ellei kyseessä ole välitön hätätilanne, tulee tutkimukset suorittaa kiireettömästi ja erityisen rau-

hallisesti. Lapsen tutkiminen aloitetaan varovaisesti muualta kuin kipeästä kohdasta. Tutkiminen 

voidaan mahdollisuuksien mukaan suorittaa lapsen ollessa vanhemman sylissä. Lapsen hätäänty-

misen välttämiseksi, lapselle kannattaa esitellä tutkimusvälineistö, ennen kuin sitä käytetään. 

Lapselle tulee kertoa, miksi häntä tutkitaan ja mitä seuraavaksi tapahtuu. (Alanen ym. 2017, 237-

239.) 

Toiminta tutkimustilanteissa tulee suhteuttaa lapsen iän mukaisesti. Alle kouluikäisen lapsen tut-

kimuksissa voidaan tilanteen salliessa hyödyntää leluja ja antaa lapsen koskettaa halutessaan tut-

kimusvälinteitä. Lapselle puhuttaessa käytetään tuttuja sanoja, jotka lapsi kykenee ymmärtä-

mään. Tutkimuksista kerrottaessa tulee pyrkiä mahdollisimman konkreettisiin ja yksinkertaisiin 

selityksiin, jotta ne ovat ymmärrettäviä lapselle. Pienen lapsen tilan arvioon kuuluu myös vaipan 

tarkastaminen, jotta virtsan määrää ja sen laatua voidaan arvioida. Kouluikäinen lapsi ymmärtää 

sairastumisen tai loukkaantumisen merkityksen, mutta vaatii aikaa asian käsittelyyn. Tutkimusti-

lanteissa kannattaa varautua kysymyksiin ja kuunnella lasta. Murrosikäisen lapsen tutkimisessa 

voidaan toimia samalla tavalla kuin aikuista tutkittaessa. (Alanen ym. 2017, 238-240.) 
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3 Kipu ja kivun arviointi 

Kipu on epämiellyttävä kokemus tai aistimus. Se kertoo tapahtuneesta kudosvauriosta, vammasta 

tai sairaudesta ja samalla ehkäisee lisävaurioiden syntymistä. Kivun kokeminen on aina yksilöl-

listä. Kipua on montaa eri tyyppiä, jolloin sitä voidaan luokitella aiheuttajansa mukaisesti. (Stor-

vik-Sydänmaa ym. 2015, 322.) Suurin osa lasten ja nuorten kivuista liittyy äkilliseen sairastumi-

seen tai kipua aiheuttavien toimenpiteiden tekemiseen (Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 323).  

Jotta kipua voidaan hoitaa tarpeeksi vaikuttavasti, on tärkeää, että hoitohenkilökunta hallitsee 

kivun arvioinnin ja riittävät kivunhoidon menetelmät. Kun lapsen tai nuoren kipua arvioidaan, tu-

lisi hoitajan tietää hänen yksilölliset tapansa ilmaista kipua tai muuta mahdollista huonoa oloa. 

Pienet lapset eivät osaa vielä paikantaa kipuaan, vaan kokevat sen kokonaisvaltaisena asiana. Hoi-

tohenkilökunta voi joutua arvioimaan kivun voimakkuutta potilaan käyttäytymisen ja ulkoisen 

olemuksen perusteella. Vasta kun ajattelu käsitteellistyy lapsi osaa kuvata kivun eri tyypit sekä 

paikallistaa kivun luotettavasti. (Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 323; Kuisma ym. 2013, 648.) 

3.1 Lapsen kipu 

Kipu voidaan jakaa aiheuttajansa mukaan joko idiopaattiseen, neuropaattiseen ja nosiseptiivi-

seen. Nosiseptiivisen kivun aiheuttaja on kudosvaurio, esimerkiksi vamma, tulehdus tai kasvain. 

Neuropaattisessa kivussa on kyseessä niiden hermoratojen vaurioituminen, jotka osallistuvat ki-

vun välitykseen. Idiopaattisessa kivussa syntymekanismi on tuntematon ja kipu voi kroonistua. 

(Saano & Taam-Ukkonen 2016, 565.) 

Kivun voi määritellä akuutiksi tai krooniseksi. Eri tyyppiset kivut on mahdollista erottaa keston 

perusteella. Akuutti kipu johtuu aina selkeästä syystä ja sitä voidaan hoitaa kipulääkkeillä. Kivun 

syynä on kudosvaurio, joka paranee hoidettaessa päivien kuluessa, jolloin myös kipu häviää. Kipu 

määritellään krooniseksi, kun se on kestänyt 3 - 6 kuukautta tai jos kipu on kestänyt pidempään 

kuin kudosten paranemisaika. Lapsilla ja nuorilla voi esiintyä sekä akuuttia että kroonista kipua 

samanaikaisesti. (Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 322.) 

Lapsipotilaan hoitotyössä on otettava huomioon lapsen mahdolliset pelot sekä niiden lievittämi-

nen. Lapsen suhtautuminen hoitotoimenpiteisiin ja niihin liittyviin pelkoihin riippuvat lapsen 

iästä. Tyypillisimpiä pelkoa aiheuttavia tilanteita ovat synnynnäiset eli vaistomaiset pelot, kuten 
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kipu, tai vanhemman menettäminen, vieraiden ihmisten läsnäolo sekä lapsen mielikuvituksessa 

syntyvät pelot, kuten oletukset siitä mitä voi tapahtua. (Ilola, Heikkinen, Hoikka, Honkanen & Ka-

tomaa 2013, 242-243.) Lapsen pelko tulee huomioida hyvin, sillä lapselle ahdistus ja pelko saat-

tavat aiheuttaa lähes samanlaisen tunteen kuin kipua tuottava toimenpide (Pölkki 2002, 56). 

Useimpia lapsen kokemia pelkoja voidaan lievittää valmistelemalla lapsi huolellisesti toimenpi-

dettä varten. Pelkoa aiheuttavaan tilanteeseen voi lapsen kanssa etukäteen tutustua, mikäli se 

on mahdollista. Esimerkiksi leikin avulla lapselle voidaan näyttää, mitä seuraavaksi tullaan teke-

mään. Kun aikuinen löytää lapselle tilanteesta hauskan tai kiinnostavan asian, lapsi voi hallita pel-

koaan sen avulla. Lapselle tulee myös kertoa realistisesti ja lapsen kehitystason mukaisesti sellai-

sista asioista, joita pidetään itsestään selvinä. Tämä johtuu siitä, että lapsen pelkojen taustalla on 

yleensä tiedon puute ja siitä johtuvat väärinkäsitykset. Lisäksi mielikuvitus voi pahentaa pelkoja. 

(Ilola ym. 2013, 242-243; Pölkki & Pietilä, 2013, 49.) 

3.2 Lapsen kivun arviointi 

Lapsen kokeman kivun syytä ja taustatekijöitä arvioidaan noudattaen samoja periaatteita kuin 

aikuisilla. Lähtökohtana tulee olla lapsen oma arvio kivusta. Kipua kokeva lapsi haastatellaan ja 

tutkitaan huolellisesti. Hänen kipunsa ja toimintakykynsä arvioidaan ja kirjataan. Tärkeää on 

saada selville kivun kesto, tyyppi ja sijainti. Lisäksi on tärkeää kartoittaa potilaan sairaudet ja lää-

kitykset, sillä ne voivat olla merkityksellisiä kivun syntymisen, kokemisen tai sen hoidon kannalta. 

(Kipu 2017.) 

Kipua voidaan arvioida sanallisesti. Lasta tai nuorta pyydetään kuvailemaan, missä kohdassa hä-

nen kipunsa on, millaista se on, ja kuinka voimakasta se on. Kivun sanallinen arviointi on luotet-

tavaa vasta myöhäisessä kouluiässä. Jo leikki-ikäiset voivat osata paikallistaa kivun, mutta eivät 

osaa kuvailla kipua tai sen luonnetta tarkemmin. Lapsen kipua arvioitaessa tulee keskustella myös 

lapsen huoltajan kanssa. Hänen arvionsa lapsen kivusta voi olla tilanteessa avuksi, sillä huoltaja 

osaa usein arvioida onko lapsella kipua. (Alanen ym. 2017, 248; Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 324.) 

Kipu muuttaa lapsen fysiologiaa, joten kipua arvioidaan kliinisten tutkimusten avulla. Fysiologisia 

muutoksia ovat verenpaineen ja sykkeen nouseminen, hengitystaajuuden suureneminen, hengi-

tyksen pinnallistuminen, happisaturaation pieneneminen, veren glukagonipitoisuuden sekä ad-

renaliini- ja noradrenaliinipitoisuuden suureneminen. Osatakseen arvioida tätä, hoitajan tulee 

tietää lapsen fysiologisten tutkimusten viitteelliset normaaliarvot, jotka on esitetty Taulukossa 1. 
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Kipua koettaessa myös yleisessä olemuksessa ja käyttäytymisessä tapahtuu muutoksia. Lapsi 

saattaa olla hiljainen ja puhumaton, itkuinen, levoton, ärtyisä, hiljaa paikallaan ja käsittelyarka. 

(Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 324.) 

IKÄ PULSSITAAJUUS VERENPAINE HENGITYSTAAJUUS 

Vastasyntynyt 120-150 70/35 30-70 

Alle 12 kk 100-120 85/60 25-40 

2v 80-115 90/60 20-30 

6v 85-100 96/60 20-25 

Yli 7 v 70-80 105/65 14-22 

Alle 12 v 55-85 110/65 12-18 

Yli 12v 50-80 120/70 12-16 

Taulukko 1. Viitteellisiä normaaliarvoja lapsille. (Alanen ym. 2017, 245.) 

3.3 Kipumittarit kivun arvioinnin tukena 

Kivun arvioinnin tukena voidaan käyttää erilaisia mittareita. Hoitajan tulisi valita käyttöön lapsen 

ikään ja kehitystasoon sopiva mittari. Ennen sen käyttämistä tulee varmistaa, että lapsi ymmärtää 

mitä mittari tarkoittaa. Suomessa on käytössä seitsemän eri tyyppistä mittaria; CRIES, NIPS, PIPP, 

OPS, VAS, MAFS ja VRS, joiden avulla lapsen ja nuoren kipua voidaan arvioida. (Storvik-Sydänmaa 

ym. 2015, 324-325.) Kipumittarien käyttö antaa hyvän perustan kivun systemaattiselle ja objek-

tiiviselle havaitsemiselle. Näin riittävä kivunlievitys mahdollistuu entistä paremmin. Kansallisella 

ja kansainvälisellä tasolla tehtyjen tutkimuksien mukaan kipumittarien käyttö lasten hoitotyössä 

on kuitenkin vähäistä. (Pölkki & Pietilä 2013, 49.) 

Kipumittaria tulee käyttää myös vanhempien arvioidessa lapsensa kipua. Johanna Uitti on tutki-

nut pienten lasten välikorvatulehduksen aiheuttamaa kipua ja sen hoitoa väitöstutkimuksessaan. 

Vanhemmat arvioivat lapsensa korvakipua kohtalaiseksi tai vaikeaksi ilman kipumittarin käyttöä 

56 – 65 prosentilla lapsista. Mikäli kasvokipumittari oli käytössä kivun arvioinnissa, arvioivat van-

hemmat kivun kohtalaiseksi tai vaikeaksi 80 – 90 prosentissa tapauksia. Kipua saatetaan siis aliar-

vioida, mikäli kipumittaria ei käytetä vanhempien arvioidessa lapsensa kipua. (Väitöstiedote 

2018; Uitti 2018, 5.) 

CRIES (Cry, Requires Oxygen, Increased vital signs, Expression, Sleeplessness) mittarissa on viisi 

eri kohtaa, joiden avulla kipua voidaan ilmasta. Näitä ovat itkuisuus, happisaturaatio, syke ja ve-

renpaine, ilmeet ja vireystila. Jokaiselle näille muuttujalle annetaan 0 - 2 pistettä. Saatujen pistei-

den määrä kertoo lapsen kivun vahvuudesta. CRIES-taulukkoa on havainnollistettu Taulukossa 2. 

(Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 324.) 
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 0 1 2 

Itkuisuus Ei itkua Korkeaääninen Itkuisuus ei lopu 

Happisaturaatio Normaali Yli 70 % Alle 70 % 

Syke ja verenpaine Normaali Kohonnut 11 – 20 % Kohonnut yli 20 % 

Ilmeet Normaali Irvistävä Ärtynyt 

Vireystila Pystyy nukkumaan 
normaalisti 

Heräilee toistuvasti 
kivun vuoksi 

Ei pysty nukkumaan 
kivun vuoksi 

Taulukko 2. CRIES-kipumittari. (Pain Assessment and Management 2015.) 

NIPS (Neonatal Infant Pain Scale) mittari perustuu lapsen ilmeiden, itkun, hengityksen, käsien ja 

jalkojen, sekä vitaalielintoimintojen tutkimiseen. Tämän mittarin käyttö sopii vastasyntyneen lap-

sen kivun arviointiin, sillä lapsi ei osaa kertoa itse kivustaan muulla tavalla. Myös PIPP (Premature 

Pain Profile) mittari on samantyylinen kuin NIPS. PIPP-mittarin avulla arvioidaan lapsen fysiologi-

sia muutoksia sekä käyttäytymisessä ilmenneitä muutoksia. NIPS -ja PIPP-mittareiden käyttö ei 

ole Suomessa kovin yleistä. (Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 324-325.)  

OPS (Objective Pain Scale) mittarin lähtökohtana on hoitajan tekemä arvio lapsen kivusta. OPS-

mittaria käytettäessä arvioidaan lapsen käyttäytymistä, fysiologisia muutoksia sekä lapsen ole-

musta ja huomioidaan lapsen väri, lämpö, ihon kosteus, liikehdintä ja reagointi hoitajan käsitte-

lyyn. Näiden pohjalta jokaiselle osa-alueelle annetaan omat pisteet 0-9. (Storvik-Sydänmaa ym. 

2015, 325.) 

VRS (Verbal Rating Scale) mittari on sanallinen arviointimittari, mikä soveltuu parhaiten nuorelle. 

Mittaria käytettäessä lapselle annetaan sanallisia vaihtoehtoja, joista hänen tulee valita yksi, joka 

kuvaa parhaiten hänen kipuaan. (Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 325.) 

VAS (Visual Analogue Scale) mittarilla arvioidaan kipua kipukiilan avulla. VAS-mittarin tarkoituk-

sena on siirtää osoitinta kiilan kohdalle, mikä kuvaa kipua parhaiten. Valkoinen kohta eli kipukiilan 

alkupää kuvastaa kivuttomuutta, kun taas punainen alue kuvastaa pahinta kipua. Mittarin takana 

on myös kipujana asteikolla 0-10, minkä avulla voidaan kipua myös arvioida. (Storvik-Sydänmaa 

ym. 2015, 325.) 

MAFS (McGrath Affective Faces Scale) mittarilla arvioidaan lapsen kokemaa kipua eri kasvojen 

kuvien avulla. Kuvioita on viisi, itkevistä kasvoista hymyileviin kasvoihin, ja lasta pyydetään valit-

semaan sopivin kuvaamaan hänen kipuaan. VAS- ja MAFS-mittarit on esitetty Kuviossa 3. (Storvik-

Sydänmaa ym. 2015, 325.) 
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Kuvio 1. VAS ja MAFS. 

3.4 Kivun arviointi ikäkausittain 

Vastasyntyneen ja imeväisikäisen lapsen eli 0-1-vuotiaan kivun arviointi vaatii hoitajalta osaa-

mista. Kipua arvioitaessa on tärkeää kuunnella lapsen vanhempia, koska he tuntevat oman lap-

sensa parhaiten. Vastasyntynyt ja imeväisikäinen lapsi voi ilmaista kipua monin eri keinoin. Kipua 

voidaan arvioida seuraamalla fysiologisia- ja yleisen olemuksen muutoksia, väriä, itkuisuutta, är-

tyneisyyttä ja käsittelyarkuutta sekä ruokahalun muutoksia. Arviointimittareista OPS, CRIES, NIPS 

ja PIPP soveltuvat vastasyntyneen ja imeväisikäisen lapsen kivun arviointiin. (Storvik-Sydänmaa 

ym. 2015, 325.) 

Leikki-ikäinen lapsi eli 1-6-vuotias ei vielä yleensä osaa itse kuvailla kipuaan luotettavasti. Varhai-

sessa leikki-iässä oleva lapsi ei välttämättä osaa edes kertoa kivustaan sanallisesti. Lapsi kokee 

kivun yleisenä ja kokonaisvaltaisena pahana olona. Kivun paikallistaminen on haasteellista, eikä 

sitä osata eritellä muista tunteista.  Leikki-ikäisen lapsen kipua voidaan arvioida tutkimalla fysio-

logisia muutoksia, seuraamalla lapsen olemusta ja käsittelyarkuutta, tarkkailemalla lapsen väriä, 

arvioimalla itkua ja kiukunpuuskia. Myös nukkumiseen liittyvien ongelmien ja ruokahalun arvi-

ointi on tärkeää. Arviointimittareista alle 2-vuotiaille soveltuvat OPS, CRIES ja NIPS, yli 3-vuotiaille 

MAFS. (Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 325-327.) 
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Kouluikäinen lapsi eli 7-12-vuotias osaa kertoa kivustaan sekä paikallistaa sen luotettavasti. Kivun 

kuvailu sanallisesti on vielä haasteellista. Kouluikäisen lapsen kuuleminen on tärkeää, sillä se 

osoittaa lapselle kunnioitusta tämän kokemaa kipua kohtaan. Kun kipua arvioidaan, on vanhem-

milta saatava arvio edelleen tärkeä. Kouluikäisen lapsen kipua voidaan arvioida samoin menetel-

min kuin leikki-ikäisen lapsen. Arviointimittareista MAFS soveltuu noin 10-vuotiaaksi asti. VAS-

mittaria voidaan käyttää jo 7-8-vuotiaasta alkaen. VRS-mittaria eli sanallista mittaria voidaan 

käyttää, kun ikäkausi on vaihtumassa nuoreksi. (Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 327.) 

Nuori eli 12-18-vuotias kuvailee kipuaan ja kertoo siitä luotettavasti sekä osaa paikallistaa kipu-

kohdan. Nuori voi pelon kokemuksien vuoksi myös salailla kipuaan. Nuoren kipua voidaan arvi-

oida tutkimalla fysiologisia muutoksia. Olemuksen arvioinnissa liikkumisen ja paikallaan olon seu-

ranta on tärkeää. Myös väriä, ärtyneisyyttä ja ilmeitä sekä ruokahalua on hyvä huomioida. Arvi-

ointimittareista VAS ja myös sen numeerinen mittari soveltuu nuorille sekä sanallinen VRS. (Stor-

vik-Sydänmaa ym. 2015, 327.) 
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4 Lapsen kivunhoito ensihoidossa 

Kivunlievitys on potilaan perusoikeus osana terveyden- ja sairaanhoitoa (Kivun hoito 2017). Kivun 

tunnistamisen ja sen voimakkuuden arvioinnin jälkeen pystytään aloittamaan kivun hoitaminen. 

Lasten kipua hoidetaan samoilla keinoilla kuin aikuisenkin kipua. Näitä ovat lääkkeettömät ja lääk-

keelliset menetelmät. Lasten lääkkeellisen kivunhoidon erityispiirre on, että lääkkeet annostel-

laan lapsen painokilojen mukaisesti. Lääkeannos ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin aikuisen 

annos. (Saano & Taam-Ukkonen 2016, 124; Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 322-328.) 

Kivun Käypä hoito -suosituksen mukaisesti kivun hoidon tavoitteena on kivun lievittyminen, toi-

mintakyvyn koheneminen ja elämänlaadun parantaminen. Kivun hoidon tulee perustua huolelli-

seen arvioon potilaan kivusta ja kokonaistilanteesta. Jos kivulle ilmenee jokin selkeä syy, tulee 

kivun hoito toteuttaa viipymättä. Yleensä pitkäkestoista kipua ei kokonaan pystytä poistamaan, 

mutta sitä voidaan pyrkiä lievittämään. Myös oheisoireiden hoito voi lievittää kipukokemusta ja 

parantaa selviytymistä kivun kanssa. Suosituksen mukaan, kivunhoidossa pitäisi ensisijaisesti pyr-

kiä lääkkeettömään hoitoon ja lääkehoito tulisi yhdistää muihin hoitomenetelmiin. (Kipu 2017.) 

Tärkeää riittävän kivunhoidon kannalta on, että hoitohenkilökunta osaa arvioida lapsen kipua ja 

hallitsee erilaiset kivunhoitomenetelmät. (Storvik-Sydänmaa ym. 2015 323.) 

Monet ensihoidon potilaat kärsivät äkillisestä, kovasta kivusta. Kivunhoito voi jäädä ensihoitoti-

lanteissa usein riittämättömäksi, sillä sopivan kipulääkeannoksen löytäminen saattaa olla haasta-

vaa. Tilanteissa on usein epävarmuustekijöitä, mutta hoito on pyrittävä aloittamaan silti nopeasti. 

Ihanteellisessa tilanteessa kipulääkkeen vaikutus on tehokasta ja nopeasti alkavaa, sen annostelu 

on ensihoito-olosuhteissa helppoa ja lääkkeen käytölle ei ole merkittäviä vasta-aiheita eikä se ai-

heuta vakavia haittavaikutuksia. (Aaltonen 2015) 

4.1 Vaikuttavan kivunhoidon merkitys 

Kivunhoidon täytyy olla vaikuttavaa. Tarja Pölkin väitöskirjaan (2002) liittyvässä tutkimuksessa 

haastateltiin lapsia heidän kirurgisen toimenpiteensä jälkeen kokemasta kivusta. Useimmat haas-

tatelluista lapsista ilmoittivat post-operatiivisen kipunsa olleen kovaa tai kohtalaista. Tämä tar-

koittaa, että lasten kivunhoidon tulisi olla paremmin vaikuttavaa, jotta lapsipotilaiden ei tarvitsisi 

kokea niin vahvoja kipukokemuksia. (Pölkki 2003, 57.) 
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Lapselle voi aiheutua pelkoja hoitotilanteita kohtaan, mikäli lapsen kivunhoito ei ole vaikuttavaa 

ja lapsi kokee kipua. Toistuvat kipukokemukset saattavat jättää ikuisen jäljen muistiin ja ihmisen 

kipujärjestelmään. Nämä muutokset saattavat aktivoitua vasta vuosien päästä. Hoitamaton kipu 

aiheuttaa lapselle stressiä, joka voi vaikuttaa heikentävästi hänen hyvinvointiinsa. Hyvin hoidettu 

kipu edistää myönteisten kokemusten syntymistä tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä. (Kokki 2015; 

Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 322-324.) 

Lapsi, jonka kipu hoidetaan hyvin, toipuu sairaudestaan nopeammin kuin lapsi, jonka kipua ei 

saada hallintaan. Myös leikkauspotilaille tehdyn tutkimuksen mukaisesti akuutin kivun vaikuttava 

hoito on hyvin tärkeää: jos potilas kokee kovaa kipua pitkään leikkauksen jälkeen, se ennustaa 

hankalan kivun pitkittymistä. Akuutti ja huonosti hoidettu kova kipu siis aiheuttaa senhetkisen 

kärsimyksen lisäksi merkittävän riskin kivun pitkittymiseen. Lisäksi on todettu, että jos lapsella on 

ollut imeväisikäisenä sairaalahoitoa vaatinut kivulias palovamma, on hänen kipujärjestelmänsä 

poikkeavan herkkä vielä kouluikäisenä. Näillä lapsilla on kouluiässä muita enemmän häiriökäyt-

täytymistä ja keskittymisvaikeuksia, ja he menestyvät koulussa heikommin. (Kokki 2015; Storvik-

Sydänmaa ym. 2015, 322-324.) 

Lapsen kokema kipu ei ole pelkästään fysiologinen tapahtuma, vaan moniulotteinen biologisten, 

psykologisten, sosiaalisten ja kognitiivisten tekijöiden muodostama kokonaisuus. Tutkimusten tu-

loksista on selvinnyt, että kipukokemuksen moniulotteisuuden takia lääkehoidon rinnalle tarvi-

taan sellaisia lääkkeettömiä kivunlievitysmenetelmiä, jotka on todettu vaikuttavaksi. Niiden 

avulla voidaan vähentää lapsen kokemaa kipua ja kärsimystä sekä helpottaa lapsen ahdistunei-

suutta ja stressiä. (Lahtinen, Rantanen, Heino-Tolonen & Joronen 2015, 325-326.) 

4.2 Lääkkeetön kivunhoito 

Kivunhoidon perustana ovat lääkkeettömät kivun hoidon menetelmät. Niitä tulee käyttää aina 

mahdollisuuksien mukaisesti, myös lapsipotilaille. Lääkkeettömät kivunhoidon menetelmät jae-

taan fysikaalisin hoitomenetelmiin ja erilaisiin kivunhallintamenetelmiin. Osa näistä edellyttää 

hoitajan erityiskoulutusta menetelmien käyttöä varten. (Kipu 2017; Salanterä, Heikkinen, Kaup-

pila, Murtola, Siltanen 2013, 17.)  

Hoitotyön tutkimussäätiö on tehnyt suosituksen aikuispotilaiden kirurgisen toimenpiteen jälkei-

seen lyhytkestoiseen kivun hoitotyöhön. Sen mukaan lääkehoidon rinnalla tulisi käyttää fysikaali-

sia hoitomenetelmiä toimenpiteen jälkeen. Hieronnan on todettu vähentävän potilaan ahdistusta 
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ja lievittävän kipua, joka liittyy toimenpiteeseen. Akupunktio helpottaa potilaan kipua ja vähentää 

kipulääkkeiden käyttöä, mutta tämän hoitomenetelmän käytöstä akuutin kivun hoidossa on vielä 

vähän näyttöön perustuvaa tietoa. Kylmähoito vaikuttaa kudosten verenkiertoon alentamalla nii-

den lämpötilaa, mikä johtaa lihasten rentoutumiseen ja voi lievittää kipua. Asentohoitoja voidaan 

toteuttaa asettamalla potilas hyvään asentoon tukemalla esimerkiksi erilaisien tyynyjen tai tukien 

avulla, jolloin potilaan kipu voi lievittyä. (Salanterä ym. 2013, 17 – 18.)  

Rentoutusharjoitukset ja musiikin kuunteleminen ovat apukeinoja, joita hyödyntämällä voidaan 

auttaa potilasta kivun hallinnassa. Kivun arvioitu voimakkuus on matalampi, mikäli potilaan huo-

mio on suunnattu pois kivusta. Tähän vaikuttaa kuitenkin potilaan pelokkuus; voimakkaasti pel-

käävän on haastavampaa suunnata huomio pois kivusta. Ohjattu mielikuvaharjoittelu voi vaikut-

taa vähentävästi ennen toimenpiteen tekemistä ilmenevään ahdistukseen sekä toimenpiteen jäl-

keiseen kipuun. Kofeiinin on tutkittu tehostavan kipulääkityksen vaikutusta ja parantavan kivun-

lievitystä erityisesti akuuteista kivuista kärsivillä potilailla. (Salanterä 2013, 18 – 19.)  

Lääkkeettömien kivunlievitysmenetelmien käyttö perustuu siihen, että lapsen hallinnan tunne 

saadaan vahvistumaan ja sisäinen kivunsäätelyjärjestelmä aktivoitumaan. Näitä menetelmiä tulisi 

käyttää lääkehoidon rinnalla silloin, kun lapsella on voimakasta kipua. Ne saattavat olla riittävän 

tehokkaita sellaisinaan lievän kivun hoidossa. Sopiva kivunlievitysmenetelmä valitaan yksilöllisesti 

niin, että se vastaa lapsen tarpeita sekä ikä- ja kehitystasoa. (Lahtinen ym. 2015, 326.)  

Lasten kivun hoidossa käytettäviä lääkkeettömiä kivunlievitysmenetelmiä ovat esimerkiksi ajatus-

ten suuntaaminen pois kivusta, asentohoito, mielikuvaharjoitukset, kylmä- ja lämpöhoidot, loh-

duttaminen, musiikki, rauhallinen hoitoympäristö, turvallinen kiinnipitäminen, kosketus sekä lap-

sen vanhempien ja hoitajan läsnäolo. Lääkkeettömän kivunhoidon tärkeä osa on ohjaaminen, sillä 

vanhemmat tai lapsi voivat käyttää edellä mainittuja menetelmiä myöhemmin itsenäisesti. (Lah-

tinen ym. 2015, 326.)  

Lastenosastolla lääkkeettömiä kivunhoitomenetelmiä käytetään melko monipuolisesti, mutta 

kaikki menetelmät eivät ole vakiintuneet osaksi hoitotyötä, vaikka ne olisi todettu vaikuttaviksi. 

Tukea lääkkeettömien kivunhoitomenetelmien käyttöön tarvitsisivat erityisesti nuoret ja lyhyen 

aikaa lastenhoitotyötä tehneet hoitajat. (Lahtinen ym. 2015, 335-336.) 
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4.3 Lääkkeellinen kivunhoito 

Lasten lääkeaineiden metabolian ja munuaisten toiminnan erojen vuoksi heidän lääkeannoksensa 

poikkeavat aikuisten annoksista. Keskosilla ja vastasyntyneillä maksan metaboliakyky on puut-

teellinen, joten jotkut lääkeaineet voivat kerääntyä elimistöön aiheuttaen lapselle haittavaikutuk-

sia. Myös lääkeaineiden eliminoituminen munuaisten kautta virtsaan on hidasta. Munuaisten toi-

minta nopeutuu ensimmäisten elinviikkojen aikana ja aikuisen metabolia saavutetaan ensimmäi-

sen ikävuoden kuluessa. Tämän jälkeen maksan metabolia nopeutuu eli leikki-ikäisillä lapsilla se 

on jopa 1,5-2 kertaa nopeampi aikuisiin verrattuna. Tämä nopeuttaa joidenkin lääkeaineiden me-

taboliaa. Saavuttaessaan murrosiän lapsen metabolia hidastuu aikuisen tasolle. (Storvik-Sydän-

maa 2015, 313.) 

Lasten ja nuorten lääkeannokset ovat aikuisen annokseen verrattuna pienempiä, joten lääkehoito 

vaatii erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta. Haasteita lisää lääkkeen määräytyminen usein lapsen 

painon (mg/kg) tai joskus pinta-alan (mg/m2) mukaan. Tämä johtaa siihen, että annettaessa lää-

kettä lapselle täytyy lääkeannos aina varmistaa lääkelaskun avulla. Kipulääkkeet ovat yksi tavalli-

simpia lasten lääkehoidossa käytettäviä lääkkeitä. (Storvik-Sydänmaa 2015, 313-314.) 

Lapsen painoa seurataan neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa. Normaali paino muuttuu iän 

mukaan, joten sitä on seurattava kasvukäyrien avulla. Lapsen painon seuranta on haasteellista, 

sillä lapsen keskimääräisiä painoarvoja on haastava määritellä. Painon nousuun voi vaikuttaa 

kolme eri syytä: lapsen elimistöön kertyy liikaa rasvaa, lapsen lihasmassa kasvaa tai lapsi kasvaa 

pituutta. Painoa arvioidaan viiden kasvukäyrän avulla. Kokosimme näiden pohjalta Taulukon 3, 

jossa seuraamme painon kasvun 0 SD- eli keskikäyrää. (Dunkel, Sankilampi, Saari, Karvonen, Hy-

vönen & Heikkilä, 2011.) 
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IKÄ  TYTTÖ (kg) POIKA (kg) 

Vastasyntynyt 3,5 3,8 

1v 9 10 

2v 12 13 

3v 14 16 

4v 17 17 

5v 20 20 

6v 22 22 

7v 24 25 

8v 28 28 

9v 30 31 

10v 34 34 

11v 38 38 

12v 43 42 

13v 48 48 

14v 52 54 

15v 54 60 

16v 56 64 

17v 57 68 

18v 58 70 
Taulukko 3. Kasvukäyrät (Dunkel ym. 2011)  

©Laura Karppinen ja Mia Karvonen  

 

Lääkkeellinen kivunhoito tulee tehdä porrastetusti, kuten Kuviossa 2 on esitetty. Tämä tehdään 

siksi, että kivunhoito olisi jatkuvaa ja tasaista. Kivunhoito aloitetaan alimmalta portaalta, jolloin 

kivunlievityksessä käytetään yleensä parasetamolia. Parasetamolia käytetään lievittämään kipua 

ja alentamaan kuumetta. Sen haittavaikutukset ovat vähäisiä ja se soveltuu niin lapsille kuin ras-

kaana oleville. (Heino, Larkovuo, Luokkakallio, Peltola & Schmandt n.d.) 

Tämän jälkeen kivunhoidossa käytetään tulehduskipulääkkeitä, sillä niiden vaikutus kuumeen 

alentamisessa sekä kivun hoidossa on vahvempaa kuin parasetamolilla. Niiltä löytyy enemmän 

haittavaikutuksia. Tulehduskipulääkkeet ärsyttävät vatsaa, sillä ne estävät mahalaukun sisäpintaa 

suojaavien aineiden syntymistä. Tämän seurauksena voi syntyä mahahaava. Tulehduskipulääk-

keet voivat aiheuttaa astmaatikolle astmakohtauksen sekä lisätä verenvuotoriskiä. (Heino ym. 

n.d.) 

Mikäli kipua ei saada hallintaan parasetamolin tai tulehduskipulääkkeiden avulla, kipua tulee hoi-

taa miedoilla, keskivahvoilla tai vahvoilla opioideilla. Opioidit estävät kipua välittävien hermoso-

lujen aktivaatiota, jolloin ne soveltuvat vaikean akuutin ja pitkittyneen kivun hoitoon. Opioideja 

voidaan käyttää kohtalaisen ja kovan kivun hoidossa kaikenikäisillä lapsilla. Opioidit voivat aiheut-

taa ummetusta, suolilamaa, pahoinvointia, kutinaa ja ihottumaa, sappikoliikkia, lihasjäykkyyttä, 
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sekä keuhkoputkien supistumista. Pahimmillaan opioidit voivat aiheuttaa hengityslamaa, mikäli 

niitä käytetään isoina annoksina. (Heino ym. n.d; Ilola ym. 2013, 116-117.) 

 

Kuvio 2. Kivunhoidon portaikko. 

Lapsipotilaita joudutaan lääkitsemään usein lääkkeillä, joiden käyttöaihe tai myyntilupa lapsipo-

tilaille ei ole voimassa. Lasten lääkehoidon ongelmana ovat puutteellisuus lääkkeiden valmisteyh-

teenvedoissa. Koska lapsille soveltuvia lääkevalmistemuotoja ei ole ja tutkitussa tiedossa on puut-

teita, joudutaan lääkehoitoa toteuttamaan lapsilla myyntiluvasta poiketen. (Kokki 2017.) 

Poikkeuskäyttöön eli off label -käyttöön joudutaan turvautumaan usein, koska lapselle sopivaa tai 

muuta tutkittua lääkevalmistetta ei ole. Tämä tarkoittaa lääkkeen käyttöä ja määräämistä muu-

hun kuin valmisteyhteenvedossa kerrottuun käyttötarkoitukseen.  Off label -käyttö on sallittua 

lapsilla, mikäli lääkettä on tutkittu kattavasti ja lääkettä on käytetty kauan lapsipotilaiden hoi-

dossa. Tällöin hyötyjen suhde on suurempi kuin haittojen.  Aikuispotilaiden kautta saatujen tieto-

jen ja kokemusten perusteella lääkkeiden sopivuutta ja sen arviointia ei kuitenkaan voida soveltaa 

lapsipotilailla. (Kokki 2017.) 

Lääkkeiden off label -käytön vuoksi ali- ja yliannostukset ovat yleisiä. Mikäli lääkkeiden valmis-

teyhteenvedot olisivat päivitetyt ja ajantasaiset, lääkkeiden haittavaikutuksia varten voitaisiin va-

rautua. Off label -käytöstä on kerrottava lapselle ja hänen huoltajalleen, jotta he tiedostavat lääk-

keen käyttöön liittyvät riskit sekä lääkkeen hyödyt. Tämä auttaa heitä seuraamaan ja tunnista-

maan mahdolliset haitat, joiden vuoksi lääkitys lopetetaan heti, mikäli vastetta ei saada ja haitta-
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vaikutukset ovat huomattavia. Huoltajat luottavat terveydenhuollon ammattilaisiin, joten keskus-

telun mahdollisuutta tulee hyödyntää. (Annunen 2018; Hämeen-Anttila, Siponen & Ahonen 

2012.)  

4.4 Lääkkeenantomenetelmät ensihoidossa 

Per oss (p.o.) eli suun kautta voidaan antaa lääkkeitä, mikäli kipu on lievää tai vamma ei ole va-

kava.  (Mäkijärvi, Harjola, Päivä, Valli & Vaula 2018, 703.) Rektaalinen (p.r.) eli peräsuolen ja buk-

kaalinen eli posken ja ikenen välin kautta tapahtuvat lääkkeenantomenetelmät ovat käytössä 

myös ensihoidossa, mutta farmakokinetiikaltaan niiden käyttö on heikompaa. (Kuisma ym. 2017, 

252.)  

Intranassaalinen lääkkeenantomenetelmä (i.n.) on lääkkeen antoa nenän limakalvolle atomi-

saattorin eli sumuttimen avulla. Tätä menetelmää voidaan käyttää lapsipotilailla ja silloin, kun 

suoniyhteyden saaminen on haastavaa. Intranasaalisessa lääkkeenantomenetelmässä Fentanyy-

lia ja S-ketamiinia voidaan annostella samalla tavalla kuin laskimoon annettaessa, eikä sillä ole 

suurta vaikutusta lääkkeen vaikutuksen alkamiseen.  (Mäkijärvi ym. 2018, 703.)  

Intramuskulaarinen lääkkeenantomenetelmä (i.m.) on lääkkeen antoa lihaksensisäisesti ja sub-

cutaaninen lääkkeenantomenetelmä (s.c.) on lääkkeen antoa ihonalaisesti. Ihmisen verenkier-

rolla ja lääkkeen valmistemuodolla on suuri vaikutus siihen, kuinka intramuskulaarisella tai sub-

cutaanisella tavalla annettu lääke imeytyy. (Kuisma ym. 2017, 252.) 

Perifeerinen laskimoyhteys (i.v.) on lääkkeen antomenetelmä laskimoon. Tämän ansiosta lääk-

keen vaikutus alkaa nopeammin kuin esimerkiksi suun kautta otettaessa.  Suoniyhteyden saami-

nen ensihoidossa on usein haasteellista ympäristön ja liikkuvan kohteen vuoksi. Mikäli laskimo-

yhteyden saaminen helposti ei onnistu, tulee siirtyä intraosseaaliseen lääkkeenantomenetelmään 

hyvän kivunhoidon turvaamiseksi. (Kuisma ym. 2017, 233.) 

Intraosseaalinen lääkkeenantomenetelmä (i.o.) on lääkkeen antoa luuydinonteloon. Sitä käyte-

tään yleensä hätätilanteissa sairaalan ulkopuolella niin aikuisilla kuin lapsillakin. Luuydinontelo-

yhteys saadaan poraamalla intraosseaalineula luuydinonteloon. Intraosseaalineulan punktiopaik-

koja ovat sääriluun yläpää, reisiluun alapää, rintalasta ja olkaluun yläpää. Lapsilla punktiopaikkoja 

ovat reisiluun alapää ja sääriluun yläpää. Suurin osa ensihoidossa käytettävistä lääkkeistä, jotka 

annostellaan laskimoon, voidaan annostella myös intraosseaalisesti. (Kuisma ym. 2017, 235-237.) 
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4.5 Ensihoidossa käytettävät kivunhoidon lääkkeet 

Selvitämme tässä kappaleessa ainoastaan sellaisista lääkkeistä, jotka ovat käytössä Kainuun soten 

ensihoidossa lapsipotilaille kivun hoitoon tai lisälääkkeinä kivunhoidon yhteydessä. Lääkkeiden 

annostelut on kuvattu taulukoissa. Mikäli Kainuun soten ensihoidossa on käytössä erilaiset an-

nosteluohjeet, on ne kerrottu lääkkeiden yhteydessä. 

Parasetamolia voidaan käyttää kuumeen alentamiseen, kuumekouristusten hoitoon sekä akuutin 

ja postoperatiivisen kivun hoitoon. Sen vaikutus alkaa 5-10 minuutin kuluessa annon aloittami-

sesta ja maksimaalinen vaikutus on saavutettu tunnin kuluttua. Kokonaisvaikutus kestää yleensä 

4-6 tuntia. Parasetamoli alentaa kuumetta 30 minuutissa annon aloittamisesta ja tämä vaikutus 

kestää vähintään 6 tuntia. Lääkkeen haittavaikutuksena on maksatoksisuus ja osalle potilaista se 

saattaa alentaa verenpainetta. Parasetamolia voidaan annostella p.o.- tai i.v.-muodoissa. Myös 

p.r.-annostelu on mahdollinen, mutta parasetamolin imeytyminen tätä kautta on erittäin vaihte-

levaa. Taulukossa 4 on esitetty parasetamolin annostelureitit, annostelu sekä maksimiannostus. 

(Parviainen & Bendel 2017; Silfvast 2016; Vilo, Kokki & Kröger 2016.) 

Annostelureitti ja lapsen ikä Annostelu Maksimiannostus/vrk 

p.o. (p.r.) < 3 kk 15 mg/kg × 3–4 60 mg/kg 

p.o. (p.r.) > 3 kk 15–20 mg/kg (ad 1000 mg) x 3–4 80 mg/kg tai 4 g 

i.v. < 1 v 7,5 mg/kg × 4 30 mg/kg 

i.v. >1 v 15 mg/kg (ad 1 000 mg) x 3 -4  60 mg/kg tai 4 g  

Taulukko 4. Parasetamolin annostelu (Vilo ym. 2016). 

Parasetamolin farmakokinetiikkaa on tutkittu aikuisilla, lapsilla ja viime vuosina myös keskosina 

syntyneillä vauvoilla. Silti sen tarkka analgeettinen eli kipua lievittävä tai poistava vaikutusmeka-

nismi ei ole vielä tiedossa. Todetusti parasetamoli hoitaa lievää ja keskivaikeaa kipua sekä vähen-

tää postoperatiivisesti tarvittavaa morfiinia. Lapsen ikä vaikuttaa parasetamolin puoliintumisai-

kaan; keskosilla se on 4,5-5 tuntia, täysiaikaisilla vastasyntyneillä 3,5 tuntia sekä imeväis- ja leikki-

ikäisillä alle 2-3 tuntia. Lääkeaineen metabolia tapahtuu pääasiallisesti maksassa ja erittyminen 

virtsan kautta. (Asikainen 2018.) 

Kivunlievityksessä parasetamoli ei ole tehokkuudeltaan erityisen voimakas, mutta sen käyttö on 

turvallista ja kannattavaa muun lääkityksen lisänä. Ensihoitotilanteissa parasetamolin vaikutus ei 
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ehdi aina alkaa, mutta sairaalassa tapahtuvan kivun jatkohoidon kannalta sen antaminen on mer-

kittävää. Erityisesti pitkän kuljetusmatkan aikana potilaan kivun hoitoa voi tehostaa paraseta-

molia annostelemalla. (Aaltonen 2015.) 

Fentanyyli kuuluu vahvoihin opioideihin. Sen käyttöaiheet ovat anestesian aloitus ja voimakkaan 

kivun hoito. Fentanyylin vaikuttavuus on lyhytaikaista ja tehokasta, joten sitä voidaan käyttää esi-

merkiksi toimenpiteiden aikana. Vaikutus alkaa 2 minuutissa ja vaikutus kestää noin 20-30 mi-

nuuttia. Fentanyylin mahdolliset haittavaikutukset ovat pahoinvointi, hengityslama sekä euforia. 

Hypovoleemisessa tilassa eli kun verta on elimistössä normaalia vähemmän, fentanyyli laskee 

mahdollisesti verenpainetta. Fentanyyliä voidaan annostella lapselle kivunhoidossa i.v.-boluksina 

ja -infuusiona tai i.o. sekä i.n. Taulukossa 5 on esitetty fentanyylin annostelureitit, annostelu ja 

antokertojen väliset ajat. (Vilo ym. 2016; Silfvast 2016.) 

Annostelureitti Annostelu Antokertojen väli 

i.v. bolus 0,5 – 1 µg/kg vähintään 10 min 

i.v. infuusio 1–4 µg/kg/h  

i.n.  1–2 µg /kg vähintään 15 min,  

korkeintaan 3 x tunnin aikana 

Taulukko 5. Fentanyylin annostelu (Vilo ym. 2016). 

Fentanyyli imeytyy nopeasti nenän limakalvoilta suoraan systeemiverenkiertoon, koska se on erit-

täin lipofiilinen eli rasvaliukoinen. Tämänhetkisen tutkimustiedon mukaan tämä vaihtoehto on 

nopeavaikutteinen, helposti ja nopeasti annosteltava sekä tehokas ja turvallinen oikealla tavalla 

annosteltuna. I.v.-annosteluun verrattuna intranasaalisesti annosteltu fentanyylin määrä on kak-

sinkertainen: sen vaikutus alkaa hieman hitaammin, mutta on pidempikestoisempi. Intranasaali-

sesti annosteltava fentanyyli on myös lapsilla oikein käytettynä turvallinen ja tehokas vaihtoehto 

oraalisesti ja laskimonsisäisesti käytettävien opiaattien rinnalla (Murphy, Hughes, Mccoy, Cris-

pino, Wakai & O’Sullivan 2017). (Aaltonen 2015.) 

Oksikodoni kuuluu vahvoihin opioideihin. Käyttöaiheet ovat vammojen ja leikkauskivun aiheut-

taman kovan kivun hoito, krooninen syöpäkipu sekä sedaatio hengityslaitetehohoidon yhtey-

dessä. Sen vaikutus on pidempikestoinen kuin fentanyylin: se alkaa noin 5 minuutissa ja maksi-

maalinen vaikutus on saavutettu 30 minuutissa. Kokonaisuudessaan vaikutus kestää 1-4 tuntia. 

Oksikodonin mahdolliset haittavaikutukset ovat pahoinvointi ja oksentelu, hengityslama, suoli-
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lama ja erityisesti astmaatikoilla keuhkoputkien supistuminen on mahdollista. Oksikodonia voi-

daan annostella lapselle p.o., i.v.-boluksena tai -infuusiona tai i.o. Taulukossa 6 on esitetty oksi-

kodonin annostelureitit, annostelu sekä antokertojen väliset ajat. (Bendel ja Parviainen 2017; Vilo 

ym. 2016.) 

Annostelureitti Annostelu Antokertojen väli 

i.v.-bolus 0,05–0,1 mg/kg vähintään 10 min 

i.v.-infuusio 10–30 µg/kg/h  

p.o. 0,1–0,2 mg/kg 2 x 1 h välein → vähintään 2 h tauko 

Taulukko 6. Oksikodonin annostelu (Vilo ym. 2016). 

Oksikodonin käytön odotetaan lisääntyvän lasten kivunhoidossa. Sen farmakokinetiikkaa on tut-

kittu alle 500 g painoisilla keskosilla, jolloin on huomattu, että painonmukainen kerta-annos voi 

olla samansuuruinen kuin isommilla lapsilla, mutta annosvälin tulee olla pidempi. (Kokki 2015.) 

Ketamiini on yleisanesteetti eli nukutusaine. Sen käyttöaiheet ensihoidossa ovat kivun hoito eri-

tyisesti puristuksissa olevalle potilaalle sekä anestesian aloitus sokissa olevalle potilaalle. Keta-

miini saattaa aiheuttaa hallusinaatioita ja sokkipotilailla verenpaine saattaa laskea. Kivunhoitoan-

noksia, jotka ovat pienempiä kuin anestesia-annokset, käytettäessä spontaani hengitys ja veren-

paine säilyvät. Ketamiinia voidaan annostella lapselle p.o.  (Vilo ym. 2016; Silfvast 2016.) Kainuun 

soten ensihoidon kivun hoito-ohjeessa antomuodoiksi on merkitty myös i.v. ja i.o. (Kivun hoito-

ohje ensihoitoyksiköille). Ketamiinin annostelureitti, annostelu sekä maksimiannos on esitetty 

Taulukossa 7. 

Annostelureitti Annostelu Maksimiannos 

suun limakalvolle, p.o. S-ketamiini: 0,5–1 mg/kg 12,5 mg 

Taulukko 7. S-ketamiinin annostelu. (Vilo ym. 2016). 

Laskimoon annettaessa ketamiini päätyy nopeasti aivoihin, ja vaikutus alkaa 2 – 8 minuutissa. 

Lääkkeen nukuttava vaikutus loppuu, kun se jakautuu keskushermostosta muihin kudoksiin. Ja-

kautumisvaiheen puoliintumisaika on noin 11 – 17 minuuttia ja eliminaation puoliintumisaika 

noin 2 - 3 tuntia. Ketamiinin metabolia tapahtuu maksassa. Ketamiinin käyttöä on tutkittu paljon, 

mutta yksiselitteistä annosteluohjetta on ollut vaikeaa laatia vaihtelevien tutkimusasetelmien 

vuoksi. Näyttöön perustuen ketamiini vaikuttanee parhaiten laskimoon annettuna, mutta parhai-

ten vaikuttavan annoksen määrä on vielä vakiintumaton. Ketamiinia voidaan annostella myös 
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suun kautta ja intranasaalisesti, mutta näihin antomuotoihin ei ole olemassa vielä erillistä valmis-

temuotoa. Suun kautta otetulla ketamiinilla on myös pienempi hyötyosuus kuin laskimoon annet-

tuna. (Brinck & Kontinen 2017, 863-866.) 

Ketamiini on hyvä vaihtoehto kivunhoitoon, mikäli opioideilla ei ole saavutettu riittävää lievitystä 

tai niitä ei uskalleta käyttää esimerkiksi hengityslaman uhan vuoksi. Ketamiini ei myöskään vai-

kuta heikentävästi potilaan hemodynamiikkaan eli elimistön verenkierron voimakkuuteen, koska 

ketamiini lisää sydämen minuuttitilavuutta ja aktivoi sympaattista hermostoa (Brinck & Kontinen 

2017, 836). Ensihoitotilanteissa ketamiini saattaa aiheuttaa sivuvaikutuksena sekavuutta ja pai-

najaisia, joita voidaan ehkäistä pienellä annoksella bentsodiatsepiinia. (Aaltonen 2015.) 

Midatsolaami on bentsodiatsepiini, jonka vaikutus kohdistuu keskushermoston GABA-resepto-

reihin, jolloin keskushermosto lamaantuu ja tajunnantaso laskee. Midatsolaamin käyttöaihe on 

sedaatio hengitystien varmistamiseksi ja kouristelun hoito. Mahdollinen haittavaikutus on hengi-

tyksen lamaantuminen, jota samanaikainen opioidilääkitys tehostaa. Midatsolaami saattaa laskea 

myös verenpainetta. Lääkettä voidaan annostella lapselle i.v.-yhteyden kautta tai intranasaali-

sesti tai bukkaalisesti. Taulukossa 8 on esitetty midatsolaamin annostelureitit ja annostelu. 

(Kuisma ym. 2017; Silfvast 2016.) 

Annostelureitti Annostelu 

i.v. 0,1 mg/kg 

suun limakalvolle, p.o. tai i.n. 0,3 mg/kg 

Taulukko 8. Midatsolaamin annostelu (Silfvast 2016). 

Naloksoni on opioidireseptoriantagonisti eli se kumoaa opioidien vaikutuksen. Naloksonin käyt-

töaiheet ovat opioidimyrkytyksen tai tahattoman liika-annoksen hoito. Lääkkeen vaikutus alkaa 

nopeasti ja se kestää noin 20 minuuttia. Tämän jälkeen opioidien haittavaikutukset voivat palata. 

Jos naloksonia käytetään sopivan pienellä annostuksella, voidaan hoitaa opioidien haittavaiku-

tukset, mutta jättää kipua lievittävä vaikutus. Opioidiriippuvaisilla naloksoni voi aiheuttaa voimak-

kaita vieroitusoireita, jotka voivat johtaa kuolemaan. Naloksonia voidaan annostella lapsille i.v., 

i.m., s.c. sekä intranasaalisesti. (Hoppu, Parry, Tynjälä & Pajarre-Sorsa 2018; Kuisma ym. 2017; 

Silfvast 2016.) Naloksonin annostelureitit, annostelu sekä antokertojen väliset ajat on esitetty 

Taulukossa 9. 
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Annostelureitti Annostelu Antokertojen väli 

i.v./i.o./i.m/s.c. 0,01 mg/kg 1 min välein ad. 2 mg 

i.v./i.o./i.m./s.c. 0,02 mg/kg 1 min välein ad. 2 mg 

i.v./i.o./i.m./s.c.     

hätätilanteessa 

0,1 mg/kg 1 min välein ad. 2 mg 

Taulukko 9. Naloksonin annostelu (Hoppu ym. 2018) 

Granisetroni on selektiivinen serotoniiniantagonisti eli se salpaa serotoniinireseptorin toimintaa. 

Sitä käytetään oksentelun ja pahoinvoinnin hoidossa ja ehkäisyssä. Se voi vähentää parasetamolin 

vaikutusta ja aiheuttaa haittavaikutuksina päänsärkyä, ummetusta sekä sydämen rytmihäiriöitä. 

Lapsille granisetronin lääkeannos on 10 – 40 µg, mutta Kainuun soten ensihoitolääkärin ohjeis-

tuksella hoito-ohjeessa on annosmääränä 10 µg/kg. Lääke annostellaan hitaana 30 sekuntia kes-

tävänä injektiona i.v., yleensä laimennettuna NaCl 0,9%-liuoksella. (Ala-Kokko 2017; Granisetron 

Hameln n.d.; Silfvast 2016) Taulukossa 10 on esitetty granisetronin annostellureitit ja annostelu. 

 

 

Taulukko 10. Granisetronin annostelu (Granisetron Hameln n.d.) 

Annostelureitti Annostelu 

i.v. 10 – 40 µg/kg 
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5 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite sekä opinnäytetyöprosessin ohjaavat kysymykset 

Opinnäytetyömme tarkoitus on selvittää minkälaista kipua lapsi voi kokea, millä tavalla eri ikäis-

ten ja eri kehitysvaiheissa olevien lapsipotilaiden kipua pystytään tunnistamaan, arvioimaan ja 

hoitamaan ensihoitotilanteissa. 

Opinnäytetyöprosessiamme ohjaavat seuraavat kysymykset: 

1. Miten lapsen kipua pystytään luotettavasti arvioimaan? 

2. Millä tavalla kipua hoidetaan ensihoitotilanteessa?  

Tavoitteenamme on edistää lapsipotilaiden hyvää hoitotyötä ensihoitotilanteessa. Lapsen kivun-

hoito liittyy olennaisesti hyvään hoitotyöhön. Lapselle terveys ja hyvä olo rinnastuvat muun mu-

assa kivuttomuuteen (Okkonen 2004, 61). Hyvin toteutetun kivun hoitotyön myötä varmistuu, 

että lapsen kipu on hallinnassa ja se kroonistuu epätodennäköisemmin. Lisäksi hyvin hoidettu 

kipu ei jätä lapselle negatiivisia muistijälkiä tai herkistä hänen elimistönsä kipujärjestelmää. (Kokki 

2015, Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 322-324.) Tavoitteenamme on opinnäytetyö- ja tuotteistamis-

prosessin myötä luoda selkeät hoito-ohjeet lapsen kivunhoidosta Kainuun soten ensihoidon työn-

tekijöille. Ensihoidon henkilökunta saa niistä tukea hoitotyön toteuttamiseen, sillä yhtenäiset 

hoito-ohjeet vaikuttavat hoitajien ammattitaidon ohella lasten ja nuorten hoitotyön turvallisuu-

teen (Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 107-108). 
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6 Tuotteistamisprosessi hoito-ohjeen laadinnassa 

Pohdimme opinnäytetyöhömme useita aiheita ja alusta lähtien oli selkeää, että haluamme tehdä 

sen akuutin hoitotyön alalta, sillä valitsimme molemmat sen vaihtoehtoisiksi ammattiopinnoik-

semme. Halusimme myös, että aiheeseen voisi yhdistää lapsen potilaana, sillä opinnäyte-

töidemme aiheiden valinnan hetkellä opiskelimme teoriassa lasten ja nuorten hoitotyötä, joka 

tuntui meistä tärkeältä aiheelta.  

Toteutimme opinnäytetyömme tuotteistamisprosessina eli tekemästämme opinnäytetyöstä syn-

tyi konkreettinen lopputuote; lapsen kivun hoito-ohje Kainuun soten ensihoidon työntekijöille. 

Tuotteenkehitysprosessin painopiste riippuu siitä, onko päätös tuotteesta ja sen ominaisuuksista 

tehty jo alkuvaiheessa vai onko lähtökohtana ollut jokin kehittämistä vaativa tilanne tai toimin-

taan liittyvä ongelma. Tällöin tuotteen suunnittelu ja kehitys käynnistyvät vasta tarkkojen selvi-

tysten ja ideointiprosessien jälkeen. Jokaisessa tuotekehitysprosessissa on viisi vaihetta. Vai-

heesta toiseen voidaan siirtyä, vaikka edellinen ei olisi vielä kokonaan päättynyt. Tuotekehityksen 

vaiheet ovat ongelman tai kehittämistarpeen tunnistaminen, ideointi, tuotteen luonnostelu, ke-

hittely ja viimeisenä vaiheena tuotteen viimeistely. Kuviossa 3 on esitetty prosessin vaiheet opin-

näytetyössämme. Tuotekehitysprosessi edellyttää onnistuakseen hyvää yhteistyötä tekevien ta-

hojen välillä. (Jämsä & Manninen 2000, 28-29.) 

 

Kuvio 3. Opinnäytetyömme tuotteistamisprosessin vaiheet Jämsää & Mannista (2000) mukaillen 

6.1 Ongelman ja kehittämistarpeen tunnistaminen 

Sosiaali- ja terveysalan tuotekehitysprosessi käynnistyy ongelman tai kehittämistarpeen tunnis-

tamisesta, ja sen tavoitteena on luoda uusi tuote tai kehittää olemassa olevaa. Uusi tuote voidaan 
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kehittää joko vanhan tai vanhentuneen tuotteen pohjalta tai se voi saada alkunsa kokonaan uu-

desta ideasta. Myös teknologiset innovaatiot voivat käynnistää uuden tuotteen tai palvelun ke-

hittämisprosessin. (Jämsä & Manninen 2000, 30-32.) 

Ongelmalähtöisen lähestymistavan tavoitteena on yleensä parantaa jo käytössä olevaa palvelu-

muotoa tai kehitellä edelleen tuotetta, jonka laatu tai itse tuote eivät enää vastaa tarkoitustaan 

tarpeeksi hyvin. Tuotekehityksen tavoitteena voi olla myös täysin uuden palvelutuotteen, mate-

riaalisen tuotteen tai niiden yhdistelmän kehittäminen niin, että se vastaa nykyistä tai uutta asia-

kaskuntaa. (Jämsä & Manninen 2000, 29-30.) 

Ongelman ja kehittämistarpeen tunnistamisessa on olennaista selvittää ongelman laajuus eli 

kuinka yleinen se on ja keitä asiakasryhmiä ongelma koskettaa. Eri osapuolilla voi olla erilainen 

käsitys ongelmista ja kehittämistarpeista, jolloin kehittämistarpeen varmistamiseksi voidaan tar-

vita esi- ja lisäselvitystä. Tärkeää on myös selvittää ongelmatilanteiden esiintymisen olosuhteet. 

(Jämsä & Manninen 2000, 31.) 

Otimme yhteyttä Kainuun soten ensihoidon esimieheen ja ehdotimme muutamia aiheita lapsipo-

tilaisiin ja ensihoitotilanteisiin liittyen. Näitä olivat lapsipotilaan kivunhoito ensihoitotilanteissa, 

lapsipotilaan yleisimmät syyt ensihoidon asiakkuuteen sekä lapsen ja hänen vanhempiensa koh-

taaminen ensihoidossa. Aihevaihtoehdoista ensihoidon esimies päätyi lapsipotilaan kivunhoi-

toon, koska se oli sillä hetkellä kaikista tarpeellisin työelämän kannalta. Häneltä selvisi, Kainuun 

soten ensihoito tarvitsisi kattavamman ja selkeämmän ohjeistuksen lapsen kivunhoitoon. Tällä 

hetkellä käytössä olevassa kivun hoito-ohjeessa ovat mukana sekä aikuisten että lasten kivun 

hoito-ohjeet. Kainuun soten ensihoidon henkilökunta on aiemmin tuonut esille nykyisen hoito-

ohjeen epäkäytännöllisyyden; sitä on ollut haastavaa käyttää käytännön tilanteissa monisivuisuu-

tensa takia, koska se sisältää tiedot sekä lapsen että aikuisen kivun hoidosta. 

Aiheen valintaan vaikutti se, että opinnäytetyönämme syntyvästä tuotteesta olisi hyötyä ensihoi-

don työntekijöille eikä tuotteistamisprosessi vaatisi Kainuun soten ensihoidon kenttätyötä teke-

viltä ensihoitajilta suurta ajankäyttöä. Edellä olemme myös maininneet, kuinka lapsia on ensihoi-

don potilaina prosentuaalisesti vähän, joten heidän hoidostaan ei kartu rutiinia työntekijöille. Tä-

män takia tarkka ohjeistus on tarpeellinen: työntekijät voivat tarkistaa siitä esimerkiksi lapsen 

kipulääkkeiden annosteluohjeita ensihoitotilanteissa. Haimme opinnäytetyötämme varten Kai-

nuun sotelta tutkimuslupaa, joka myönnettiin marraskuussa 2018. 
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6.2 Ideointi 

Ideointivaihe käynnistyy, kun varmuus kehittämistarpeesta on saatu, mutta päätöstä ratkaisukei-

nosta ei ole vielä tehty. Erilaisilla vaihtoehdoilla ja innovaatioilla yritetään löytää ratkaisu ajan-

kohtaiseen, usein paikalliseen ja organisaatiokohtaiseen ongelmaan. Jos kyseessä on jo olemassa 

olevan tuotteen tai palvelun uudistaminen vastaamaan käyttötarkoitustaan, voi ideointivaihe olla 

lyhyt. Uutta tuotetta tai palvelua ideoitaessa ratkaisua ongelmaan voidaan etsiä käyttämällä eri-

laisia lähestymis- ja työtapoja. Näistä yleisimpiä ovat luovan toiminnan ja ongelmanratkaisun me-

netelmät, kuten aivoriihi tai ratkaisuvaihtoehtojen löytäminen keräämällä palautteita ja aloit-

teita. Luovassa ongelmanratkaisussa on olennaista salliva ja avoin ote, jolla etsitään vastauksia 

kysymykseen siitä, millainen tuote vastaa eri tahojen tarpeeseen ja auttaa ongelmanratkaisussa. 

Prosessin jälkeen kaikkien vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus analysoidaan ja pohditaan, mikä 

niistä tuottaa varmimmin ja nopeimmin tuloksen. (Jämsä & Manninen 2000, 35.) 

Luovat ongelmaratkaisumenetelmät tuovat siis esille erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Niiden analy-

soinnin jälkeen syntyy tuotekonsepti eli esitys siitä, millainen tuote tai palvelu on tarkoituksen-

mukaista suunnitella ja valmistaa kehittämistyön pohjaksi. (Jämsä & Manninen 2000, 40.) 

Ideointivaiheessa etsimme laaja-alaisesti näyttöön perustuvaa teoriatietoa aiheeseen liittyen 

muun muassa seuraavista teemoista; lasten hoitotyöstä, ensihoitotyöstä, lasten lääkehoidosta 

sekä kivunhoidon prosessista. Ideoimme tuotevaihtoehtojamme, jotka olivat tarkistuslista tai 

hoito-ohje. Aiheeseemme liittyvä näyttöön perustuva tieto sisältää paljon lääketieteellistä ja far-

makologista käsitteistöä, joten päädyimme siihen, että myös opinnäytetyön raporttiosuus kirjoi-

tettiin suunnaten se hoitotyön ammattilaisille. Tämän vuoksi opinnäytetyömme voi sisältää han-

kalasti ymmärrettävää sanastoa lukijalle, joka ei ole perehtynyt asiaan ennalta. 

Kävimme tutustumassa Kainuun soten ensihoidon Kajaanin yksikköön toukokuussa 2018. Hoito-

tason ensihoitaja esitteli meille ambulanssia sekä kertoi erilaisista ensihoidossa käytettävistä 

lääkkeettömistä ja lääkkeellisistä kivunhoidon menetelmistä. Keskustelimme ensihoitajan kanssa 

siitä, millaisessa muodossa koostamamme tuote olisi kaikista käytännöllisin. Päädyimme keskus-

telun perusteella hoito-ohjeeseen, sillä se olisi erillistä tarkistuslistaa käytettävämpi vaihtoehto. 

Lapsen kivun hoito-ohje päätyisi muiden hoito-ohjeiden joukkoon kansioon, eikä se olisi irralli-

sena ohjeena, jolloin se saattaisi jäädä käyttämättömäksi.  
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Hoito-ohjeella on kaksi tavoitetta: vastata laitoksen sekä ammattilaisen tarpeita. Kirjallisten 

hoito-ohjeiden on tarkoituksena toimia muistilistoina, joihin on myös mahdollista tutustua jo etu-

käteen eli ennen hoitotilannetta, jossa sitä tarvitaan. Hoito-ohjeeseen etukäteen tutustuminen 

lisää hoito-ohjeen käytettävyyttä, sillä hoito-ohjeen on tarkoituksena tukea toimintaa eikä lisätä 

hämmennystä.  Kirjallisen hoito-ohje tukee lääkäriltä saatua suullista ohjetta. Hoito-ohjeen teks-

tin tulee olla täsmällistä ja helppolukuista, ja sen sisältämän tiedon tulee olla luotettavaa ja ajan-

tasaista. Tekstin sisällön tulee täyttää tarkoituksensa. On kiinnitettävä huomiota tekstin ja ohjei-

den pituuteen, jotta lukijan mielenkiinto ja halu noudattaa ohjetta ei katoa. (Roivas & Karjalainen 

2013, 118-119.) 

Näimme ensihoidossa tällä hetkellä käytössä olevan hoito-ohjeen ja totesimme, että meidän laa-

timamme hoito-ohjeen tulisi sisältää selkeät taulukot eri lääkkeiden annosteluista lapselle. Hoito-

ohjeen ulkoasun tulisi olla selkeä ja helppolukuinen, jotta kivunhoito voitaisiin toteuttaa nopeasti 

käytännön tilanteissa. Tämän jälkeen aloimme ideoimaan hoito-ohjeen sisältöä ja ulkonäköä. Si-

sällön tuli pohjautua näyttöön perustuvaan tietoon ja sen tuli soveltua käytettäväksi ensihoito-

ympäristössä. Ulkonäköominaisuudet määräytyisivät Kainuun soten graafisten ohjeistusten pe-

rusteella. 

6.3 Luonnostelu 

Tuotekehityksessä käynnistyy luonnosteluvaihe sen jälkeen, kun on tehty lopullinen päätös siitä, 

millainen tuote on tarkoitus suunnitella ja valmistaa. Tässä vaiheessa on tyypillistä analysoida, 

mitkä eri näkökohdat ja tekijät ohjaavat tuotteen tai palvelun suunnittelua ja valmistamista. Täl-

laisia näkökohtia ovat sidosryhmät, asiakasprofiili, palvelujen tuottaja, tuotteen asiasisältö, rahoi-

tusvaihtoehdot, asiantuntijatieto, toimintaympäristö, säädökset ja ohjeet sekä arvot ja periaat-

teet. Asiat selvitetään asiantuntijatiedon avulla. Tuotteesta syntyy laadukas, kun otetaan huomi-

oon eri näkökohdat ja ne saadaan tukemaan toisiaan. (Jämsä & Manninen 2000, 43.) 

Tuotteen tai palvelun luonnostelu perustuu asiakasanalyysiin, josta voidaan laatia asiakasprofiili. 

Siinä selvitetään asiakkaiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät odotukset ja tarpeet. Tavoit-

teena on tarkentaa suunniteltavan tuotteen ensisijaiset hyödynsaajat ja se, millaisia he ovat tuot-

teen tai palvelun käyttäjinä. Tuote, joka on suunniteltu ottaen huomioon käyttäjien kyvyt, tarpeet 

ja muut ominaisuudet, palvelee asiakkaita kaikista tehokkaimmin. (Jämsä & Manninen 2000, 44.) 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat eivät ole aina tuotteen ensisijaisia hyödynsaajia ja käyttä-

jiä, mutta hyöty tulee heille välillisesti palvelujen tuottajien, esimerkiksi henkilökunnan kautta. 

Tämän vuoksi on selvitettävä myös palvelujen tuottajien ja tarjoajien tarpeet ja näkemykset. Asi-

akkaat kuitenkin ovat lopullisia hyödynsaajia, jolloin myös heidän ominaisuutensa, tarpeensa ja 

ongelmansa selvitetään. Tuote ja sen asiasisältö vastaavat tarkoitustaan, kun otetaan molempien 

osapuolten näkökulmat suunnittelun lähtökohdaksi. Luonnosteluvaiheessa olisi hyödyllistä tutus-

tua paikan päällä varsinaiseen toimintaan. (Jämsä & Manninen 2000, 44-45.) 

Tuotteen asiasisällön selvittäminen voi edellyttää aiheeseen liittyvään tutkimustietoon tutustu-

mista. Sosiaali- ja terveysalalla tuotteiden suunnittelussa ratkaisevaa voi olla viimeisimpien hoi-

tokäytäntöjen ja lääketieteellisten tutkimusten tunteminen. Muiden tieteenalojen tutkimuksien 

avulla saattavat myös asiakkaiden tarpeet ja erityispiirteet täsmentyä. (Jämsä & Manninen 2000, 

47.) 

On tarpeen tuntea toimintaa ohjaavat säädökset, ohjeet, suunnitelmat ja toimintaohjelmat orga-

nisaatiosta tai toimintayksiköstä, jonka käyttöön tuotetta suunnitellaan. Jotkut voivat olla kan-

sainvälisiä, valtakunnallisia, alueellisia, paikallisia tai yksikkökohtaisia. Organisaation ja yksikön 

omat linjaukset on otettava huomioon myös tuotteen tyylin ja asiasisällön valinnassa. Niillä saat-

taa olla arvoja ja periaatteita, joiden toteutuminen toiminnassa halutaan tuotteen avulla varmis-

taa. (Jämsä & Manninen 2000, 49.) 

Viimeistään luonnosteluvaiheessa täytyy neuvotella tuotteen tuntevan ammattilaisten kanssa. 

Tuotteiden suunnittelu ja valmistaminen edellyttävät tuotekohtaista asiantuntemusta ja osaa-

mista sekä niille ominaisia suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä ja -välineitä. Tuotteen tekemisistä 

koskevaan kirjallisuuteen tutustutaan, jotta selviää, millaisten vaiheiden kautta ja mitä työmene-

telmiä käyttäen tuote syntyy. (Jämsä & Manninen 2000, 50.) 

Näitä eri näkökohtia tarkastelemalla löytyvät ne tekijät ja asiat, jotka ovat oleellisia juuri suunni-

teltavan tuotteen kannalta. Tuotekonsepti täsmentyy tuotekuvaukseksi eli tuotespesifikaatioksi. 

Luonnosteluvaiheessa ratkaistaan asiat, joita tarvitaan tuotekehityssuunnitelman laatimisessa. 

(Jämsä & Manninen 2000, 51-52.) 

Hoito-ohjetta laatiessa on kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin: kohderyhmä, muoto, 

tyyli, sisältö, jakelu ja päivittäminen.  Kun hoito-ohjetta tehdään, tulee aluksi miettiä kohderyhmä, 

eli se, kenelle teksti kirjoitetaan ja mitä kohderyhmä tarvitsee. Hoito-ohjeen muodossa ja tyylissä 

tulee kiinnittää huomiota tekstiin ja sen tyyliin, hoito-ohjeen sähköiseen muotoon, kuviin sekä 
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tekijänoikeuksiin. Useat organisaatiot ovat luoneet graafiset ohjeet viestintää varten. (Roivas & 

Karjalainen 2013, 119-120) 

Teimme asiakasanalyysiä ensihoidon työntekijöistä perehtymällä Oulun ammattikorkeakoulun ja 

Kuopiossa sijaitsevan Savonia-ammattikorkeakoulun ensihoidon koulutusohjelmien opetussuun-

nitelmiin, joista selviää kuinka laajasti lasten ja nuorten hoitotyötä käsitellään koulutuksen aikana. 

Valitsimme Kajaania lähimpänä olevat ammattikorkeakoulut, jotka tarjoavat ensihoidon koulu-

tusta. Lisäksi ne kuuluvat eri sairaanhoitopiirien alueelle, joten saamme tehtyä vertailua niiden 

välillä. Vertailimme Oulun ammattikorkeakoulun ja Kuopiossa sijaitsevan Savonia-ammattikor-

keakoulun ensihoidon koulutusohjelmia. Molempien koulujen koulutusohjelmat koostuvat sa-

malla tavalla; aluksi on sairaanhoitajaopinnot, jonka jälkeen alkavat ensihoitajan opinnot. Sisäl-

löltään koulutusohjelmat poikkeavat toisistaan. Savonia-ammattikorkeakoulun opetussuunnitel-

massa on kerrottu laajasti ja tarkasti ensihoitajan tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet, sekä nii-

den keskeiset sisällöt. Ensihoitolääketieteen ja farmakologian osaamisalueen kohdasta voidaan 

nähdä, että koulutusohjelma sisältää lapsipotilaan hätätilanteissa toimimisen ja eri ikäisten lasten 

lääkehoidon, sekä intraosseaalisen infuusion aloittamisen. Oulun ammattikorkeakoulun vuoden 

2018-2019 koulutusohjelmasta emme löytäneet mainintaa lapsen kivunhoitoon liittyen. (Opetus-

suunnitelmat 2018-2019; Opetussuunnitelmat 2018.) 

Luonnosteluvaiheen alussa teimme tuotteemme käsikirjoitus- ja tuotantosuunnitelman, jotka on 

esitetty seuraavana. 

Käsikirjoitussuunnitelma: 

Hoito-ohje tehdään sähköisenä Word-tiedostona kahdelle A4-kokoiselle sivulle. Hoito-ohjeesta 

teemme ulkoasultaan Kainuun soten graafisten ohjeiden mukaisen. Sen ensimmäiselle sivulla on 

tarkoituksena liittää tarkat ohjeet siitä, mitä lääkettä lapselle voidaan antaa, minkälaisella an-

nostuksella ja antotavalla. Hoito-ohjeen toiselle sivulle liitetään erilaisia kipumittareita lapsen ki-

vun arvioinnin tueksi. Mittarit jaotellaan sen mukaisesti, minkä ikäiselle lapselle kukin mittari sopii 

käytettäväksi. Tarkoituksenamme on, että hoito-ohjeesta tulee selkeä apuväline lapsen kivunhoi-

toon Kainuun soten ensihoidossa ja että siitä selviää nopeasti tilanteessa tarvittavat tiedot kivun-

hoitoon liittyen. 
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Tuotantosuunnitelma: 

Hoito-ohje tehdään sähköisenä Word-tiedostona ja se toimitetaan toimeksiantajalle sähköisesti. 

Toimeksiantaja voi tällöin tulostaa sen käytettäväksi ambulanssien hoito-ohjekansioihin. Toimek-

siantaja vastaa tällöin tulostuskuluista. Toimeksiantaja voi ladata hoito-ohjeen käytettäväksi Me-

diEco Moodleen, joka on Pohjois-Suomen alueen ensihoidon käyttämä oppimisympäristö. Siellä 

sijaitsevat kaikki ensihoidon toimintaohjeet. Suunnittelemme yhdessä toimeksiantajan kanssa 

prosessin edetessä, kuinka koostamamme hoito-ohje soveltuu MediEco Moodleen. 

Tutustuimme ensihoidon toimintaan, koska se ei ollut meille ennestään tuttua. Meille selkiytyivät 

ensihoidon hoitotasojen eroavaisuudet, jotka vaikuttavat muun muassa lääkehoidon toteuttami-

seen, joka oli olennainen tieto laatimamme tuotteen kannalta. Meidän tulisi tehdä eriytetyt oh-

jeet perus- ja hoitotasolle, sillä perustasolla lääkehoitoa ei toteuteta i.v.- tai i.o.- annosteluina 

muussa kuin elvytystilanteessa. Perustasolla kipulääkkeitä voidaan annostella p.o. tai i.n., hoito-

tasolla kaikilla tavoilla. 

Syvensimme teoriapohjaa lapsen kivunhoidosta; siihen vaikuttavista asioista, ensihoidossa käy-

tettävistä lääkkeistä ja lääkkeenantomenetelmistä. Käytimme lähdekriittisesti mahdollisimman 

uusia lääke- ja hoitotieteellisiä tutkimuksia. Opinnäytetyömme lähteinä on käytetty myös hoito-

työn oppikirjoja, joita ensihoitohenkilökunta käyttää opiskeluvaiheessaan sekä käytännön työs-

sään. Muutamia vanhempia lähteitä valikoitui käytettäväksi, sillä niiden tiedot ovat edelleen pä-

teviä ja kirjoittajat alallaan arvostettuja eli ne eivät vähennä teoriatiedon merkittävyyttä. Lapsen 

kivunhoidosta ensihoitotilanteissa on haastavaa löytää tarkkaan rajattuja lähteitä, joten käy-

timme tiedonhaussa myös lapsen postoperatiivisesta kivunhoidosta tehtyjä tutkimuksia ja artik-

keleja. Etsimme yleistä teoriatietoa hoito-ohjeiden laatimisesta sekä syvennyimme ensihoidossa 

käytettävien hoito-ohjeiden laatimisen prosessiin; jokaisessa sairaanhoitopiirissä ensihoidon vas-

tuulääkärin tulee hyväksyä käytettävät hoito-ohjeet. 

Hoito-ohjeen tyylissä on hyvä noudattaa pelkistettyä ilmaisua, joten käytämme apunamme aiem-

paa Kainuun soten kivunhoidon hoito-ohjetta, jonka pohjalta laadimme lapsen kivun hoito-oh-

jeen. Sisällöltään hoito-ohjeen tulee olla virheetön. Sen sisällön on perustuttava luotettavaan läh-

teeseen. Koska teemme lapsen kivun hoito-ohjeen aiemman hoito-ohjeen pohjalta, voimme käyt-

tää sitä myös lähteenä, sillä aiempi hoito-ohje on päivitetty 2018. Hoito-ohjeen luotettavuutta 

lisää myös ensihoidon vastuulääkärin hyväksyntä. Hoito-ohjeen jakeluun ja päivittämiseen tulee 

kiinnittää huomiota, sillä hoito-ohje ei ole koskaan lopullinen, vaan sitä tulee päivittää jatkuvasti. 
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On sovittava, kuka huolehtii hoito-ohjeen jakelusta sekä päivittämisestä, jotta tieto pysyy mah-

dollisimman ajantasaisena. (Roivas & Karjalainen 2013, 121-122.) 

Olimme tiiviissä yhteistyössä toimeksiantajamme sekä ensihoidon henkilökunnan kanssa, jolloin 

saimme hyödyllistä tietoa heiltä. Tammikuussa 2019 saimme toimeksiantajaltamme sähköpos-

titse Kainuun soten ensihoidossa tämänhetkisessä käytössä olevan kivun hoito-ohjeen. Hyödyn-

simme sitä, kun laadimme tuotteestamme ensimmäisen version. Hoito-ohjetta laatiessamme 

huomasimme, että käsikirjoitussuunnitelmamme tulee muuttumaan: hoito-ohjeeseen sisällytet-

tävää tietoa oli runsaasti, joten se ei ollut mahdutettavissa kahdelle sivulle. Kainuun soten ensi-

hoidossa jokaiselta henkilökunnan jäseneltä löytyy oma kipumittari, jossa on sekä VAS- että 

MAFS- asteikot. Toiston välttämisen vuoksi päätimme olla sisällyttämättä kipumittareita hoito-

ohjeeseen. Päädyimme laittamaan sen sijaan taulukon lasten viitteellisistä normaaliarvoista, sillä 

Kainuun soten ensihoidolla ei ole käytössä PEWS-asteikkoa.  

6.4 Kehittely 

Kehittelyvaiheeseen siirrytään, kun periaatteet, rajaukset, sekä ratkaisuvaihtoehdot on tehty 

luonnosteluvaiheessa asiantuntijayhteistyöhön sopivaksi. Jos taas tuotteen ominaisuus ei ole ai-

neellinen vaan informaatio, tehdään asiasisällöstä tarkka jäsentely. Informaation välittämisen pe-

riaatteita sovelletaan silloin, kun laaditaan esimerkiksi hoito-ohjetta henkilökunnalle tai asiak-

kaalle. Informaation periaatteet perustuvat tosiasioiden ympärille, eli tuotteesta kerrotaan tar-

kasti, ymmärrettävästi huomioiden vastaanottajan tiedontarpeen. Kun tuotetta tehdään asiak-

kaille tai heidän omaisilleen, on tekijän asetuttava tiedon vastaanottajan rooliin eikä ammatillisen 

tiedontarpeen asemaan. (Jämsä & Manninen 2000, 54-55.) 

Tavallisimpia tiedonvälittämisen muotoja ovat painotuotteet, kuten esimerkiksi esitteet ja ohjeet. 

Niiden suunnittelu tapahtuu tuotekehityksen vaiheiden mukaisesti ja vasta tekovaiheessa teh-

dään lopulliset valinnat sisältöä ja ulkoasua koskien. Painotuotteen on oltava selkeä, hyvin jäsen-

nelty ja sen on oltava helppolukuista lukijalle. Tekstityyliksi valitaan usein asiatyyli, sillä tuotteen 

tarkoituksena on informoida tai opastaa lukijaa. (Jämsä & Manninen 2000, 55.) 

Kehittelyvaiheessa saimme palautetta opinnäytetyömme teoriaosuudesta sekä laatimastamme 

hoito-ohjeesta opinnäytetyön ohjaustilanteessa. Palautteen perusteella luonnostelemaamme 

hoito-ohjetta olisi pitänyt muokata paljon: hoito-ohjeeseen olisi pitänyt laittaa lähdeviittaukset, 
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taulukoita olisi pitänyt selkeyttää ja rakennetta muuttaa merkittävästi, jotta ensihoidon ulkopuo-

linenkin työntekijä voisi ymmärtää hoito-ohjeen sisällön. Päädyimme tekemään muutamia muu-

toksia luonnosversioomme; selkeytimme lääkkeiden annostelutaulukoita sekä yhtenäistimme 

ohjeistuksia, mutta lähdeviittauksia emme lisänneet hoito-ohjeen selkeyden säilyttämisen vuoksi.  

Otimme yhteyttä Kainuun soten vastuulääkäriin maaliskuussa 2019. Sovimme tapaamisen, jonka 

aikana käsittelimme laatimamme hoito-ohjeen asiasisältöä ja ulkonäköä, jotka rajautuivat tapaa-

misen perusteella sopivaksi Kainuun soten ensihoidolle. Keskustelun perusteella päätimme pitää 

laatimamme hoito-ohjeen mustavalkoisena, koska Kainuun soten ensihoidossa tällä hetkellä 

kaikki käytössä olevat hoito-ohjeet ovat mustavalkoisia. Keskustelun myötä päädyimme poista-

maan hoito-ohjeesta lapsen painon arvioinnin tukena käytettävän painotaulukon. Ensihoidon 

vastuulääkärin mielestä painotaulukko toimisi paremmin erillisenä kappaleena esimerkiksi ambu-

lanssien lasten hoitotarvikelaukuissa, koska sitä pystyy käyttämään apuvälineenä myös muissa 

kuin kivunhoitoon tarkoitetussa lapsen lääkehoidossa. Lisäksi päädyimme käyttämään hoito-oh-

jeessa lääkkeen valmistenimen sijasta vaikuttavan aineen nimeä, sillä lääkkeen valmistenimet voi-

vat vaihdella. Näiden muokkausten jälkeen ensihoidon vastuulääkäri hyväksyi laatimamme hoito-

ohjeen luonnosversion esitestausta varten. 

Pyrimme selkeään ja jäsenneltyyn lopputulokseen laatiessamme luonnosversiota hoito-ohjees-

tamme esitestausta varten. Käytimme Microsoftin Word-ohjelmaa ja hankimme tietoomme Kai-

nuun soten graafiset ohjeistukset, joiden myötä fontiksi valikoitui Arial. Saimme käyttöömme Kai-

nuun soten virallisen hoito-ohjepohjan. Ensimmäiselle sivulle jäsentelimme ohjeistukset lapsen 

kivun arviointiin, lääkkeettömään ja lääkkeellisen kivun hoitoon. Toiselle sivulle koostimme lääk-

keiden annosteluohjeet perustasolle, kolmannelle ja neljännelle sivulle hoitotasolle. Viimeiselle 

eli viidennelle sivulle oli koostettu ohjeet opiaattivaikutuksen kumoamiseen sekä pahoinvoinnin 

lääkehoitoon. 

6.5 Viimeistely 

Palautetta ja arviointia tarvitaan kaikkien tuotemuotojen kehittelyn eri vaiheissa. Parhaita keinoja 

on tuotteen koekäyttö ja esitestaus sen valmisteluvaiheessa. Palautetta olisi tärkeää hankkia sel-

laisilta tuotteen loppukäyttäjiltä, jotka eivät ole olleet mukana tuotteen suunnitteluvaiheessa, ei-

vätkä tunne sitä ennestään. Palaute- ja koekäyttötilanteiden tulisi olla mahdollisimman todellisia 
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tilanteita. Palautteen antaminen uudesta tuotteesta helpottuu, jos rinnalla on esimerkiksi enti-

nen tuote. Vertailemalla tuotteen edut ja puutteet tulevat esille, ja uuden tuotteen korjaamis- ja 

kehittämistarpeet konkretisoituvat. Testaaja voi myös esittää itse ratkaisuvaihtoehtoja tai muu-

tosehdotuksia. (Jämsä & Manninen 2000, 80.) 

Kun tuote valmistuu, käynnistyy sen viimeistely, jonka pohjana ovat koekäytöstä saadut koke-

mukset ja palautteet. Viimeistely voi pitää sisällään yksityiskohtien hiomista, käyttö- ja toteutus-

ohjeiden laadintaa ja huoltotoimenpiteiden tai päivitysten tekemisen suunnittelua. Lisäksi vii-

meistelyyn sisältyy tuotteen jakelun suunnittelu sekä sen markkinointi tuotteen käyttäjille. 

(Jämsä & Manninen 2000, 81.) 

Viimeistelyvaiheessa valmistauduimme hoito-ohjeen luonnosversion esitestaukseen. Olimme 

suunnitelleet, että toteutamme esitestauksen Kajaanin ensihoitoyksikössä kirjallisesti ja laa-

dimme tätä varten saatekirjeen ja kirjallisen palautelomakkeen. Saimme kuitenkin palautetta 

opinnäytetyömme ohjaustilanteessa, että esitestaus tulee suorittaa koko Kainuun soten ensihoi-

don alueella, koska laatimaamme hoito-ohjetta käytettäisiin kaikissa Kainuun soten ensihoidon 

toimipisteissä. Keskustelimme toimeksiantajamme kanssa, joka ehdotti hoito-ohjeen esitestauk-

sen tavaksi sähköistä kyselyä, joka jaettaisiin kaikille Kainuun soten ensihoidon 150:lle työnteki-

jälle sähköpostitse. 

Laadimme sähköisen palautekyselyn esitestausta varten Microsoft Officen Forms -ohjelmaa käyt-

täen. Päätimme, että saatekirje on sähköpostin viestinä ja linkki palautekyselyyn sekä lapsen ki-

vun hoito-ohjeen luonnosversio PDF-muodossa liitetiedostona. Lähetimme tämän toimeksianta-

jallemme, joka jakoi sen eteenpäin Kainuun soten ensihoidon työntekijöille. He eivät olleet tuot-

teenkehitysprosessissa mukana, joten he pystyivät arvioimaan tuotetta objektiivisesti. 

Palautelomakkeessa, joka löytyy raportin lopusta toisena liitteenä, pyysimme palautetta hoito-

ohjeen teoreettisesta sisällöstä, muun muassa lääkeannostaulukoista, ulkoasusta ja käytettävyy-

destä. Lisäksi annoimme tilaa omasanaiselle palautteelle. Palautteen keräämiseen varasimme ai-

kaa 10 päivää, sillä ajattelimme sen riittävän saadaksemme tarpeeksi vastauksia. Lisäksi toimek-

siantajamme lupasi muistuttaa kyselyyn vastaamisen tärkeydestä Kainuun soten ensihoidon hen-

kilökunnan yhteisessä palaverissa. Tavoitteemme oli saada 20 palautevastausta. Pyysimme toi-

meksiantajaltamme vielä erikseen omaa kirjallista palautetta hoito-ohjeen luonnosversioon liit-

tyen. 
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Laatimamme lapsen kivun hoito-ohje ja palautekysely lähetettiin 150:lle Kainuun soten ensihoi-

don työntekijälle. Saimme 23 vastausta, eli pääsimme omaan tavoitteeseemme, vaikka vastaus-

prosentti oli vain 15. Toimeksiantajamme kertoi meille myöhemmin, että ensihoitajat olivat vas-

tanneet kyselyyn yhdessä samassa työvuorossa olleiden työkaveriensa kanssa. Kaikilla vastaajilla 

oli mahdollisuus vastata avoimiin kysymyksiin, mutta vain puolet olivat käyttäneet tätä mahdolli-

suutta. Saimme pääasiallisesti kokonaisuudesta hyvää palautetta ja jokainen vastaaja oli sitä 

mieltä, että hoito-ohje olisi käytössä hyödyllinen.  

Lapsen kivun hoito-ohjeen palautekyselyn kysymykset löytyvät opinnäytetyömme liitteistä. An-

noimme palautekyselyn alussa ohjeet kyselyyn vastaamista varten, mutta olisimme toivoneet, 

että jokainen vastaaja olisi kertonut korjausehdotuksensa kommenttiosioon, mikäli hän oli valin-

nut vastausvaihtoehdoksi kysymykseen heikko tai kohtalainen. Jokainen vastaaja ei kuitenkaan 

antanut kommenttia osioihin. Korjausehdotukset olisivat auttaneet meitä muokkaamaan hoito-

ohjetta.  

 

Kysyimme hoito-ohjeen ulkoasusta, selkeydestä ja käyttökelpoisuudesta. Palaute oli pääsääntöi-

sesti positiivista. Kainuun soten ensihoitajat olivat sitä mieltä, että lapsen kivun hoito-ohje oli sel-

keä ja mukailee tämänhetkistä kivun hoito-ohjetta, mutta toivoivat laatimamme lapsen kivun 

hoito-ohjeen tekstiosiosta hieman tiivistetympää. Tämä nopeuttaisi ensihoitajien toimintaa käy-

tännön tilanteissa ja hoito-ohjeen pituus lyhentyisi.  

 

Halusimme palautetta myös kipumittareiden ja lasten viitteellisten normaaliarvojen osioista. Las-

ten viitteellisten normaaliarvojen taulukko oli jokaisen vastaajan mielestä tarpeellinen. Eräs vas-

taaja totesi: ”Lapsipotilaiden normaaliarvojen taulukko on hyvä. Ensihoito kohtaa lapsipotilaita 

sen verran harvoin, että tällaiset arvot unohtuvat väkisinkin. Hyvä ja selkeä paketti”. Tarkoituk-

sena on ollut, että hoito-ohjeeseen sisällytettäisiin kipumittareita kivun arvioinnin tueksi, sillä 

tällä hetkellä Kainuun soten ensihoidossa kipumittareita ei käytetä lapsen kivun arvioinnissa. Vas-

taajista 50% ovat olleet sitä mieltä, että kipumittareita ei tarvita hoito-ohjeeseen ja 50% ovat taas 

sitä mieltä, että kipumittarit tulisi sisällyttää hoito-ohjeeseen. Eräs vastaajista oli vastannut, että 

kipumittareita olisi hyvä olla käytössä, mutta esitti toiveen, että ne säilytettäisiin lasten hoitolauk-

kuun, eikä itse hoito-ohjeeseen. 

 

Kysyimme vastaajilta lääkkeettömän ja lääkkeellisen kivunhoidon ohjeistuksen käytettävyydestä. 

Lääkkeettömän kivunhoidon käytettävyydestä vastaajat olivat keskenään erimieltä.  57% vastaa-
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jista piti osiota tärkeänä ja eräs vastaaja oli perustellut sen tärkeyttä: ”Lääkkeettömän kivunhoi-

don osuus on hyvä. Se muistuttaa siitä, että tilanne tulee ottaa ensin hallintaan, eikä suoraan 

alkaa lääkitä potilasta. Monet tilanteet lapsipotilaiden kohdalta voivat ratketa hyvin lääkkeettö-

mästikin. Huomioi hyvin myös ne työntekijät, joilla on vähemmän kokemusta lasten kanssa toi-

mimisesta”. 9% vastaajista piti osiota heikkona tai merkittävästi puutteellisena ja 35% vastaajista 

piti osiota kohtalaisena tai osittain puutteellisena. He olivat perustelleet vastaustaan sillä, että 

lääkkeettömät kivunhoidon menetelmät tulisi olla jokaiselle työntekijälle itsestäänselvyyksiä, jol-

loin niitä ei tarvittaisi kirjalliseen hoito-ohjeeseen. Lääkkeellisen kivunhoidon ohjeistukseen käy-

tettävyyteen 70% vastaajista oli vastannut 3 eli hyvä. Vastaajat kommentoivat lääkeainetaulu-

koita taulukoita suurimmalta osin selkeiksi, mutta 30% vastaajista toivoi, että lääkeainetaulu-

koista tehtäisiin vielä yksinkertaisempia.  

 

Hoito-ohje kostuu kahdesta osiosta: perustason hoito-ohjeesta ja hoitotason hoito-ohjeesta. Pyy-

simme palautetta näiden käytettävyyteen. 65% vastaajista oli sitä mieltä, että molemmat hoito-

ohjeet olivat käytännöllisiä. Hoito-ohjeen lääkkeiden mg ja ml –määrät saivat positiivista pa-

lautetta.  

 

Pahoinvoinnin ja hengityslaman kumoamisen osiot ovat hoito-ohjeessa viimeisenä. Kysyimme pa-

lautetta myös näihin liittyen. 65% vastaajista piti osiota hyvänä. Epäselvyyttä aiheutti erään lää-

kevalmisteen puuttuminen. Emme sisällyttäneet sitä hoito-ohjeeseen, sillä lääkettä ei ole enää 

saatavilla. Lopuksi kysyimme vastaajilta, auttaisiko hoito-ohje heitä lapsipotilaan kivunhoidossa. 

Jokainen vastaajista oli sitä mieltä, että hoito-ohje auttaisi heitä lapsipotilaan kivunhoidossa.  

 

Palautekyselyn jälkeen sovimme tapaamisen toimeksiantajan eli Kainuun soten ensihoidon esi-

miehen kanssa. Kävimme läpi saamiamme palautteita ja muutosehdotuksia, sekä toimeksiantajan 

toiveita. Saimme toimeksiantajalta hyvää palautetta hoito-ohjeeseen liittyen.  Keskustelimme kri-

tiikkiä herättäneistä kohdista, kuten lääkkeettömän kivunhoidon ohjeistuksesta ja lääkkeiden an-

nostelutaulukoiden muodoista. Toimeksiantajamme kanssa käydyn keskustelun pohjalta pää-

dyimme pitämään lääkkeettömän kivunhoidon ohjeistuksen hoito-ohjeessa, sillä se nähtiin tar-

peellisena erityisesti lapsipotilaiden hoitotyössä kokemattomille ensihoitajille. 

 

Tapaamisen jälkeen päätimme myös muokata parasetamolin annostukset tablettimäärästä milli-

grammamäärään. Olimme pohtineet ovatko parasetamolin jatkoannosohjeet tarpeellisia, sillä 
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lääkettä voidaan antaa vasta useiden tuntien kuluttua. Toimeksiantajamme piti jatkoannosoh-

jeita hyödyllisinä, sillä ne tuovat ensihoitajan ohjaustoimintaan varmuutta ja laatua, mikäli lapsi 

päätetään jättää kuljettamatta jatkohoitoon. Ensihoitajan tulee tällöin tarvittaessa antaa huolta-

jalle jatkohoito-ohjeet.  Hoito-ohjeen luonnosversiossa olimme tuoneet esille tapoja, kuinka lap-

sen paino voidaan selvittää, mutta toimeksiantajan kanssa käydyn keskustelun myötä päädyimme 

muokkaamaan osion lyhyemmäksi, yksinkertaiseksi ohjeeksi. Näiden muokkauksien jälkeen lähe-

timme hoito-ohjeen luonnosversion hyväksymistä varten Kainuun soten ensihoidon vastuulääkä-

rille.  

 

Opinnäytetyön hyväksymisen jälkeen luovutamme laatimamme lapsen kivun hoito-ohjeen (Liite 

3) ensihoidon käyttöön ja sovimme siitä, että hoito-ohjeen sisällön päivittäminen on jatkossa Kai-

nuun soten ensihoidon vastuulla. 
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7 Tulokset ja johtopäätökset 

Opinnäytetyömme tulos on tuotteistamisprosessia hyödyntäen laatimamme lapsen kivun hoito-

ohje Kainuun soten ensihoidon työntekijöille. Tuotteen muoto valikoitui hoito-ohjeeksi Kajaanin 

yksikön ensihoitajien toiveesta, sillä se on esimerkiksi tarkistuslistaa käyttökelpoisempi vaihto-

ehto käytännön tilanteita ajatellen. Opinnäytetyömme kirjallinen raportti sisältää teoriatietoa las-

ten hoitotyöstä sekä lapsen kivunhoidon prosessista. Sitä voidaan myös hyödyntää ensihoitajien 

työssä esimerkiksi kertausmateriaalina. 

Kainuun alue on harvaan asuttua ja välimatkat maakunnan sisällä ovat pitkiä. Ensihoidon toimin-

nassa täytyy huomioida, että ihmiset saavat tasa-arvoista ja korkeatasoista ensihoitoa alueen 

suuresta pinta-alasta huolimatta (Ensihoidon palvelutasopäätös 2018-2019). Lapsi kuuluu ensi-

hoidon potilaiden erityisryhmiin, koska lapsia on harvoin ensihoidon potilaina. Harvoin työssään 

lapsia kohtaavalle ensihoitajalle lasten hoitotyö voi olla haastavaa, koska huomioon otettavia asi-

oita on tilanteissa paljon. Ensihoitajan tulisi pystyä huomioimaan lasten suuret ikä- ja kokoerot 

keskenään sekä lasten psykologiset, anatomiset, fysiologiset ja farmakologiset eroavaisuudet ai-

kuisiin verrattuna. Ensihoitotilanteet tulisi kuitenkin pystyä rauhoittamaan lapsen ollessa poti-

laana, ettei lapsen hätääntyminen vaikeuta niitä. Tutkimustilanteissa ennakointi ja soveltaminen 

ovat tärkeää tehdä esimerkiksi lapsen ikäkauden mukaiseksi. (Alanen ym. 2017, 237-240; Kuisma 

ym. 2013, 646.) 

Monet ensihoidon potilaat kärsivät äkillisestä, kovasta kivusta (Aaltonen 2015). Kivunhoidossa 

täytyy pyrkiä vaikuttavaan lopputulokseen. Jos kipua hoidetaan huonosti, voi lapselle jäädä pel-

koja hoitotilanteita kohtaan. Toistuvat kipukokemukset saattavat jättää ikuisen jäljen ihmisen 

muistiin ja kipujärjestelmään, eli huonon kivunhoidon seuraukset ovat kauaskantoisia. Lapsilla, 

joilla on poikkeavasti herkistynyt kipujärjestelmä, menestyvät koulussa heikommin sekä heillä on 

muista lapsia enemmän häiriökäyttäytymistä ja keskittymisvaikeuksia. Hoitamaton kipu aiheuttaa 

myös stressiä, joka haittaa hyvinvointia.  Lapsi, jonka kipu hoidetaan hyvin, toipuu sairaudestaan 

nopeammin ja saa myönteisiä kokemuksia tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä.  (Kokki 2015; Storvik-

Sydänmaa ym. 2015, 322-324.)  

Voidakseen hoitaa lapsen kipua vaikuttavasti, on tärkeää, että hoitohenkilökunta hallitsee kivun 

arvioinnin ja riittävät hoitomenetelmät (Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 323). Lapset voivat kokea 

pelkoa hoitotoimenpiteitä kohtaan (Ilola ym. 2013, 242). Se tulee huomioida hyvin, sillä lapselle 

ahdistus ja pelko voivat aiheuttaa lähes samanlaisen tunteen kuin kipua tuottava toimenpide 
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(Pölkki 2002, 56). Pelkoa voidaan lievittää muun muassa valmistelemalla lapsi huolellisesti tilan-

teita varten ja kertomalla lapsen kehitystason mukaisesti tapahtuvista asioista realistisesti (Ilola 

ym. 2013, 242-243; Pölkki & Pietilä, 2013, 49). 

Lapsen kipua voidaan arvioida sanallisesti, mutta huomioon täytyy ottaa lapsen kehitystason ai-

heuttama arvion luotettavuus (Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 324). Vanhempia kannattaa hyödyn-

tää kivun arvioinnissa (Alanen ym. 2017, 248). Kipua voidaan myös arvioida fysiologisten muutos-

ten avulla. Pystyäkseen arvioimaan muutoksia, tulee tietää lasten fysiologisten tutkimusten viit-

teelliset normaaliarvot. (Alanen ym. 2017, 245; Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 324.) Lisäksi kivunar-

vioinnin tukena on mahdollista käyttää erilaisia kipumittareita. Niiden käyttäminen antaa hyvän 

perustan kivun systemaattiselle ja objektiiviselle havaitsemiselle, joka johtaa paremmin vaikutta-

vaan kivunhoitoon. (Pölkki & Pietilä 2013, 49.) Vanhempien sanallinen arvio lapsen kivusta saat-

taa olla aliarvioitu, jos kipumittaria ei ole käytetty arvioinnin tukena (Uitti 2018, 5). 

Kivun hoidon tavoitteena on kivun lievittyminen, toimintakyvyn koheneminen sekä elämänlaadun 

parantuminen. Ensisijaisesti pitäisi pyrkiä käyttämään lääkkeettömiä menetelmiä, joihin lääke-

hoito voidaan yhdistää. (Kipu 2017.) Lasten kipua hoidetaan samoilla keinoilla kuin aikuisenkin 

kipua. Lääkehoidon erityispiirteenä on, että lääkkeet annostellaan lapsen painokilojen mukaisesti. 

(Saano & Taam-Ukkonen 2016, 124.) Kun lapselle annetaan lääkettä, lääkeannos määritellään lää-

kelaskun avulla (Storvik-Sydänmaa 2015, 313). 

Kivunhoito voi jäädä ensihoitotilanteissa riittämättömäksi, sillä sopivan kipulääkeannoksen löytä-

minen saattaa olla haastavaa. Tilanteissa on usein epävarmuustekijöitä, mutta hoito on pyrittävä 

aloittamaan silti nopeasti. Ihanteellisessa tilanteessa kipulääkkeen vaikutus on tehokasta ja no-

peasti alkavaa, sen annostelu on ensihoito-olosuhteissa helppoa ja lääkkeen käytölle ei ole mer-

kittäviä vasta-aiheita eikä se aiheuta vakavia haittavaikutuksia. (Aaltonen 2015.) 

Harvinaisissa ja haastavissa tilanteissa, kuten lapsen kivunhoito ensihoitotilanteissa, on virheiden 

mahdollisuuksia. Ensihoitajilta ei voida olettaa, että he muistavat kaikki tilanteissa tarvittavat tie-

dot. Ensihoitotilanteissa voidaan käyttää tarkistuslistoja ja lääkäriltä pyydettyä hoito-ohjetta. 

(Alanen ym. 2017, 16-17; Silfvast ym. 2016, 7-8.) 

Sosiaali- ja terveysalalle tehtyjen ohjeiden on oltava ajantasaisia ja luotettavia. Erilaiset ohjeet 

antavat hyvän pohjan ensihoitopalveluille. Hoito-ohjeen tarkoituksena on auttaa ensihoitohenki-

löstöä toimimaan hoitolaitoksen ulkopuolella oikein ja turvallisesti, sillä lääkehoito kehittyy koko 

ajan. Hoito-ohjeen tulee hyväksyä oman sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkäri. Vastuulää-
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käri hyväksyy hoito-ohjeen, pyrkimällä noudattamaan valtakunnallisten ja keskushallinnon lin-

jauksia ja tavoitteita, jotta eri alueiden toimintaohjeet olisivat yhtenäisiä. Hänen hyväksymänsä 

hoito-ohje antaa ensihoidon työntekijöille velvoitteen toimia hoito-ohjeen mukaisesti sekä tuo 

selkeyttä toimintaan.  (Kuisma ym. 2017, 26; Silfvast ym. 2016, 7-8.)  

Hoito-ohjeella on kaksi tavoitetta: vastata laitoksen ja ammattilaisen tarpeita. Kirjallisten hoito-

ohjeiden on tarkoituksena toimia muistilistana, johon on mahdollista tutustua jo etukäteen. 

Hoito-ohjeeseen etukäteen tutustuminen lisää hoito-ohjeen käytettävyyttä, sillä hoito-ohjeen on 

tarkoituksena tukea toimintaa eikä lisätä hämmennystä.  Kirjallinen hoito-ohje tukee lääkäriltä 

saatua suullista ohjetta. (Roivas & Karjalainen 2013, 118-119.)  

Näiden tietojen perusteella voidaan tulla johtopäätökseen, että lapsen kivun hoito-ohje on ensi-

hoitajille tarpeellinen, erityisesti Kainuussa, jossa välimatkat ovat usein pitkiä. Hoito-ohjeen tar-

koitus on auttaa ensihoitajaa käytännön tilanteissa, joissa lapsen kipua arvioidaan ja hoidetaan. 

Hoito-ohjeen laadinnassa on käytetty näyttöön perustuvaa tietoa sekä Kainuun soten ensihoidon 

vastuulääkärin asiantuntemusta. Hoito-ohjeeseen koostettiin osiot lapsen kivun arvioinnista sekä 

lääkkeettömistä ja lääkkeellisistä kivun hoidon muodoista, joita Kainuun soten ensihoidossa voi-

daan käyttää. Laatimassamme hoito-ohjeessa lääkkeiden annostelussa tarvittavat lääkelaskut on 

joko laskettu valmiiksi taulukkoon tai antamalla valmis laskukaava, johon ensihoitajan tarvitsee 

lisätä ainoastaan lapsen paino.  Ensihoitaja voi hoito-ohjetta apuna käyttäen toteuttaa lapsen ki-

vunhoitoa entistä turvallisemmin, varmemmin ja nopeammin. 
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8 Pohdinta 

Pohdinnassa tehdään yhteenveto siitä, mitä on tehty ja mihin johtopäätökseen päädytään (Vilkka 

& Airaksinen 2003, 96). Opinnäytetyöprosessia aloittaessamme emme tiedostaneet kuinka laajan 

ja haastavan aiheen valitsimme. Kummallakaan meistä opinnäytetyön tekijöistä ei ollut aiempaa 

tietoa tai kokemusta ensihoitopalvelusta, kivunhoidon prosessista tai lapsipotilaiden hoitotyöstä. 

Näiden aiheiden yhdistelmästä muodostui hyvin haasteellinen kokonaisuus, jossa teoriatiedon eri 

osa-alueita joutui soveltamaan paljon saadakseen käytettävän lopputuloksen. 

Päädyimme tekemään opinnäytetyömme yhdessä, mikä osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Täyden-

simme toisiamme prosessin eri vaiheissa ja pystyimme jakamaan vastuuta tasaisesti molemmille. 

Aikatauluttamalla opinnäytetyöprosessia saimme pysyttyä omassa aikataulussamme eli saamaan 

opinnäytetyö esitysvalmiuteen ennen kesää 2019. 

Aiheemme osoittautui haastavaksi ja laajaksi jo opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa, jolloin 

teimme lähdekriittistä tiedonhakua teoriaperustaa varten. Aiheen rajaaminen vaikutti aluksi 

haastavalta, koska tarkkaa teoriatietoa lapsista ensihoidon potilaina löytyi vain vähän. Jou-

duimme laajentamaan tiedonhakua ensihoidon ulkopuolelle ja välillä oli vaikeaa rajata tarvittavaa 

tietoa. 

Tuotteistamisprosessi tutkimusmenetelmänä oli mielestämme käytännönläheinen valinta itsel-

lemme ja hyödyllinen myös toimeksiantajalle. Pääsimme prosessin myötä tutustumaan Kainuun 

soten ensihoidon toimintaan läheisesti. Koimme, että opinnäytetyöprosessiamme vahvisti hyvä 

vuorovaikutus toimeksiantajamme kanssa. Pääsimme tapaamaan käytännöntyötä tekevää ensi-

hoitajaa Kajaanin yksikössä sekä Kainuun soten ensihoidon vastuulääkäriä, jotka molemmat an-

toivat tärkeää tietoa opinnäytetyötämme varten.  

Hoito-ohjeen laatiminen vaikutti aluksi todella haastavalta, sillä se edellytti laajaa tietämystä lap-

sen kivunhoidosta. Kun kokosimme hoito-ohjeeseen sisällytettävää tietoa esimerkiksi lääkeainei-

den valmistemuodoista, oli tärkeää muistaa lääkkeiden käytön sovellettavuus ensihoitotilan-

teissa. Hoito-ohjetta laatiessa tapaaminen ensihoidon vastuulääkärin kanssa oli ensiarvoisen tär-

keä, sillä hänen tulee hyväksyä Kainuun alueen ensihoidossa käytettävät hoito-ohjeet. 
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8.1 Luotettavuus 

Luotettavuutta pyritään arvioimaan kaikissa tutkimuksissa, jotta virheiden syntymistä voidaan 

välttää. Sitä voidaan arvioida monin erilaisin mittaus- ja tutkimustavoin sekä luotettavuuden kri-

teerien pohjalta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 231-232.) Luotettavuutta voidaan arvioida 

siirrettävyyden, uskottavuuden, riippuvuuden ja vahvistettavuuden kriteereillä (Kankkunen & 

Vehviläinen-Julkunen 2013, 197-198). Opinnäytetyömme luotettavuuden kriteereiksi valitsimme 

siirrettävyyden ja uskottavuuden.  

Siirrettävyydellä tarkoitetaan tutkimuksen tuloksien mahdollisuutta siirtää toiseen tutkimusym-

päristöön. Luotettava siirrettävyys vaatii huolellista aineistonkeruuta. (Kankkunen & Vehviläinen-

Julkunen 2013, 197-198.) Siirrettävyys ilmenee opinnäytetyössämme siten, että sen käytettä-

vyyttä voisi harkita Kainuun soten alueen päivystyksessä tai kotisairaalatoiminnassa, joissa poti-

laana saattaa olla kivulias lapsi. Kainuun sotessa aloitettiin syksyllä 2017 kokeilu kotisairaalatoi-

minnasta, jonka tarkoituksena on ollut vähentää terveyskeskussairaaloiden potilaspaikkojen 

määrää. Akuutti liikkuva sairaanhoito eli Aliisa on tarjonnut kotikäyntien avulla hoitoa potilaille, 

jotka on kotiutettu sairaalasta selvän diagnoosin ja hoitosuunnitelman kanssa. Mikäli Aliisa-toi-

minnassa hoidetaan tulevaisuudessa myös lapsipotilaita, voisi laatimamme hoito-ohje olla mah-

dollisesti siirrettävissä myös heidän käyttöönsä. Tällaisissa akuuteissa hoitoympäristöissä laati-

mamme lapsen kivun hoito-ohje voisi olla hyödyllinen, mikäli työntekijä kokee tarvitsevansa tu-

kea lapsen kivun hoitoprosessissa. (Kainuun soten yhtymähallituksen päätöksiä 18.10.2017, 

2017.) 

Uskottavuuden edellytyksenä on, että tutkija luo tekemilleen kategorioilleen laajat aineistot sekä 

ymmärtää tutkimuksen vahvuudet ja mahdolliset rajoitukset. (Kankkunen & Vehviläinen-Julku-

nen 2013, 197-198.) Etsimme teoriaosuuteemme sopivaa aineistoa mahdollisimman laajasti eri 

tietokannoista; Medicistä, Terveysportista, Google Scholarista sekä hoitotyön oppikirjoista. Lap-

sen kivunhoito ensihoitotilanteissa ei ole yleistä, joten laajensimme käyttämämme aineiston 

muun muassa lapsen postoperatiiviseen kivunhoitoon. Rajoituksia hoito-ohjeen laatimiseen toi 

lasten harvinaisuus ensihoidon potilaina. Ehdotimme muun muassa erääksi kipulääkevaihtoeh-

doksi parasetamolia oraalisuspensiona, mutta ensihoidon ei ole kannattavaa hankkia kaikkiin hoi-

toyksikköihinsä tätä lääkettä. Tällaisen pakkauksen avaamisen jälkeen lääkkeen käyttöaika on ly-

hyt ja se todennäköisesti päätyisi lääkehävikkiin. 

Lähdeaineistoa tulee valita kriittisesti. Lähteeksi kannattaa valita tunnetun ja asiantuntijaksi vali-

tun tekijän tuote. Eri lähteet voivat antaa erilaista näkökulmaa tutkimukselle. Hyvänä lähteenä 
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pidetään tuoreinta ja ajantasaisinta lähdettä, joka on ensisijainen lähde eli alkuperäinen lähde. 

Toissijaiset lähteet lisäävät virheiden mahdollisuutta. (Vilkka & Airaksinen 2003, 72-73.) Olemme 

tehneet koko opinnäytetyöprosessimme ajan säännöllisesti lähdehakua, mikä mahdollisti sen, 

että käytimme tuoretta ja ajantasaista aineistoa. Etsimme lähteitä luotettavista tietokannoista, 

joista mainitsimme jo aiemmin. Pyrimme käyttämään enintään kymmenen vuotta vanhoja läh-

teitä. Otimme kuitenkin mukaan teoreettiseen viitekehykseen esimerkiksi Tarja Pölkin väitöskir-

jan vuodelta 2003, koska kirjoittaja on arvostettu ja tunnettu juuri lapsen kivunhoitoon liittyvästä 

tutkimustyöstä. Koimme, että tällaiset lähdekriittisesti vanhemmat lähteet eivät vähentäneet 

opinnäytetyömme luotettavuutta.  

Koimme haastavaksi löytää monipuolista lähdeaineistoa lasten hoitotyöhön liittyen, joten pää-

dyimme käyttämään Storvik-Sydänmaan ym. Lasten ja nuorten hoitotyön oppikirjaa useissa osi-

oissa. Tiedostimme, että kyseessä on toissijainen lähde, mutta käytimme teosta, koska sitä oli 

käytetty laajasti lähteenä.  Tarkastelimme useita lasten hoitotyöhön liittyviä opinnäytetöitä ja pro 

gradu- tutkielmia ja yhdistävänä tekijänä oli kyseisen oppikirjan käyttäminen teoreettisessa viite-

kehyksessä. 

Tarvitsimme sekä opinnäytetyömme teoriaosuuteen että laatimaamme hoito-ohjeeseen tietoa 

erilaisista kipuun, pahoinvointiin ja opiaattivaikutuksen kumoamiseen käytettävistä lääkkeistä. 

Valitsimme käytettäväksi lähteeksi Terveysportin sähköisen lääketietokannan Pharmaca Fennica-

kirjan sijaan. Terveysportin lääketietokanta voi päivittyä ajantasaisimman ja tuoreimman näyt-

töön perustuvan tiedon mukaan, toisinkuin Pharmaca Fennica-kirja, joka painetaan kirjallisesti 

jokaiselle vuodelle. Lisäksi varmistimme lääkkeiden sopivuuden ja annosteluohjeet hoito-ohjetta 

varten Kainuun soten ensihoidon vastuulääkäriltä. 

Kokoamaamme lapsen painon kehityksen Taulukkoa 3 tulee tarkastella kriittisesti ja tiedostaen, 

että päädyimme käyttämään vain lapsen painonkehityksen keskikäyrää. Jätimme tällöin huomi-

oimatta esimerkiksi keskosina syntyneet lapset tai muusta syystä aiheutuvat yksilölliset painon-

kehityksen poikkeamat, jolloin lapsen paino ei vastaa iänmukaista painonkehityksen keskikäyrää. 

Myös murrosikä voi alkaa lapsilla eriaikaisesti, joka vaikuttaa painonkehitykseen. Kokoamamme 

Taulukon 3 käyttäminen vaatii ensihoitajalta arviointikykyä ja sitä kannattaa käyttää vain, kun 

lapsen tarkka paino ei ole tiedossa ja lääkeannosta joudutaan annostelemaan vasteen mukaisesti. 
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8.2 Eettisyys 

Etiikan peruskysymykset rakentuvat oikean ja väärän sekä hyvän ja pahan ympärille. Tutkimusta 

tehdessä on otettava huomioon monia eettisiä asioita ja kysymyksiä. Jotta tutkimus on eettisesti 

hyvä, sen teossa on noudatettava hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkijan vastuulla on periaatteiden 

tunteminen sekä niiden noudattaminen (Hirsjärvi ym. 2009, 23.) 

Tutkimusta tehdessä tulee soveltaa erilaisia tiedon hankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä, 

jotka ovat eettisiä ja kriteerien mukaisia. Tutkimuksessa tulee noudattaa rehellisyyttä, huolelli-

suutta sekä tarkkuutta, ja myös tietosuojalakia on noudatettava.  Tutkijan tulee viitata muiden 

julkaisuihin asianmukaisesti, jotta heidän tekemälleen työlle ja saavutuksille annetaan kunnioi-

tusta. Jotta tutkimusta voidaan tehdä, siihen tarvitaan tutkimuslupa sekä erilaiset sopimukset oi-

keuksista, vastuusta ja velvollisuuksista, kuten myös käyttöluvasta ja säilyttämisestä. (Tutkimus-

eettinen neuvottelukunta 2012, 8-9.) Opinnäytetyöprosessissa olemme noudattaneet näitä oh-

jeistuksia eettisyyden säilyttämiseksi.  

ETENE eli sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta on luonut eettiset suositukset sosiaali- ja ter-

veysalalle. Sosiaali- ja terveysalalla toimivien työntekijöiden tulee kunnioittaa asiakkaiden ja po-

tilaiden perusoikeuksia ja ihmisarvoa. Se on toiminnan perustana ja siihen sisältyvät itsemäärää-

misoikeus sekä valinnanvapaus. Hoidon edellytyksenä on asiakkaan ja potilaan suostumus ja osal-

lisuus. (ETENE 2011, 5.)  

Ammattilaisten tulee vastata palvelujen laadusta, palvelukokonaisuuden tarjonnan oikeudenmu-

kaisuudesta sekä jatkuvuudesta. Työssään ammattihenkilöstö ottaa huomioon asiakkaan ja poti-

laan voimavarat, iän ja kehitystason. Erityishuomio tulee kohdistaa ”herkästi haavoittuviin asiak-

kaisiin ja potilaisiin”, esimerkiksi lapsiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisön ja johdon tulee 

tarjota työntekijöille perehdytystä, tukea, turvallisuutta sekä koulutusmahdollisuuksia, jotta am-

mattilaisten osaaminen olisi ajan tasalla. Hyvän hoidon ja palveluiden edellytyksinä ovat vastuul-

liset päätökset ja toimintakulttuuri. Päätöksenteossa tulee kiinnittää eettisyyteen huomiota kai-

killa toimintatasoilla.  (ETENE 2011, 6.) 

Lasten ja nuorten hoitotyön yleisiä periaatteita ovat yksilöllisyys, perhekeskeisyys, kasvun ja ke-

hityksen tukeminen, turvallisuus, jatkuvuus, omatoimisuuden tukeminen ja kokonaisvaltainen 

hoito. Kun nämä periaatteet toteutuvat hyvin, ne varmistavat lapsen hyvän hoitotyön perustan. 

Lasten ja nuorten hoitotyön arvot eivät kuitenkaan voi toteutua täysin ensihoidossa, koska tilanne 
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on äkillinen, lyhytaikainen ja lapselle usein vieras tilanne. Esimerkiksi lapsen yksilöllisyyden peri-

aatetta on haasteellista toteuttaa ensihoidossa: sen mukaan lasta on kohdeltava yksilönä, hänen 

omien tarpeidensa, toiveidensa ja tapojensa mukaan. Tämä edellyttäisi vanhemmilta ja lapselta 

saatuja esitietoja, mikä ei välttämättä onnistu äkillisessä ensihoitotilanteessa. Kiireellisissä tilan-

teissa ensihoito on toteutettava mahdollisimman nopeasti, joka voi olla lapsen toiveiden vas-

taista. Tilanteessa tulee pyrkiä huomioimaan lapsen ikä, jotta tilanne saadaan hoidettua mahdol-

lisimman hyvin lapsen kehitystaso huomioon ottaen. (Storvik-Sydänmaa ym. 2015, 104-105.) 

Ensihoitotilanteessa lapsen suostumusta on haasteellista kuunnella, sillä lapsi ei välttämättä ym-

märrä kyseisen tilanteen vakavuutta ja hoidon tarpeellisuutta. Yleensä ensihoitotilanteessa on 

mukana lapsen huoltaja, joka on vastuussa lapsesta ja tekee hänen hoitoonsa liittyvät päätökset. 

Esimerkiksi mikäli lapselle annetaan lääkettä poikkeuskäytöllä eli off label -käytöllä, tulee huolta-

jalle kertoa siitä ja hänelle tulee antaa mahdollisuus kieltää kyseisen lääkkeen käyttö. Lapsen 

huoltaja saattaa myös huolestua, mikäli lasta ei hoideta täysin kivuttomaksi. Ensihoidon tarkoi-

tuksena on lievittää kipua, eikä poistaa sitä kokonaan, jolloin kivun paikallistaminen on vielä mah-

dollista jatkohoitoyksikössä. Lasten hoitotyön turvallisuuden periaatteen mukaisesti huoltajalla 

on oikeus saada tietoa lapsen hoidosta. Pohdimme, että näiden kivun lääkehoitoon liittyvien tie-

tojen kertominen on kuitenkin eettinen ongelma, sillä huoltaja saattaa hätääntyä tällaisista tie-

doista. Hoidettavana oleva lapsi voi hätääntyä huoltajansa hädästä, ja tämä voi vaikuttaa hoidon 

onnistumiseen.  

Ohjeistimme laatimassamme hoito-ohjeessa erääksi lääkkeettömän kivunhoidon menetelmäksi 

huoltajan mukaan ottamisen. Pohdimme edelleen, että mikäli huoltaja on tilanteessa hyvin hä-

tääntynyt, voi tämä vaikuttaa heikentävästi tilanteen rauhallisuuteen, joka on myös yksi lääkkeet-

tömän kivunhoidon menetelmä. Ensihoitajilta vaaditaan tilannetajua ja arviointikykyä tällaisissa 

tilanteissa: onko huoltajan mukaan ottaminen hoitotilanteen sujuvuutta ajatellen kannattavaa. 

Asiakkaan ja potilaan etu on sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan lähtökohtana. Jokainen on 

oikeutettu saamaan tarvitsemaansa hoitoa ja palvelua, joiden keskeisinä tavoitteina ovat hyvän 

tekeminen ja vahingon välttäminen. Toiminnan tulee pohjautua perusteltuun tietoon ja ammat-

titaitoon, jolloin hoito on luotettavaa ja turvallista. Potilaan ja asiakkaan etu tarkoittaa, että hoi-

dot ja palvelut ovat oikeudenmukaisia ja kaikille samoin perustein järjestettyjä. (ETENE 2011, 5-

6.) 

Opinnäytetyömme mukailee näitä eettisiä suosituksia. Opinnäytetyömme tuote on kohdistettu 

Kainuun soten ensihoidon henkilökunnalle, hyödyn saajia ovat kuitenkin ensihoidon lapsipotilaat. 
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Hoito-ohjeen tarkoituksena on tukea henkilökunnan osaamista lapsen kivunhoidon suhteen sekä 

auttaa parantamaan lapsen kivun hoitoa. Se auttaa luomaan hoito-ohjeistukset yhtenäisiksi sekä 

minimoi riskien syntymisen.  

Eettisyys korostuu opinnäytetyömme esitestauksen yhteydessä. Valitsimme esitestauksen ta-

vaksi nimettömän palautekyselyn, jotta vastaajilla oli mahdollisuus kommentoida ja antaa pa-

lautetta hoito-ohjeestamme rehellisesti. Palautekysely ja sen vastaukset olivat nähtävillä vain toi-

selle opinnäytetyön tekijälle, joka paransi arviomme mukaan tietoturvaa. Palautteen perusteella 

pystyimme muokkaamaan hoito-ohjetta käyttäjille sopivaksi, jonka jälkeen poistimme kyselylo-

makkeen ja sen vastaukset. 

8.3 Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja jatkotutkimusaiheet 

Opinnäytetyöprosessin tarkoituksena on pyrkiä osoittamaan alan ammattilaisille, että teoreetti-

sen tiedon ja käytännön ammattitaidon yhdistämisestä on hyötyä. Opinnäytetyö kehittää osaa-

misen ilmaisemista sekä suullisesti että kirjallisesti, kokonaisuuksien ja ajan hallintaa, yhteistyötä 

ja innovatiivisen työelämän kehittämistä. Nämä johtavat ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen. 

Arvio omasta ammatillisesta kasvusta ja suunnitelma oman ammatillisuuden kehittämisestä tulee 

sisällyttää opinnäytetyöhön. (Vilkka & Airaksinen 2003, 160.) Opinnäytetyöprosessimme tuki am-

matillisen osaamisen kehittymistä terveyspalvelujen laadun, hoitotyön eettisyyden ja ammatilli-

suuden, kliinisen hoitotyön, näyttöön perustuvan toiminnan, potilasturvallisuuden sekä ohjaus- 

ja opetusosaamisen osaamisalueilta (Eriksson, Korhonen, Merasto & Moisio 2015, 36 – 44). 

Opinnäytetyömme tavoitteena on edistää lapsipotilaiden hyvää hoitotyötä ensihoitotilanteessa, 

mikä liittyy vahvasti terveyspalvelujen laatuun sekä hoitotyön eettisyyteen ja ammatillisuuteen. 

Tätä opinnäytetyötä varten oli opittava tuntemaan ensihoitoa ja terveydenhuoltoa ohjaava ajan-

kohtainen lainsäädäntö sekä hoitotyön kansalliset laatusuositukset ja vaatimukset. Etenimme 

kansalliselta tasolta aluekohtaiselle käsitellessämme hoitotyötä ohjaavia arvoja. Lisäksi tarkaste-

limme aluekohtaista Kainuun soten ensihoidon palvelutasopäätöstä, jossa tuotiin esille muun mu-

assa toiminnan tavoitteita.  Hoitotyön eettiset ohjeet ja lainsäädännön tunteminen laajentavat 

näkemystämme hoitotyön laadukkaasta toteutuksesta.  Laatimamme hoito-ohje edistää tasalaa-

tuista hoitotyötä lapsen kivunhoidossa. (Eriksson ym. 2015, 37 – 46.) 

Kliinisen hoitotyön osaamisalueella osaamisemme kehittyi merkittävästi. Kehittyneisiin osaamis-

alueisiin kuuluvat muun muassa lääkehoito, lasten hoitotyö sekä akuutti hoito. Lääkehoidon 
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osalta käsittelimme yhtä erityisryhmää eli lapsipotilaita. Opinnäytetyömme edisti lapsen kivun-

hoitoprosessin eli kivun arvioinnin, kivunhoidon suunnittelun, toteutuksen ja hoidon arvioinnin 

osaamista teoriassa. Opiskelujemme aikana emme olleet käsitelleet syvemmin kivunhoitoa, joten 

tällä osa-alueella teoreettinen osaamisemme laajeni huomattavasti. Lisäksi osaamme ottaa huo-

mioon lasten lääkehoidon erityispiirteitä ja ennakoida niihin liittyviä haasteita. Farmakologinen 

osaamisemme on edistynyt kivunhoitoon liittyvien lääkkeiden osalta. Lasten hoitotyön osalta kes-

kityimme lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä perhehoitotyön eri menetelmien tukemiseen. Näi-

den seikkojen huomioiminen lapsipotilaan kivunhoitoprosessin aikana on tärkeää. Akuuttihoidon 

osaamisemme on edistynyt, sillä opinnäytetyömme myötä olemme syventyneet hätätilanteissa 

välitöntä hoitoa vaativaan kivunhoitoon.  (Eriksson ym. 2015, 39 – 41.) 

Näyttöön perustuvan toiminnan ja päätöksenteon osaamisalueella kehityimme tuotteistamispro-

sessin myötä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamisessa. Tähän liittyy muun muassa tie-

donhankinnan osaaminen sekä tieteellisten julkaisujen lukeminen ja kriittinen arvioiminen. Näitä 

tietoja olemme hyödyntäneet laatiessamme lapsen kivun hoito-ohjetta. Olemme ratkaisseet en-

sihoidon moniammatillisessa tiimissä epäselviä tilanteita esimerkiksi hoito-ohjetta laatiessamme. 

Olemme olleet prosessin aikana yhteydessä Kainuun soten ensihoidon vastuulääkäriin, esimie-

heen sekä ensihoitajiin. Päätöksenteko-osaamisemme on parantunut erityisesti hoito-ohjetta laa-

tiessamme: saimme moniin osa-alueisiin erilaisia ohjeita esimerkiksi tuotteen muotoiluun liittyen 

eri ihmisiltä, jotka olivat ohjaamassa opinnäytetyötämme. Näistä erilaisista ohjeista meidän tuli 

päättää itse, kuinka saamme koostettua ensihoitajien toimintaa tukevan, tarpeeksi kattavan ja 

täsmällisen hoito-ohjeen. Oman osaamisen kriittinen tarkastelu kuuluu myös tähän osaamisalu-

eeseen. Opinnäytetyömme raportin pohdinta- osiossa tuomme esille kriittisesti tarkastellen käyt-

tämiämme lähteitä sekä tuotteistamisprosessin vaiheita. (Eriksson ym. 2015, 41 – 42.) 

Potilasturvallisuuteen kuuluu lääkitysturvallisuus. Opinnäytetyömme tuloksissa ja johtopäätök-

sissä perustelimme, miksi laatimamme hoito-ohjeemme on tarpeellinen. Se myös edistää lääki-

tysturvallisuuden toteutumista, sillä sen avulla muun muassa kaksoistarkastuksen tekeminen hel-

pottuu: lääkärin ensihoitajalle antama suullinen lääkehoito-ohje voidaan tarkastaa vielä kirjalli-

sesta lapsen kivun hoito-ohjeesta. Lisäksi hoito-ohjeeseen tehtiin lääkkeiden annostelutaulukot, 

jolloin ensihoitajan ei tarvitse kiireellisissä tilanteissa suorittaa vaativia lääkelaskuja. (Eriksson ym. 

2015, 46.) 

Ohjaus- ja opetusosaamisemme karttuivat lapsen kivun hoito-ohjetta laatiessamme. Tutus-

tuimme hoito-ohjeen laadinnan teoriaan sekä saimme käyttöömme Kainuun soten käyttämän ki-
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vun hoidon ohjeen ensihoitoyksiköille. Pyrimme asiakaslähtöiseen lopputulokseen, jolloin laati-

mamme tuote eli hoito-ohje on tavoitteemme mukaisesti käytännöllinen juuri Kainuun soten en-

sihoitajille. Ohjaus- ja opetusprosessiin kuuluvat tarpeen arviointi, suunnittelu, toteutus, arviointi 

ja kirjaaminen. Näitä sovelsimme opinnäytetyössämme lähtökohtana lapsen kivunhoitoprosessi. 

(Eriksson ym. 2015, 43.) 

Opinnäytetyöprosessin aikana meille heräsi muutamia ajatuksia jatkotutkimusaiheista. Laati-

mamme lapsen kivun hoito-ohjeen käytettävyyttä voitaisiin kartoittaa muissa hoitoyksiköissä, 

jotka saattavat hoitaa kivuliaita lapsipotilaita eli esimerkiksi Kainuun soten päivystysvastaan-

otoilla tai Aliisa-kotisairaalatoiminassa. Suunnittelimme aluksi, että esittelisimme laatimaamme 

hoito-ohjeen myös Kainuun keskussairaalan päivystykseen sekä lasten ja nuorten osastolle, mutta 

päädyimme hylkäämään tämän idean, ettei opinnäytetyömme laajenisi liikaa. Meille selvisi hoito-

ohjeen laatimisen aikana, että Kainuun soten ensihoidossa ei ole vielä käytössä PEWS- pisteytys-

järjestelmä eli Pediatric early warning score. Se on lapsipotilaiden peruselintoimintojen tarkkai-

luun kehitetty apuväline taulukkomuodossa, ja siitä meidän mielestämme olisi hyötyä myös ensi-

hoidossa, joka hoitaa lapsipotilaita harvoin. Esimerkiksi PEWS-järjestelmän käyttöönottaminen 

Kainuun soten ensihoidossa tai Kainuun keskussairaalan päivystyksessä voisi olla tärkeä ja ajan-

kohtainen opinnäytetyön aihe. 

Erääksi jatkotutkimusaiheeksi mietimme laatimamme lapsen kivun hoito-ohjeen digitalisointia. 

Digitaalisessa muodossa hoito-ohjeeseen voisi sisällyttää enemmän tietoa, jonka saisi tarvittaessa 

esiin esimerkiksi hyperlinkkien takaa: lääkkeiden käyttötarkoitukset ja vasta-aiheet, haitta- ja yh-

teisvaikutukset. Digitaalista versiota hoito-ohjeesta voisi käyttää myös kertaus- ja opetusmateri-

aalina Kainuun soten ensihoitajille. Digitaalisessa versiossa eri lääkkeiden annostelutaulukot voi-

sivat avautua hyperlinkeistä, jolloin hoito-ohje olisi ulkoasultaan lyhyt, ytimekäs ja selkeä, mutta 

sisältäisi tarvittavaa tietoa enemmän kuin nykyinen, kirjallinen hoito-ohje. Kirjallinen hoito-ohje 

olisi edelleen tärkeä apuvälinen digitaalisen version rinnalla, sillä esimerkiksi katvealueisiin tai 

elektronisten laitteiden toimimattomuuteen tulee varautua ensihoitajien työssä. 
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Saatekirje lapsen kivun hoito-ohjeen luonnosversion palautekyselyä varten 

 

Hyvät Kainuun soten ensihoidon työntekijät  

Pyydämme teitä tutustumaan laatimaamme lapsen kivun hoito-ohjeeseen ja osallistumaan pa-
lautteen antamiseen.  Hoito-ohjeluonnos on tämän sähköpostiviestin liitetiedostona.  

Olemme sairaanhoitajaopiskelijoita Kajaanin ammattikorkeakoulusta ja teemme opinnäyte-
työtä, jonka aiheena on lapsen kivunhoito ensihoidossa. Tuotteistamisprosessia hyödyntäen laa-
dimme lapsen kivun hoito-ohjeen Kainuun soten ensihoidon työntekijöille. Olemme hyödyntä-
neet hoito-ohjeen laatimisessa Kainuun soten ensihoidossa tällä hetkellä käytössä olevaa kivun 
hoito-ohjetta. Hoito-ohjeessa käytetty fontti noudattaa Kainuun soten graafisia ohjeita ja hoito-
ohje on tehty Kainuun soten viralliselle hoito-ohjepohjalle. Olemme varmistaneet tuotteemme 
asiasisällön ensihoidon vastuulääkäriltä, Marko Hoikalta.   

Pyytäisimme teiltä ensihoidossa työskenteleviltä palautetta hoito-ohjeen ulkoasusta ja käytettä-
vyydestä, sillä te olette tuotteemme tulevia käyttäjiä. Tuote on tärkeää tehdä teidän tarpei-
tanne vastaavaksi ja helposti käytettäväksi. Jokainen saamamme palautevastaus on tärkeä, sillä 
palautteen perustella muokkaamme hoito-ohjetta käyttökelpoisemmaksi teille.   

Tutustukaa ensin tämän sähköpostin liitetiedostona olevaan lapsen kivun hoito-ohjeeseen. Tä-
män jälkeen avatkaa alla oleva linkki, josta löydätte nimettömästi täytettävän sähköisen palau-
telomakkeen. Palautevastauksia käsitellään luottamuksellisesti ja ne hävitetään tulosten analy-
soinnin jälkeen. Sähköisen palautelomakkeen vastaamisen voi suorittaa työajalla.   

Linkki palautekyselyyn: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lNlZWzIQvE-
HBTZUTG4O2zfF_IRj1v9EpL5SwmsKCshUOUhNVUtYU0hCN0JPODdOUUg3U083Q1BDTi4u  

Palautekysely on auki 15.-24.3.2019.  

Teiltä saamamme palautteen perusteella teemme tarvittavia muutoksia laatimaamme hoito-
ohjeeseen. Opinnäytetyömme valmistuu tämän kevään aikana ja hoito-ohjeen voimme luovut-
taa käyttöönne opinnäytetyömme hyväksymisen jälkeen.   

Kiitos jo etukäteen vastauksistanne!  

 

Lisätietoja opinnäytetyöstämme tai palautelomakkeesta saatte ottamalla meihin yhteyttä.   

Laura Karppinen SHS16S, KAMK    Mia Karvonen SHS16S, KAMK   

laurakarppinen5@kamk.fi             miakarvonen@kamk.fi  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lNlZWzIQvE-HBTZUTG4O2zfF_IRj1v9EpL5SwmsKCshUOUhNVUtYU0hCN0JPODdOUUg3U083Q1BDTi4u
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Palautekysely lapsen kivun hoito-ohjeesta 

Tutustu ensin sähköpostisi liitetiedostona olevaan lapsen kivun hoito-ohjeeseen. Tämän 

jälkeen vastaa palautekyselyyn. 

Pakolliset kysymykset on merkitty tähdellä. Kommenttiosiot ovat vapaaehtoisia. Niissä 

voit kertoa omin sanoin palautteesi tai korjausehdotuksesi ylläolevan kysymyksen ai-

heesta.  

 

1. Onko hoito-ohjeessa annettu selkeät ja käyttökelpoiset ohjeet lapsen kivun arviointiin? 

* 

1 = heikko/merkittävästi puutteellinen 

2 = kohtalainen/osittain puutteellinen 

3 = hyvä 

2. Kommenttiosio 

 

3. Haluaisitko, että erilaisia kivun arvioinnin tukena käytettäviä kipumittareita sisällytettäi-

siin hoito-ohjeeseen? * 

kyllä/ei 

 

4. Onko lasten viitteellisten normaaliarvojen taulukko tarvittava osio? * 

kyllä/ei 

 

5. Arvioi lääkkeettömän kivunhoidon ohjeistuksen käytettävyys. * 

1 = heikko/merkittävästi puutteellinen  

2 = kohtalainen/osittain puutteellinen 

3 = hyvä 

6. Kommenttiosio 

 

7. Arvioi lääkkeellisen kivunhoidon ohjeistuksen käytettävyys. * 

1 = heikko/merkittävästi puutteellinen  

2 = kohtalainen/osittain puutteellinen 

3 = hyvä 

8. Kommenttiosio 

 

9. Arvioi perustason hoito-ohjeen käytettävyys. * 

1 = heikko/merkittävästi puutteellinen  

2 = kohtalainen/osittain puutteellinen 

3 = hyvä 

10. Kommenttiosio 

 

 

 

11. Arvioi hoitotason hoito-ohjeen käytettävyys. * 

1 = heikko/merkittävästi puutteellinen  

2 = kohtalainen/osittain puutteellinen 

3 = hyvä 
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12. Kommenttiosio 

 

13. Arvioi pahoinvoinnin ja hengityslaman kumoamisen osiot hoito-ohjeesta. * 

1 = heikko/merkittävästi puutteellinen  

2 = kohtalainen/osittain puutteellinen 

3 = hyvä 

14. Kommenttiosio 

 

15. Onko lapsen kivun hoito-ohje ulkoasultaan selkeä ja yksiselitteisesti ymmärrettävä? * 

kyllä/ei 

16. Arvioi lääkeainetaulukoiden ulkoasua ja helppolukuisuutta. * 

1 = heikko/merkittävästi puutteellinen  

2 = kohtalainen/osittain puutteellinen 

3 = hyvä 

 

17. Auttaisiko hoito-ohje sinua lapsipotilaan kivunhoidossa? * 

kyllä/ei  

 

18. Vapaa sana 
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