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1 Johdanto 

Kroonisia haavoja esiintyy suomalaisilla tulevaisuudessa yhä enenevissä määrin, mikä 

lisää jatkossa haastetta terveydenhuollolle. Merkittävimpiä syitä kroonisten haavojen 

lisääntymiselle ovat väestön vanheneminen, ylipainoisten määrän kasvu sekä suoma-

laisten suurentunut sairastuvuus diabetekseen. (Juutilainen 2018, 12.) Kroonisten 

haavojen hoito on kallista ja niiden hoitokustannukset ovat merkittävä osa tervey-

denhuollon kustannuksista. Pelkästään painehaavojen kustannukset ovat vuosittain 

n. 420 miljoonaa euroa ja 2-3 % terveydenhuollon kokonaiskustannuksista (Paine-

haavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä 2015).  

Taloudellisten kustannusten lisäksi, krooniset haavat vaikuttavat niistä kärsivän hen-

kilön elämään merkittävästi monella eri aspektilla. Ne muun muassa heikentävät elä-

mänlaatua, lisäävät stressiä ja ahdistusta, aiheuttavat kipua, aiheuttavat taloudellista 

ahdinkoa sekä saavat aikaan merkittäviä muutoksia elämäntyylissä. (Munro 2017,89.) 

Lisäksi useat haavapotilaat ovat raportoineet kontrollin menetyksen tunteesta ja pes-

simistisestä suhtautumisesta tulevaisuuteen sekä haavan paranemiseen. Myös ma-

sennus on yleinen oire kroonisesta haavasta kärsivillä. (Erfurt-Berge & Renner 

2017,143.)  Edellä mainittujen tekijöiden vuoksi sosiaali-ja terveydenhuoltoalan am-

mattilaisilla tulisi olla hyvät valmiudet kroonisten haavojen ennaltaehkäisyyn, tunnis-

tamiseen ja tehokkaaseen hoitoon (Laine 2017,10).  

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa selkeä, informatiivinen sekä ajantasai-

seen tietoon ja näyttöön perustuva kroonisten haavojen hoito-opas Jyväskylän Vali-

dia-talon henkilökunnalle. Tavoitteena oli lisätä henkilökunnan kykyä tunnistaa kroo-

nisiin haavoihin altistavia tekijöitä sekä kehittää ja yhtenäistää kroonisten haavojen 

hoitoa yksikössä. Työn tavoitteena oli lisäksi haavojen ennaltaehkäisyn ja haavanhoi-

don selkiyttämisen kautta vähentää työntekijöiden työkuormitusta ja asiakkaiden ko-

kemaa haavoista johtuvaa kärsimystä.  Opinnäytetyön kautta halusimme myös itse 

kehittyä ammatillisesti kroonisten haavojen ennaltaehkäisyssä, tunnistamisessa ja 

hoidossa. 
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2 Krooniset haavat ja niiden ennaltaehkäisy 

Haava määritellään ihon tai ihonalaiskudoksen rikkoutumiseksi. Se voi riippuen sen 

sijainnista, sekä syvyydestä yltää ihonalaisesta rasvakudoksesta aina lihakseen, luu-

hun, verisuoni- ja hermorakenteisiin sekä sisäelimiin saakka. Haavat voivat olla 

akuutteja tai kroonisia. Akuutit haavat saavat tavallisimmin alkunsa jonkin ulkoa päin 

tulevan tekijän johdosta (kuten kitka, hankaus, leikkaava tai terävä mekanismi, ruh-

jova tai repivä voima, palaminen, paleltuminen, syöpyminen sekä palo-ja paleltuma-

vammat). (Hietanen & Juutilainen 2018, 27-28.) 

Krooniseksi haava muuttuu, mikäli se ei parane neljän viikon kuluessa sen synnystä. 

Diabeettisen sekä iskeemisen alaraajahaavan kohdalla aikaraja krooniseksi määrittä-

miselle on sen sijaan kaksi viikkoa. (Ahmajärvi & Isoherranen 2017, 524.) Kroonisessa 

haavassa normaali biologinen paranemisprosessi on häiriintynyt, joko paikallisten är-

sykkeiden tai jonkin sairauden vuoksi. Kroonisille haavoille on tyypillistä, että ne ovat 

hankalasti paranevia, paranemiseen kuluvaa aikaa on vaikea ennustaa ja haavalla on 

suuri uusiutumisriski. (Hietanen & Juutilainen 2018, 27-28.)  

Kroonisia haavoja ovat verisuoniperäiset haavat, diabetekseen liittyvät haavat sekä 

painehaavat. Harvinaisempia kroonisia haavoja ovat ihosyövän ja metastaasien ai-

heuttamat haavat, tulehdussairauksien aiheuttamat haavat (kuten reumahaava ja 

vaskuliittihaava) sekä traumaattisen tai kirurgisen haavan kroonistuminen. (mts. 29.) 

2.1 Painehaava 

Painehaavaksi määritellään paikallinen iholla ja/tai ihon alla sijaitseva kudosvaurio. 

Yleisemmin painehaava sijaitsee kehon luisten ulokkeiden kohdalla, joihin on aiheu-

tunut joko painetta, venytystä tai kitkaa tai kaikkia yhdessä. (Painehaavan ehkäisy ja 

tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä 2015,4.) Tyypillisimmät kohdat painehaavo-

jen esiintymiselle ovat muun muassa kantapäät, alaselkä, pakarat ja lonkat (Lumio 

2018.) Aika painehaavan syntymiseen saattaa vaihdella 30 minuutista neljään tuntiin. 
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Paineen, venytyksen ja/tai kitkan vuoksi kudokseen syntyy verenkierron vajaus, ha-

pen puute sekä kudosvaurio, joka aiheuttaa painehaavan. (Juutilainen 2018, 324-

325.) Painehaavoja ilmaantuu herkästi monisairaille, selkäydinvammaisille, sekä iäk-

käille (Mts. 326). Kykenemättömyys itsenäiseen asennon korjaamiseen ja liikkumi-

seen lisäävät painehaavariskiä. Riskiä nostavat myös esimerkiksi vajaaravitsemus, 

anemia ja kehon lämpötilan lasku. (Pressure ulcers: prevention and management 

2014.)  

Painehaavat ovat hankalasti hoidettavia, sekä aiheuttavat niistä kärsivälle ihmi-

selle kipua ja elämänlaadun heikkenemistä (Moore, Webster & Samuriwo 2015). Ne 

altistavat vaarallisiin komplikaatioihin, esimerkiksi haavatulehduksiin ja verenmyrky-

tyksiin. Painehaavojen ennaltaehkäisy on tärkeää myös sen vuoksi, että painehaavo-

jen hoito on paljon kalliimpaa, kuin niiden ennaltaehkäisystä aiheutuvat kustannuk-

set. (Flattau & Blank 2014.) 

Painehaavojen ennaltaehkäisyssä on hyvä käyttää apuna erilaisia validoituja riski-

luokitusmittareita. Yksi painehaavariskin arviointiin soveltuva mittari on Bradenin ris-

kiluokitusmittari, joka on todettu useissa tutkimuksissa luotettavaksi ja toimivaksi. 

(Soppi 2010, 261.) Pelkästään mittariin ei kuitenkaan arvioinnissa pidä luottaa, vaan 

kliininen arvio kuuluu aina painehaavariskin arvioon (Painehaavan ehkäisy ja tunnis-

taminen aikuispotilaan hoitotyössä 2015, 11). Vuonna 2019 julkaistun Cochrane- kat-

sauksen mukaan, jossa tutkittiin eri riskimittareiden käytön tehoa painehaavojen eh-

käisyssä, ei tuloksissa ilmennyt selvää eroa siinä, käytetäänkö riskinarvioon jotain va-

lidoitua mittaria vai pelkkää kliinistä arviota. Kuitenkin useat kansainväliset hoitosuo-

situkset suosittavat jonkin validoidun mittarin käyttöä painehaavojen ennaltaeh-

käisyn apuna (Moore & Patton 2019, 2-3.)    

Ennaltaehkäisyyn sisältyy myös asiakkaan ihon kunnon päivittäinen tarkastaminen, 

sekä ihoon kohdistuvan paineen, kitkan ja venytyksen minimointi erilaisilla keinoilla. 

Erityistä huomiota ennaltaehkäisyyn on kiinnitettävä, mikäli asiakkaalla on toiminta-

kyvyn alentumista ja fyysisiä rajoitteita. (Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen ai-

kuispotilaan hoitotyössä 2015.) Lisäksi ravitsemustilan arviointi kuuluu tärkeänä 
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osana painehaavojen ennaltaehkäisyyn, jotta voitaisiin tunnistaa vajaaravitsemusris-

kissä olevat henkilöt (Nutritional supplements and hydration strategies 2014, 173). 

2.2 Laskimoperäinen alaraajahaava 

Alaraajojen verenkiertoperäisistä haavoista suurimman osan aiheuttaa laskimoiden 

vajaatoiminta (Eskelinen, Halmesmäki, Isoherranen & Saarinen 2017, 498). Laskimoi-

den vajaatoiminnalle altistavat naissukupuoli, perintötekijät, sekä raskaudet (Tarna-

nen, Saarinen & Mattila 2017). Altistavana tekijänä on myös heikosti toimiva pohjeli-

haspumppu, jonka toiminta voi olla heikentynyt liikkumattomuuden tai puutteellisen 

lihasvoiman vuoksi (Eskelinen ym. 2017, 498). Laskimovajaatoimintapotilaalla on 

usein myös suuret suonikohjut tai aiempi syvä laskimotukos alaraajassa (Hannuksela 

2012).  

Laskimovajaatoiminnassa laskimoiden läpät ovat vahingoittuneet ja laskimopaine ko-

hoaa. Seurauksena on raajan kudosten tulehdusta ja turvotusta. Näiden vuoksi valti-

moveren virtaus ja tätä kautta säären ihon hapen saanti heikentyy, johtaen ihon pin-

nan haavautumiseen. Laskimoperäisiä alaraajahaavoja esiintyy tyypillisesti alaraajo-

jen alaosissa, säären sisäsivuilla sekä nilkan kehräsluun yläpuolella, jossa laskimo-

paine on korkein. (Hannuksela 2012.) Laskimoperäiset alaraajahaavat aiheuttavat po-

tilaille tuskaa sekä heikentävät elämänlaatua (Chapman 2017). 

Haavapohjassa on nähtävillä runsasta eritystä, sekä kosteutta ja haavapohjaan muo-

dostuu usein fibriinikatetta. Haava on tavallisesti pintapuoleinen (Krooninen alaraaja-

haava 2014.) Laskimoperäisissä haavoissa säärissä esiintyy usein turvotusta, ihon pig-

mentoitumista, ihottumaa, ihon panssaroitumista ja haavan ympärillä oleva iho voi 

olla vaaleaa ja arpeutunutta. (Isoherranen 2017,8.) Laskimohaava on yleensä kivuton, 

mutta voi joskus myös esiintyä kivuliaana. Yleensä kipu helpottuu kohoasennossa. 

(Chapman 2017.)  

Laskimoperäiset haavat uusiutuvat herkästi. Lisäksi niiden hoito aiheuttaa suuria kus-

tannuksia. (Mts.  2017.) Tämän vuoksi niiden ennaltaehkäisy on tärkeää. Olennaista 

siinä on laskimovajaatoiminnan syyn hoito, turvotusten estohoito, pohjelihaspumpun 
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vahvistaminen ja laskimovajaatoiminnan minimointi pitämällä raajoja kohoasen-

nossa, noin 15 cm sydämen yläpuolella. Ennaltaehkäisyssä on myös tärkeää tupakoi-

mattomuus, mahdollinen painonpudotus, kiristämättömien vaatteiden ja sukkien 

käyttö sekä korkeapohjaisten kenkien välttäminen. Hautovia lämpöisiä kylpyjä sekä 

auringon ottamista tulee välttää. (Kauppinen 2017.) Ihon kunnosta huolehtiminen, 

sekä bakteeri- ja sieni-infektioiden saamisen minimointi, suojaavat myös laskimope-

räisiltä haavoilta (Pukki 2018, 310). 

2.3 Diabeettinen jalkahaava 

Diabetes on yksi merkittävimmistä suomalaisista kansansairauksista, arviolta noin 

500 000 suomalaista sairastaa diabetesta, joista tyypin 1 diabetesta 50 000 ja tyypin 

2 diabetesta noin 300 000. Lisäksi diagnosoimattomia diabeetikoita arvellaan ole-

van noin 150 000. 15-20 %:lle diabeetikoista kehittyy jalkahaava elämänsä aikana ja 

heistä 20 % päätyy lopulta amputaatioon.  (Juutilainen & Vikatmaa 2017; Aho-

nen, Blek-Vehkaluoto, Ekola, Partamies, Sulosaari & Uski-Tallqvist 2012, 93.)   

Neuropatia (hermovaurio), perifeerinen valtimosairaus sekä infektio, ovat kolme pa-

tofysiologista tekijää, jotka yhdessä tai erikseen edesauttavat diabeettisen jalkahaa-

van kehittymistä. Liian korkea verensokeri, eli hyperglykemia johtaa vuosien kuluessa 

diabeetikoilla motoriseen ja sensoriseen neuropatiaan, jotka altistavat etenkin ala-

raajojen suojatunnon puutokselle, joka taas puolestaan altistaa haavojen syntymi-

selle. Diabeetikolle voi kehittyä virheasentoja jalkaterän alueelle, jotka lisäävät haa-

variskiä luisten ulokkeiden kohdalla (Juutilainen & Vikatmaa 2017.) Diabeetikon jalka-

ongelmiin liittyy suojatunnon puutoksen ja virheasentojen myötä myös jalkojen li-

sääntynyt kuivuus, hikoilu, paksuuntunut iho sekä känsät, jotka ovat myötävaikutta-

jina diabeettisten haavojen synnyssä (Ahmad, Charlwood & Moore 2018, 12).  

Diabeetikon jalkahaavat voidaan niiden syntymekanismin perusteella jakaa joko neu-

ropaattisiin jalkahaavoihin tai iskeemisiin jalkahaavoihin. Neuropaattinen haava on 

saanut alkunsa jalan tuntopuutoksesta ja kehittyy tavallisesti kohtiin, jossa jalka kuor-

mittuu runsaimmin (yleisimmin päkiä). Jalan verenkierto on neuropaattisissa haa-

voissa normaali. Iskeemisessä jalkahaavassa jalan verenkierto on heikentynyt ja 
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haava esiintyy yleensä varpaissa, kantapäissä tai jalan ulkosyrjällä. (Lahtela, Sane & 

Juutilainen 2018, 366-367.) 

Diabeetikon jalkaongelmien ehkäisyyn tulisi kiinnittää huomiota heti, kun potilas saa 

diabetesdiagnoosin. Hyvällä ehkäisyllä olisi estettävissä suurin osa jalkahaavojen ai-

heuttamista amputaatioista. (Diabeetikon jalkaongelmat 2009.)  Ennaltaehkäisyyn lu-

keutuu muun muassa hyvä jalkojen hoito, taudin hyvästä hoitotasapainosta huolehti-

minen, säännölliset käynnit jalkojen hoitoon erikoistuneella ammattilaisella sekä po-

tilasohjaus. (Mt 2009.) 

3 Haavanhoidon toimintaperiaatteet 

Haavojen hoidossa ensisijaista on varhainen ja tarkka syyseuraus-suhteen selvittämi-

nen, jotta voidaan tarkasti tietää, mikä on aiheuttanut haavan. Vasta tämän jälkeen 

lähdetään pohtimaan, millä välineillä ja tuotteilla haavaa hoidetaan. (Kosonen 2017, 

7.) Haavan määrittelystä, arvioimisesta ja hoidosta päätökset tekee lääkäri. Lääkäri 

arvioi jokaisen haavapotilaan kohdalla yksilöllisesti tämän tarvitsemat hoitotarvik-

keet ja -välineet, jotta näiden jakelu voidaan aloittaa potilaalle.  Haavanhoito on kui-

tenkin lääkärin ja hoitajan yhteistyötä sekä kuuluu molempien työnkuvaan. Haavan-

hoitotiimiin voi kuulua myös haavanhoitaja, ravitsemusterapeutti, jalkaterapeutti ja 

sosiaalityöntekijä. (Isoherranen, Koljonen & Väänänen 2017.) 

Järjestelmälliseen haavanhoitoon voidaan ajatella kuuluvan neljä eri osa-aluetta, joi-

den muistamiseksi on tehty TIME-malli. Vaikka malli on vanha, toimii se edelleen 

haavanhoidon apuna. (Juutilainen 2018, 85.) 
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Taulukko 1 TIME-malli (muokattu lähteestä Munro 2017, 89-92 ja Juutilainen 2018, 

85) 

KÄSITE SELITE 

T= Tissue assessment and management Haavakudoksen ja haavan värin arviointi sekä 
haavan puhdistus kuolleesta kudoksesta. 

I= Infection/Inflammation assessment and 
management 

Tulehduksen merkkien huomiointi ja tulehduk-
sen esto tai taltuttaminen. 

M=Moisture inbalance Haavan erityksen arviointi sekä optimaalisen 
kosteustasapainon luominen oikeilla sidosva-
linnoilla. 

E=Edge of the wound Haavan reunojen tarkastaminen (näkyykö kui-
vumista, vettymistä), ympäröivästä ihosta huo-
lehtiminen sekä uudisepiteelin kasvun tukemi-
nen. 

3.1 Kroonisten haavojen hoidon periaatteita 

Painehaavojen hoitoon kuuluvat asianmukainen paikallishoito, haavainfektion torju-

minen, haavan suurentumisen estäminen sekä nekrotisoituneen, eli kuolleen kudok-

sen poistaminen. Vaikea spastisuus hankaloittaa haavojen paranemista ja asentohoi-

don toteutusta, joten spastisuutta tulee mahdollisuuksien mukaan helpottaa esimer-

kiksi fysioterapialla ja lääkehoidolla. (Hietanen 2018, 352-354.)  

Laskimoperäisen alaraajahaavan hoidossa tärkeintä ovat kompressiohoito ja niin 

ikään hyvä paikallishoito. Jos haava ei parannu oikeaoppisella hoidolla 1-2 kuukau-

dessa, on konsultoitava erikoissairaanhoitoa, jotta haava ei pääsisi pitkittymään. (Ah-

majärvi & Isoherranen 2017, 527.)  Kuitenkin useat asiakkaat kärsivät Chapmanin 

(2017) mukaan laskimoperäisestä haavasta usein yli 12 kuukautta. 
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Laskimoperäisen haavan kompressiohoidon tavoitteena on turvotuksen ehkäisy ja 

poisto. Kudosten verenkierto vilkastuu ja haavaeritys vähentyy turvotuksen lieven-

nyttyä, jolloin haavan paraneminen edistyy. Kompressiohoito vahvistaa myös pohjeli-

haspumppua sekä edistää laskimoveren kulkua kohti sydäntä.  (Pukki 2018, 305.) 

Kompressiohoitoa toteutetaan joko lääkinnällisillä hoitosukilla, tai kompressiosidok-

silla, jotka mitataan potilaalle yksilöllisesti. Hoidon aikana on tarkkailtava mahdolli-

sen riittämättömän verenkierron oireita. Näitä ovat jalan puutuminen, pistely, viileys, 

hankala kipu, sinerrys tai kalpeus. Kompressiohoidon alussa on sidos hoitosukkaa so-

pivampi vaihtoehto, sillä jalan ympäryksen koko muuttuu usein pikaisesti. (Hietanen 

2017.)  

Diabeettisten jalkahaavojen hoidossa on ensisijaista välttää jalkojen liiallista kuormit-

tumista. (Salmi 2017, 15.) On huolehdittava, ettei haavaan kohdistu ylimääräistä pai-

netta. Apuna voi käyttää erilaisia apuvälineitä esimerkiksi kyynärsauvoja kävellessä, 

pohjallisia, sekä sängyssä ollessa kiilatyynyä ehkäisemään kantapäihin kohdistuvaa 

painetta. Haavanhoidossa oleellista on lisäksi kuolleen kudoksen poistaminen haa-

vasta sekä tulehduksen torjuminen. (Juutilainen & Vikatmaa 2017.)  

3.2 Haavan paranemiseen vaikuttavia tekijöitä 

Haavan paraneminen on erittäin monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat monet 

tekijät, kuten erilaiset tulehdussolut, välittäjäaineet, molekyylit sekä ravintoaineet. 

(Ceilley & Han 2017.) Normaalissa tilanteessa haavojen paranemisprosessi etenee 

tietyssä järjestyksessä. Paraneminen alkaa verenvuoron tyrehtymisellä, jonka jälkeen 

seuraa tulehdusreaktiovaihe eli inflammaatio. Tätä ei tule sekoittaa infektioon, joka 

on viruksen tai bakteerin aiheuttama. Inflammaatio on sen sijaan luonnollinen elimis-

tön tapa reagoida ärsytykseen tai kudosvaurioon ja sen tavoitteena on puhdistaa 

haava. Inflammaatiovaihe kestää muutaman päivän. Sen jälkeen seuraa korjausvaihe 

eli proliferaatio, jolloin haava peittyy epiteelisoluilla. Viimeisenä on muokkausvaihe, 

jolloin arpikudos kypsyy ja haava saavuttaa lopullisen vetolujuuden. (Lagus 2018, 30-

38.)  
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Kroonisissa haavoissa normaalia paranemisprosessia voivat estää systeemiset, eli po-

tilaasta johtuvat tekijät, sekä paikalliset, eli haavan olosuhteista johtuvat tekijät. 

Kaikki tällaiset tekijät tulisi huomata sekä mahdollisuuksien mukaan korjata, jotta 

hoito voisi onnistua. (Lagus 2018, 40.)  

Systeemisiä haavan paranemista estäviä tai hidastavia tekijöitä ovat sairaudet (kuten 

diabetes ja neurologiset sairaudet), huono ravitsemustila, lihavuus, jotkin lääkkeet, 

iän tuomat muutokset elimistön toimintaan, päihteiden käyttö sekä psykososiaaliset 

tekijät, kuten huono hoitomyöntyvyys, stressi tai huono rahatilanne (Lagus 2018, 42, 

46-48). Lisäksi asiakkaan kokemalla kivulla on tutkimuksissa todettu olevan vaiku-

tusta haavan paranemista hidastavasti. (Bowers & Barret 2009.) Tyypillisimpiä paikal-

lisia paranemista estäviä tekijöitä, ovat haavan bakteeri-infektio, heikentynyt veren-

kierto, eli iskemia haava-alueella sekä haavan hapenpuute. Happea haava tarvitsee 

uuden kudoksen muodostukseen ja solujen puolustautumiseen infektiolta. (Lagus 

2018, 41, 48-50.) Kroonisilla haavoilla happea ei useinkaan ole haavalla tarpeeksi, 

jotta se voisi parantua. On arvioitu, että haava tarvitsisi parantuakseen vähintään 20 

mmHg happiosapaineen, kroonisissa haavoissa on mittausten mukaan happea usein 

vain n.5 mmHg. (Ceilley & Han 2017.)  

Muita paikallisia haavan paranemiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa 

huono kosteustasapaino, happamuus (pH tulisi olla alle 7), väärä lämpötila, haavan 

hankala sijainti ja suuri koko sekä haavaan kohdistuva paine ja venytys. Ihanteellinen 

lämpötila paranemiselle on +37 astetta, ja paraneminen häiriintyy, jos lämpötila las-

kee vähänkään tämän alle.  Tämän vuoksi liian tiuhoja sidosten vaihtoja tulee välttää 

ja haavaa tulee huuhdella lämmitetyillä nesteillä. (Lagus 2018,48-51.)    

3.3 Haavan arviointi ja tarkkailu 

Haavanhoitotoimet aloitetaan arvioimalla haavatyyppi ja vaikeusaste. Painehaavojen 

asteen arvioinnissa apuna voi käyttää esimerkiksi NPUAP/ EPUAP painehaavojen sy-

vyysluokitusta, jossa haavat luokitellaan asteikolla I-IV niiden syvyysasteen mukaan. 

(NPUAP/ EPUAP painehaavahelpperi 2011).  Painehaavahelpperin lisäksi haavoja voi-
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daan luokitella niiden värin perusteella, käyttäen apuna esimerkiksi Suomen haavan-

hoitoyhdistyksen avoimen haavan VPKM- väriluokitushelpperiä. VPKM- väriluokitus-

helpperi ohjaa haavanhoitoa ja oikean haavatuotteen valintaa. Luokituksen mukaan 

haavat voidaan jakaa vaaleanpunaisiin haavoihin, joissa haavalla on epiteelikudosta, 

punaisiin haavoihin, joissa haavalla on granulaatiokudosta, eli pienijyväistä uudisso-

lukkoa, keltaisiin haavoihin, joissa haavalla on kuollutta kudosta eli fibriinikatetta 

sekä mustiin haavoihin, joissa haavalla on kuollutta eli nekroottista kudosta. (Avoi-

men haavan VPKM-väriluokitushelpperi 2019.) 

Haavaa tulee arvioida ja seurata hoidon aikana vähintään viikon välein sekä aina si-

dosten vaihdon yhteydessä. Jos haava on kovin syvä tai infektoitunut, tulee haavaa 

arvioida useammin. (Krooninen alaraajahaava 2014.) Avoinna olevaan haavaan muo-

dostuu aina mikrobeja, jotka aiheuttavat biofilmiä eli bakteerikasvustoa. Tämä ei kui-

tenkaan aina aiheuta haavan infektiota.  Kuitenkin on tutkittu, että esimerkiksi dia-

beettisten potilaiden jalkahaavoista noin puolet infektoituvat jossakin vaiheessa. 

(Karppelin & Lahtela 2017.) 

Infektoituneen haavan oireita ovat haava-alueen turvotus, punoittaminen, kipu, kuu-

motus, sekä lisääntynyt haju ja eritys. (Korhonen 2017, 34.) Myös haavan paranemi-

sen hidastuminen ja koon suureneminen, voivat kieliä infektiosta kroonisissa haa-

voissa (Laine 2017,10). Diagnoosi haavainfektiosta tehdään haavan ulkonäön, oirei-

den sekä bakteeriviljelyn ja verikokeiden avulla (Korhonen 2017, 34).  

Haavanhoidon yhteydessä tarkkaillaan haavan kokoa, sijaintia, väriä, hajua, eritystä, 

reunoja sekä haavaympäristöä ja havannoidaan onko haavassa onkaloita, taskuja tai 

tunneleita (Krooninen alaraajahaava 2014). Lisäksi on katsottava, onko haavassa näh-

tävillä jänteitä, luita tai vierasesineitä. Myös asiakkaan kokema haavakipu kuuluu 

haavanhoidon yhteydessä tapahtuvaan arviointiin. Kaikki havainnot on kirjattava sel-

keästi ja kuvailevasti, jotta haavan paranemista pystyy paremmin seuraamaan. Jos 

haavassa havaitaan negatiivisia muutoksia, esimerkiksi erityksessä, infektion mer-

keissä, haavan koossa tai haavaa ympäröivän ihon ympäristössä, on niihin puututtava 

välittömästi. (Haavanhoidon kirjaamisen muistilista 2017.) 
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Teknologia osana haavan arviointia 

Teknologiaa on sen kehittymisen myötä ryhdytty hyödyntämään myös haavanhoi-

dossa (Miranda & Srinivasan 2016). Teknologian avulla haavasta saadaan tarkempaa 

tietoa ja tietojen siirto sekä säilyttäminen on helpompaa (Juutilainen 2017, 18). Haa-

van arvioinnissa ja paranemisen seuraamisessa suurin osa uusista menetelmistä pe-

rustuu haavojen kuvantamiseen. Haavanhoidon vasteen arvioimisessa onkin hyvä 

käyttää apuna valokuvausta. Valokuvauksen lisäksi hoitotyössä voidaan hyödyntää 

uusia innovatiivisia digitaalisia kuvantamismenetelmiä. Yksi maailmalla haavanhoi-

dossa käyttöön otettu apuväline on digitaalinen planimetria, joka koostuu digitaalika-

merasta sekä tietokoneohjelmasta. Planimetri mittaa haavan reunat ja pinta-alan, 

jolloin haavan koosta saa luotettavan tiedon. (Budman, Keenahan, Acharya & Brat 

2015; Wang, Anderson, Evans, Woo, Beland, Sasseville & Moreau 2017.) 

 

Teknologiaa voidaan hyödyntää myös haavan pH-arvon mittauksessa lasielektrodin 

avulla. Tällä menetelmällä voidaan tarkistaa haavanhoitotuotteen vaikutus haavan 

pH- arvoon. (Nagoba, Suryawanshi, Wadher & Selkar 2015.) Lisäksi haavan verenkier-

ron ja hapetuksen arviointiin on kehitetty fluorenssi-angiografia, ja haavatulehduk-

sen toteamisessa on ryhdytty hyödyntämään ”elektronista tekonenää”. Tekonenä 

pystyy haistamalla määrittelemään heti, onko haavassa infektiota. Tämä on huomat-

tavasti nopeampi menetelmä verrattuna bakteeriviljelyyn. (Juutilainen 2017, 18.) 

3.4 Aseptiikka haavanhoidossa 

Haavanhoidossa tärkeää on huolehtia hyvästä aseptiikasta. Jokaisen hoitohenkilö-

kunnan jäsenen ammatti-identiteettiin tulee kuulua hyvä aseptinen omatunto, sillä 

mikrobit levittäytyvät tyypillisesti hoitohenkilökunnan käsistä asiakkaaseen, asiak-

kaasta toiseen tai ympäristön kosketuspinnoista asiakkaaseen tai hoitohenkilökun-

taan. Käsihygieniasta huolehtiminen on ensisijainen keino estää infektioiden leviä-

mistä. Ensimmäinen askel on hoitohenkilökunnan huolehtiminen omien käsiensä 

ihon kunnosta, sillä rikkonainen iho on vaikeampi pitää puhtaana. (Henkilökohtainen 

hygienia ja käsihygienia 2019.) 
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Jos haavanhoidossa on veri- kudos- tai eriteroiske vaaraa, tulee työntekijän käyttää 

myös muita suojaimia suojaamaan itseään, esimerkiksi kertakäyttöisiä nenäsuu-suo-

juksia tai suojaessuja. Haavanhoidossa päätee aseptinen työjärjestys, puhtaasta likai-

seen. Jos asiakkaalla useampia haavoja, hoito aloitetaan aina puhtaimmasta ja ei-in-

fektoituneesta. Likaiset ja eritteiset sidokset heitetään suoraan roskiin. (Tenhunen 

2018, 127-129.) 

Aseptiikkaan kuuluu myös työn hyvä organisointi. Ennen haavanhoitoa on huolehdit-

tava riittävästä valaistuksesta, rauhallisesta ympäristöstä sekä estää ilmavirtauksien 

pääsy haavaan sulkemalla ovet ja ikkunat. Roska-astia on hyvä varata lähettyville. 

Asiakas autetaan hyvään ja tukevaan asentoon.  Tarvittavat haavanhoitotuotteet ke-

rätään valmiiksi ja tarkastetaan niiden kunto, puhtaus sekä viimeinen käyttöpäivä-

määrä. Haavasidokset irrotetaan vasta kun kaikki on valmista.  Haavanhoidon jälkeen 

hoitohenkilökunnan velvollisuuksiin kuuluu ylijääneiden haavanhoitotuotteiden oi-

keaoppinen ja aseptinen säilyttäminen sekä haavanhoidossa käytettyjen välineiden 

huolellinen puhdistaminen.  Mahdollisesti likaantuneet vuodevaatteet tai vaatteet 

vaihdetaan puhtaisiin. (Mts. 129- 131.) 

3.5 Haavan puhdistus 

Haavanhoidossa on ensisijaista haavan paranemisen kannalta sen huolellinen puhdis-

tus kuolleesta kudoksesta ja liasta, sillä kuollut kudos on otollinen kasvupaikka mikro-

beille. Puhdistuksen tavoitteena on poistaa haavalta fibriittinen kudos (keltainen 

kate) ja nekroottinen eli kuollut kudos. Haavan puhdistamisella pyritään myös akti-

voimaan kehon luonnollinen paranemisprosessi ja ehkäisemään haavatulehdusta. Li-

säksi puhdistetun haavan koon arvioiminen ja seuranta on helpompaa. (Laine 2017, 

13.) Haavan puhdistamiseen soveltuu muutaman minuutin suihkuttelu kädenlämpöi-

sellä hanavedellä. On huomioitava, ettei suihkun paine ole liian kova ja riko ihoa li-

sää. Yli viiden minuutin suihkuttelua ei suositella. Jos haavassa on nähtävissä jänteitä 

tai luita, hanavesi ei käy puhdistamiseen. (Iivanainen, Grek-Stjernberg, Kallio, Korho-

nen & Pukki 2014, 35.) Muita vaihtoehtoja puhdistamiseen ovat kehonlämpöinen 

keittosuolaliuos, steriili vesi, Ringerin liuos, tai haavan puhdistukseen soveltuvat 
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huuhtelunesteet, puhdistuspyyhkeet ja kontaminoituneissa haavoissa 1-3 % vetyper-

oksidiliuos. (Kurvinen 2014, 35; Hietanen & Kuokkanen 2018, 202-203).  

Haava voidaan puhdistaa myös mekaanisesti. Mekaaninen puhdistus on eräänlainen 

pienkirurginen toimenpide, jossa käytetään apuna jotain instrumenttia. Yleisesti käy-

tössä olevat instrumentit ovat rengaskyretti, atulat, haavakauhat, sakset sekä kirur-

gin veitsi. Matalissa haavoissa voidaan käyttää myös vanupuikkoa. (Apelqvist, Disse-

mond, O´Brien, Piaggesi, Rimdelka, Strohal & Young 2013.) Yleensä mekaanisella 

puhdistuksella ei saada yhdellä kertaa haavaa puhtaaksi, joten se tulee toistaa muu-

taman päivän välein. Mekaaninen puhdistus on helppo, nopea ja tehokas tapa pois-

taa haavalta kuollut kudos. Haavalla saattaa puhdistuksen yhteydessä ilmetä kipua, 

jota voidaan ehkäistä esimerkiksi puuduttamalla iho puudutevoiteella puoli tuntia 

ennen mekaanista puhdistusta. (Apelqvist ym. 2013.) 

Erityistä varovaisuutta tarvitaan diabeetikon mustissa alaraajahaavoissa sekä valti-

moperäisissä kuivissa ja kuolioon menneissä haavoissa, jotka sijaitsevat varpaissa, 

sormissa tai kantapäässä. Näissä tilanteissa kuivaa mustaa ihoa ei saa poistaa mekaa-

nisesti, eikä pehmittää haavatuotteilla tai suihkuttamalla. Asiakas voi käydä kuitenkin 

normaalisti suihkussa ja haavanhoitotuotteeksi valitaan esteettiseksi suojaksi esimer-

kiksi kuivat sideharsotaitokset. Jos näissä haavoissa ilmentyy pahaa hajua tai eritystä, 

on otettava ripeästi yhteyttä lääkäriin. (Korhonen 2017, 33-34.) 

Haavalta voidaan poistaa kuollut kudos myös haavan kirurgisella poistolla eli ekskisi-

olla. Sen on todettu olevan nopein ja tehokkain tapa haavan puhdistukseen. Ekskisio 

suoritetaan puudutuksessa tai nukutuksessa leikkaamalla koko haava-alue pois sekä 

myös hieman tervettä kudosta. Näin varmistetaan, ettei alueelle jää mitään haavan 

paranemista hidastavaa tekijää. Toinen kirurginen toimenpide on haavan kirurginen 

puhdistus eli revisio, jossa haavasta poistetaan leikkaavien instrumenttien avulla 

kuollut ja/tai tulehtunut kudos. Tämä toteutetaan yleensä polikliinisesti eikä siihen 

tarvita puudutusta tai nukutusta. (Juutilainen 2018, 86.) 
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Suomessa on 2000- luvun alussa otettu käyttöön raatokärpäsen toukat haavan puh-

distukseen. Toukat on Euroopassa jaoteltu lääkkeisiin kuuluviksi. Ne erittävät voima-

kasta entsyymiä, joka tuhoaa haavan kuollutta kudosta muuntaen sen juoksevaksi 

eritteeksi ja lopulta toukat syövät juoksettuneen haavaeritteen. Myös tulehtuneisiin 

haavoihin toukilla on vaikutusta, sillä ne muuttavat haavapinnan tulehdukselle epä-

otolliseksi ja syövät haavan mahdolliset bakteerit. Raatokärpäsen toukkien lisäksi 

Fimea luovuttaa jonkin verran lupia myös iilimatojen lääkinnälliseen käyttöön haavo-

jen puhdistuksessa. (Pukki 2017, 26.) 

Haava voidaan puhdistaa myös autolyyttisellä tai entsymaattisella puhdistuksella. Au-

tolyyttisessä puhdistuksessa hyödynnetään elimistön omia valkuaisaineita rikkovia 

proteolyyttisiä entsyymejä ja mikrobeja syöviä makrofagisoluja, jotka tuhoavat kuol-

lutta kudosta. Ensymaattisessa puhdistuksessa käytetään voidemaista proteolyyttisiä 

entsyymejä sisältävää haavanhoitotuotetta, joka hävittää kuollutta kudosta. (Juutilai-

nen 2018, 86-87.) 

3.6 Haavakivun hoito 

Potilaan oikeuksiin kuuluu saada hyvä kivunhoito ja jokaisen terveydenhuollon am-

mattilaisen tulee tästä huolehtia. Haavakipu on tyypiltään tavallisesti kudosvaurioki-

pua (nosiseptiivinen kipu) sekä tulehduskipua (inflammatorinen kipu). Krooninen 

haava voi myös aiheuttaa neuropaattista, eli hermokipua. Esimerkiksi diabeetikoiden 

haavoissa sekä ihoalueilla, joissa on tuntohäiriöitä, voi hermokipua ilmetä. Haavakipu 

voi olla jatkuvaa, eli ”lepokipua”. Myös haavan koskettaminen, esimerkiksi hoidon 

yhteydessä aiheuttaa kipua, joka saattaa jäädä tuntumaan vielä ärsytyksen loputtua-

kin. (Kontinen & Järves 2018, 97-98.)  

Iowan yliopistossa tehdyssä kirjallisuuskatsauksessa on nostettu esiin tekijöitä, jotka 

lisäävät potilaan riskiä voimakkaan haavakivun kokemiselle. Kroonisista haavoista 

kärsivillä voi tutkimusten mukaan esiintyä voimakasta haavakipua enemmän kuin 

akuuteista haavoista kärsivillä, sillä tulehdusprosessi on kroonisissa haavoissa pitkit-

tynyt ja kipua aiheuttavia sytokiineja, eli tulehdussoluja on kroonisissa haavoissa 

enemmän. (Abbott, Fiala, Gardner & Rakel 2017, 558; 560.) 
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Haavakivulla on vaikutusta yksilön kokemaan elämänlaatuun. Se aiheuttaa muun mu-

assa masennusta, väsymystä, stressiä, heikentää kykyä suoriutua päivittäisistä toi-

minnoista, ja sillä on vaikutusta tutkimusten mukaan jopa ihmissuhteisiin. Hiljattain 

useammissa tutkimuksissa on myös havaittu yhteys kroonisen kivun ja viivästyneen 

haavan paranemisen välillä. Kivun on myös todettu lisävään riskiä diabeettisen jalka-

haavan infektoitumiselle ja amputaatiolle. (Dickinson, Frescos, Firth & Hamblin 2016, 

138.) 

Kipuun vaikuttavat monet eri tekijät, esimerkiksi vuorokauden ajalla on merkitystä 

kivun kokemisessa. Myös henkilön taustalla ja aiemmilla kokemuksilla on vaikutusta 

haavakivun kokemiseen, pelko ja ahdistus esimerkiksi lisäävät kipua. (Kontinen & Jär-

ves 2018,98.) 

Kipua on tärkeää arvioida systemaattisesti ja jatkuvasti, sekä kirjata arviot kivusta 

huolellisesti. Kivunhoito suunnitellaan potilaan oman kivun arvion perusteella. Kivun 

arvioinnissa voidaan käyttää hyödyksi erilaisia kivun arviointiin suunniteltuja mittaus-

menetelmiä. Esimerkiksi VAS (visual analogic scale), NRS (numeral rating scale) ja VRS 

(verbal rating scale) ovat menetelmiä, joilla kivun voimakkuutta voidaan arvioida. 

Mikä tahansa menetelmä valitaankin, on tärkeä käyttää jatkossa aina samaa mene-

telmää, jotta kivun esiintymistä ja hoidon vaikuttavuutta voidaan luotettavasti arvi-

oida. (Kontinen & Järves 2018, 98-99.) 

Haavakipua voidaan hoitaa sekä lääkkeellisesti, että lääkkeettömästi. Potilaan hyvä 

ohjaaminen ja tiedonanto on yksi lääkkeettömistä kivunhoitomenetelmistä. Kipu ja 

ahdistus lievittyvät, kun potilas on tietoinen tulevasta hoidosta.  Asentohoidolla voi-

daan myös vaikuttaa lääkkeettömästi haavakipuun, esimerkiksi kohoasento lievittää 

turvotusta ja iskeeminen kipu lievittyy raajan alaspäin roikottamisella. Oikeilla haava-

sidoksilla ja niiden oikeaoppisella käytöllä, esimerkiksi kuivaneiden sidosten kostutta-

misella ennen poistamista ja optimaalisen kosteuden ja lämpötilan ylläpidolla on 

myös vaikutusta kipuun. Lääkkeettömiä kivunlievityskeinoja ovat lisäksi muun mu-

assa musiikki, erilaiset rentoutusharjoitukset, kylmä-ja lämpöhoidot, hieronta ja 

TENS-hoito (transcutaneous electrical nerve stimulation). (Kontinen & Järves 2018, 

102-103.) 
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Lääkehoidolla on suuri rooli haavakivun hoidossa. Mikäli lääkkeillä ei ole keskenään 

haitallisia yhteisvaikutuksia, voidaan eri kipulääkkeitä yhdistellä, jotta saavutetaan 

parempi hyöty, vähemmillä haittavaikutuksilla (Kalso 2018.)  Haavakipua hoidetaan 

tulehduskipulääkkeillä, parasetamolilla, opioideilla, paikallisilla puuduteaineilla, sekä 

muilla kipulääkkeillä (kuten trisyksilisillä masennuslääkkeillä). Lääkitys suunnitellaan 

yksilöllisesti jokaiselle potilaalle, huomioiden haittavaikutukset ja vasta-aiheet. Mikäli 

haavan hoitoon on määrätty suun kautta otettava kipulääke, tulisi se ottaa tavalli-

sesti 30-60 minuuttia ennen hoidon aloitusta. Paikallispuudutteet saattavat vaatia 

jopa tunnin vaikutusajan. Jotkut haavat voidaan niiden kivuliaisuudesta, potilaan pe-

losta tai suuresta koosta johtuen joutua hoitamaan polikliinisesti tai leikkaussalissa, 

jossa voidaan käyttää tehokkaampia kivunlievitysmenetelmiä tai anestesiaa. (Konti-

nen & Järves 2018, 104-106.) 

3.7 Haavanhoitoon käytettävien hoitotuotteiden valinta 

Haavatuotteiden päämääränä on suojata haavaa ulkopuoliselta lialta, kosteudelta, 

mekaaniselta ärsytykseltä ja estää tulehduksia minimoimalla bakteerikasvustoa. Haa-

vanhoitotuotteet edesauttavat haavan puhdistumista eritteestä, katteesta ja tulehtu-

neesta kudoksesta. Ne myös tarjoavat haavalle paranemista edesauttavan ympäris-

tön luomalla optimaalisen lämpötilan, kosteuden sekä happamuuden. (Korhonen 

2017, 32.) 

Haavanhoitotuote tulee aina valita jokaiseen haavaan yksilöllisesti. Haavasidoksissa 

ja paikallishoitoaineissa ei ole selvää eroa tehokkuudesta, jos ne on valittu haavatyy-

pin mukaisesti oikein. (Vaalasti 2014.) Haavanhoitotuotteita valittaessa tulee kiinnit-

tää huomiota siihen, onko haavassa katetta, nekroosia, eritettä tai tulehdusta (Laine 

2017, 13). Haavanhoitotuotteiden valinnassa tulee lisäksi huomioida useampaa si-

dosta käyttäessä niiden yhteensopivuus (Isoherranen & Dunder 2016, 16). 

Haavatuotteita on olemassa lukuisia erilaisia ja eri mekanismein toimivia. Pelkästään 

Suomessa saatavilla on yli 500 erilaista tuotetta haavanhoitoon. Haavatuotteet voi-

daan niiden vaikutustavan perusteella jakaa aktiivisiin, passiivisiin tai interaktiivisiin 

tuotteisiin. Aktiivisissa tuotteissa on jotain bioaktiivisesti vaikuttavaa ainetta, kuten 
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kasvutekijöitä tai matriksiproteiineja. Passiiviset haavatuotteet sen sijaan eivät sisällä 

mitään vaikuttavaa ainetta, vaan niiden tehtävänä on suojata haavaa, imeä haavaeri-

tettä tai ehkäistä toisen sidoksen tarttumista haavan pintaan. Esimerkiksi harsotai-

tokset ja erilaiset haavatyynyt sekä verkkosidokset ovat passiivisia tuotteita. Interak-

tiivisia tuotteita ovat esimerkiksi hopeaa sisältävät sidokset, hydrokuitu-ja hydrokol-

loidisidokset, hydrogeelit, entsymaattiset valmisteet, aktiviihiilisidokset, lääkkeellinen 

pihka ja -hunaja sekä polyuretaanista tehdyt kalvot ja vaahtosidokset. Niiden tarkoi-

tuksena on sitoa hajua, tappaa mikrobeja sekä luoda optimaalinen ympäristö haavan 

paranemiselle. Kudoserite tai lisätty neste aktivoi sidoksessa olevan vaikuttavan ai-

neen. (Krooninen alaraajahaava 2014.) 

Antimikrobisia haavanhoitosidoksia, jotka pyrkivät ehkäisemään biofilmin syntyä haa-

valla, on kehitetty paljon viime vuosina. Tutkimusten mukaan niistä on hyötyä erityi-

sesti kroonisissa paine- ja laskimoperäisissä haavoissa, jotka muodostavat biofilmiä 

herkästi (Ceilley & Han 2017.) Pilottitutkimuksessa testattiin bakteereja imevää hyd-

rokuitusidosta sekä hopeaa sisältävää hydrokuitusidosta infektoituneen haavan hoi-

dossa. Tutkimustulokset osoittivat, että sidokset imivät itseensä bakteereja hyvin ja 

täten haavan paraneminen edistyi. Bakteereja imevä hydrokuitusidos heikensi haa-

vassa bakteerien kasvua 73,1 % ja hopea-hydrokuitu yhdistelmäsidos vähensi baktee-

reja 41.6 %. (Angelotti, Mosti, Magliaro, Mattaliano & Picerni 2015.)   

Sopivan haavanhoitotuotteen valintaa helpottaa haavan väriluokittelu. Myös sillä 

onko haava erittävä vai kuiva, on merkitystä hoitotuotetta valitessa. Vaaleanpunai-

sessa haavassa arpimuodostus on jo alkanut, jolloin hoitomuotona ovat ihon rasvaus 

sekä tarvittaessa tarttumattomat sidokset, esimerkiksi verkkosidokset ja polyuretaa-

nisidokset. Punaisessa haavassa hoidon tavoitteena on epitelisaation tukeminen, eikä 

haavaa saa päästä kuivahtamaan tai jäähtymään. Punaista haavaa hoidetaan riippuen 

sen erityksestä esimerkiksi geeliytyvillä tuotteilla, hydrofibersidoksilla ja erilaisilla 

vaahtosidoksilla. (Korhonen 2017, 33-34.)  

Keltaisen haavan hoitotuotteen on oltava katetta hajottava, haavaa puhdistava sekä 

granulaatiokudoksen kasvua mahdollistava. Jos keltainen haava on kuiva tai hieman 
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erittävä, siihen soveltuvat esimerkiksi hydrogeelit, lääkkeellinen pihka ja hunajatuot-

teet. Jos keltainen haava on erittävä, haavasidokseksi käyvät esimerkiksi alginaatit, 

hydrofibersidokset ja polyuretaanivaahtosidokset. Mustan haavan hoidossa haavasi-

dos valitaan haavadiagnoosin sekä haavan erityksen mukaan. (Mts 33-34.) 

Voiteiden käyttö haavanhoidossa  

Hunajaa on käytetty haavanhoidossa jo vuosisatojen ajan ja sen soveltuvuutta on tut-

kittu paljon. Haavanhoitoon tarkoitettu hunaja soveltuukin käytettäväksi lähes kai-

kille haavoille ja tutkimusten mukaan se käy erityisesti kroonisten, sekä tulehtunei-

den haavojen hoitoon. Hunajan on todettu tehoavan myös moniresistentteihin bak-

teerikantoihin. Hunaja sisältää glukonihappoa, joka vaikuttaa haavan happamuuteen 

muuttamalla sen epäsoveliaaksi mikrobeille. Lisäksi hunaja hävittää haavalta baktee-

reja kuivattamalla, pehmittää haavan katetta ja nekroosia, poistaa hajuja ja lieventää 

kivun aistimista.  (Stewart, McGrane & Wedmore 2014.) 

Myös pihkavoiteiden hyödynnettävyyttä haavanhoidossa on tutkittu. Muun muassa 

Sipponen (2013) tutki väitöskirjassaan pihkavoiteen turvallisuutta, antimikrobisia 

ominaisuuksia sekä tehoa haavanhoidossa. Laboratoriotutkimusten mukaan kuusen 

pihkasta valmistettavalla pihkasalvalla on vaikutusta sekä moniresistentteihin bak-

teereihin (MRSA ja VRE). Pihkasalva on myös kyseisen tutkimuksen mukaan anti-

fungaalista ja tehoaa muun muassa candida albicans-sieneen. Se on väitöskirjan mu-

kaan edullista, tehokasta ja turvallista haavojen hoidossa. (Sipponen 2013, 66-67.) 

Paikallisia antibioottivoiteita ei pääasiassa suositella haavoille, sillä niiden käyttöön 

liittyy monia ongelmia, kuten antibioottiresistenssi. Myös monet antiseptiset aineet, 

kuten jodi, laapisliuos ja klorheksidiini ovat väistymässä käytöstä niiden kudostoksi-

suuden vuoksi. Korkeintaan niitä tulisi käyttää lyhytkestoisesti ja harkiten, vain selke-

ästi kontaminoituneissa haavoissa. (Hietanen 2018, 177.)  
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Haavaa ympäröivän ihon huomiointi  

Haavatuotetta valitessa, on huomioitava sen sopivuus haavaa ympäröivälle iholle.  

Haavan paraneminen voi hidastua tai uusi haava syntyä, jos haavaa ympäröivä iho jää 

huomiotta. Haavaerite voi aiheuttaa sitä ympäröivän ihon maseroitumisen, eli vetty-

misen. (Isoherranen & Dunder 2016, 16.) Erite voi myös aiheuttaa hiertymiä, hautu-

mia ja ärsytystä iholle. Haavateipit ja sidosten liimat voivat lisäksi ärsyttää ihoa.  Iho 

haavan ympärillä on herkempi vaurioille kudoksessa olevan inflammaation takia. 

Ihon tulisi pysyä puhtaana, terveenä ja kuivana. (Hietanen & Isoherranen 2018, 207-

209.) 

Erilaisilla tuotteilla voidaan suojata haavaa ympäröivää ihoa ennalta sekä hoitaa jo 

vaurioitunutta ihoa. Terveen ihon suojaamiseen soveltuvat sinkki-, ksylitol-, ja siliko-

nipintaiset voiteet, ihoöljyt ja erilaiset polyuretaanista valmistetut ihonsuojakalvot. 

Myös tietyntyyppisten sidosten, kuten kevyiden kompressien ja geeliytyvien sidosten 

käyttö suojaa haavaa ympäröivää ihoa kosteudelta. (Hietanen, Isoherranen 2018, 

207-208.) Syntyneessä vauriossa on tärkeää poistaa sen aiheuttaja, esimerkiksi hoi-

taa virtsainkontinenssi tai ulosteinkontinenssi. Sidosten vaihtoväliä tulee myös tihen-

tää ja tarttumattomia, haavaeritteen imeviä sidoksia käyttää. Mikäli ympäröivä iho ei

hoidosta huolimatta parane, voi sen vaurioitumisen olla aiheuttanut bakteeri-, tai

sieni-infektio. Suurin osa ihon bakteeri-infektioista voidaan hoitaa paikallishoidolla,

kuten kortikosteroidin ja antiseptisen voiteen yhdistelmällä.  (Mts. 208-210.)

Biologiset ja teknologiset menetelmät 

Viime vuosien aikana on haavanhoidossa alettu hyödyntämään biologisia haavanhoi-

totuotteita muutenkin, kuin vain haavasidosten ja hoitovoiteiden muodossa. Etenkin 

kroonisten haavojen hoidossa on biologisten hoitomenetelmien käyttö kasvussa. 

(Pukki, 2017, 26.) Yksi esimerkki biologisesta hoidosta on maailmalla yleistymässä 

oleva plasmahoito, jossa potilaan omasta laskimoverestä erotellaan kasvutekijöitä, 

jotka injektoidaan haavaan tai sen ympäristöön edistämään haavan paranemista 

(Martinez-Zapata, Martí-Carvajal, Solà, Expósito, Bolíbar, Rodríguez, Garcia & Zaror 

2016). Potilaan omaa rasvakudosta sekä rasvan kantasoluja on myös hyödynnetty 

muutamien vuosien ajan haavojen hoidossa noususuuntaisesti (Tabit, Slack, Fan, 
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Wan & Bradley 2012). Lisäksi nanoteknologian käyttöä haavanhoidossa tutkitaan ak-

tiivisesti ja siihen pohjautuvilla tuotteilla arvioidaan olevan potentiaalia tulevaisuu-

den haavanhoidossa (Palve 2018, 173). 

 

Erilaisten teknisten apuvälineiden hyödyllisyyttä ja näyttöön perustuvuutta haavan-

hoidossa on myös tutkittu. Tutkimustulosten mukaan haavan sähköstimulaatiohoito 

sekä ali-ja ylihappipainehoidot ovat osoittaneet tehokkuutensa haavanhoidossa. Li-

säksi esimerkiksi laser- ja ultraäänihoitoa on käytetty haavanhoidossa, mutta niiden 

laadukkuudesta ei ole saatu näyttöä. (Frykberg & Banks 2015.) 

4 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa selkeä, informatiivinen, ja ajantasaiseen 

tietoon ja näyttöön perustuva kroonisten haavojen hoito-opas Jyväskylän Validia-

talon henkilökunnalle. Tavoitteena oli lisätä henkilökunnan kykyä tunnistaa kroonisiin 

haavoihin altistavia tekijöitä sekä kehittää ja yhtenäistää kroonisten haavojen hoitoa 

yksikössä. Työn tavoitteena oli lisäksi haavojen ennaltaehkäisyn ja haavanhoidon 

selkiyttämisen kautta vähentää työntekijöiden työkuormitusta ja asiakkaiden 

kokemaa haavoista johtuvaa kärsimystä.  Opinnäytetyön avulla halusimme myös itse 

kehittyä ammatillisesti kroonisten haavojen ennaltaehkäisyssä, tunnistamisessa 

ja hoidossa. 

5 Opinnäytetyön toteuttaminen  

5.1 Toimintaympäristö 

Opinnäytetyön kohdeympäristö Jyväskylän Validia-talo on ympärivuorokautinen asu-

mispalveluyksikkö (Jyväskylän Validia-talo, n.d.) Invalidiliiton konserniin kuuluva Vali-

dia-palvelut tarjoaa asumispalveluita yksilöllisen tarpeen mukaan fyysisesti vammai-
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sille, kehitysvammaisille sekä muille henkilöille, joilla on arkielämää häiritsevä toimin-

taeste. Palvelun tavoitteena on tarjota jokaiselle asukkaalle mahdollisimman itsenäi-

nen, tasa-arvoinen ja asukkaan itsensä näköinen arki. (Validia Asuminen n.d.; Validia 

palveluasuminen n.d.)    

Validia talossa asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan. Validia-talossa on 45 asuntoa; 

yksiöitä ja kaksioita. Yksikössä on asukkaille yhteisiä tiloja, muun muassa ruokasali, 

saunatilat sekä kuntosali ja siellä myös järjestetään erilaisia yhteisöllisiä tapahtumia 

asukkaiden kanssa yhteistyössä. (Jyväskylän Validia-talo, n.d.)  Jyväskylän Validia-ta-

lossa työskentelee 36 lähihoitajaa sekä yksi sairaanhoitaja (Soikkeli 2019).  Validia-

talon hoitohenkilökunnan työnkuvaan kuuluu asiakkaiden avustaminen erilaisissa 

päivittäisissä toiminnoissa, esimerkiksi hygienian hoidossa, pukeutumisessa ja ruokai-

lussa. (Palveluasuminen, n.d). 

5.2 Opinnäytetyöprosessi 

Aloitimme opinnäytetyöprosessin syksyllä 2018 pohtimalla yhdessä molempia kiin-

nostavia aiheita sekä erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa opinnäytetyö. Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun opinnoissa painotetaan työelämälähtöisyyttä ja valmistumme 

ammattiin, jossa työnkuva on hyvin käytännönläheinen. Siksi aihetta valittaessa tun-

tuikin luontevalta toteuttaa työ, joka tukee ammatin valintaamme ja vastaa työelä-

män tarpeisiin.  

Päädyimme toteuttamaan opinnäytetyön toiminnallisena työnä, josta voi puhua Sa-

losen (2013,19) mukaan myös kehittämishankkeena. Kehittämishankkeen idea on 

tuottaa ajantasaista tietoa toimeksiantajalle, työyhteisölle sekä tekijälle itselleen. 

(Mts. 19.) Airaksisen ja Vilkan (2004, 9-10) mukaan toiminnallinen opinnäytetyö voi 

olla esimerkiksi ohjeistus, opas tai tapahtuma, jonka tavoitteena on ohjeistaa jotain 

ammatillisen kentän käytännön toimintaa. Toiminnallisen opinnäytetyön tulisi olla 

käytännönläheinen, työelämälähtöinen, tutkimuksellista asennetta osoittava sekä 

osoittaa alan tietojen ja taitojen tarpeellisen hallitsemisen. (Mts. 9-10.) 
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Toteutimme työmme tutkimuksellisen kehittämistoiminnan piirteiden mukaisesti. 

Tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa on tavoitteena tuottaa käytännöllistä tie-

toa, joka tukee sekä omaa kehittymistä ja oppimista kuin myös itse kehittämistyötä. 

Tyypillistä tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa on myös tarkka tavoitteiden 

määrittely, prosessikeskeisyys, sekä tulosten arviointi. (Toikko & Rantanen 2009, 

114,157.)    

Salonen (2013, 16) on kehittänyt seitsenvaiheisen mallin toiminnallisen opinnäyte-

työn toteuttamiseen, jota hän kutsuu teoksessaan konstruktiiviseksi malliksi. Tämän 

mallin mukaan toiminnallinen opinnäytetyö, josta Salonen käyttää teoksessaan käsi-

tettä ”kehittämishanke”, voidaan jakaa seitsemään eri osa-alueeseen. Aloitusvaihe 

sisältää kehittämistarpeen, toteutusympäristön, sekä suunnitelman siitä, ketä hank-

keessa on mukana ja mikä on heidän osallisuutensa taso. (Salonen 2013, 16-17.)  

Olemme molemmat työskennelleet ennen sairaanhoitajaksi opiskelemista lähihoita-

jina Validia-palveluilla, joka tarjoaa asumispalveluita liikuntarajoitteisille henkilöille. 

Opinnäytetyötä suunnitellessamme tuntuikin luontevalta ottaa yhteyttä Jyväskylän 

Validia- taloon ja pohtia yhdessä esimiehen kanssa tarvetta vastaava ja käytännölli-

nen aihetta työhömme. Päädyimme toteuttamaan opinnäytetyön toiminnallisena 

kehittämistyönä, kroonisten haavojen hoito-oppaan muodossa. Tarkensimme opin-

näytetyön aiheen keskittymään erityisesti painehaavojen, alaraajojen laskimoperäis-

ten haavojen sekä diabeettisten haavojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon, sillä ne ovat 

suomalaisten yleisimpiä kroonisia haavoja (Juutilainen 2018, 12). 

Olemme havainneet erilaisissa kodinomaisissa hoitoyksiköissä haavanhoidon laadun 

olevan vaihtelevaa. Lisäksi haavojen hoito kehittyy jatkuvasti. Opinnoissamme haa-

vanhoitoa on käsitelty vain vähän. Tiedostimme, että tulemme sairaanhoitajan työssä 

väistämättä kohtaamaan haavanhoitoa. Se on Erikssonin ja muiden (2015, 24) mu-

kaan myös yksi sairaanhoitajan kliinisen hoitotyön osaamisalueista. Halusimme sen 

vuoksi syventyä aiheeseen kunnolla ja saada valmiudet erilaisten haavojen laaduk-

kaaseen ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen ja hoitoon.  
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Aloitusvaiheeseen lukeutuu Salosen (2013) konstruktiivisen mallin mukaan myös ai-

heen rajaus, sekä alustava aikataulutus.  Aihetta rajatessa syvennyimme aiheeseen 

tarkemmin tutustumalla haavanhoitoa käsittelevään ajantasaiseen tietoon ja keskus-

telemalla myös toimeksiantajan kanssa eri vaihtoehdoista. Jyväskylän Validia- talossa 

suurella osalla asiakkaista on jokin fyysisen toiminnan rajoite ja halusimme toteuttaa 

työn, joka kohdentuisi sopivaksi juuri Validia-talon henkilökunnalle. Pidämme valitse-

maamme aihetta tärkeänä, sillä Lappalaisen (2018) mukaan fyysisesti vammaisilla 

henkilöillä on kasvanut riski syrjäytyä.  Lisäksi alentunut liikuntakyky lisää altistusta 

kroonisten haavojen synnylle (Lagus 2018, 47). Christodouloun, Kouriksen ja Platsida-

kin (2017) mukaan kroonisten haavat aiheuttavat jo itsessään niistä kärsivälle henki-

lölle elämänlaadun heikkenemistä ja sosiaalista eristyneisyyttä.  

Aluksi suunnittelimme, että tekisimme oppaan ainoastaan painehaavojen ennaltaeh-

käisystä ja hoidosta. Toimeksiantajamme toivoi kuitenkin opasta, jossa käsiteltäisiin 

muitakin haavoja. Laajensimme sen vuoksi aiheen käsittämään lisäksi laskimoperäi-

set haavat ja diabeettiset jalkahaavat. Kroonisista haavoista valitsimme työhömme 

nämä kolme haavatyyppiä sen vuoksi, että ne ovat suomalaisten yleisimpiä kroonisia 

haavoja (Juutilainen 2018, 12). Aiheen rajaamisen jälkeen toteutimme Opinnäytetyö 

1 kurssilla alustavan jatkoaikataulun, joka oli realistisesti toteuttavissa muiden kurs-

sien ja työharjoitteluiden ohessa.  

Halusimme työskentelyn sujuvan hyvin, joten ennen varsinaista työstämisvaihetta 

otimme selvää kaksin kirjoittamisen yhteistyöperustasta. Tutustuimme eri toiminta-

tapoihin, jotka koskivat kaksin kirjoittamisen perusperiaatteita ja valitsimme meille 

soveltuvat periaatteet. Kinnusen ja Löytyn (2002, 110-113) mukaan ennen työstövai-

hetta on oleellista suunnitella hyvinkin yksityiskohtaisesti tulevaa prosessia, jotta 

kumpikin voi tuottaa mitä tahansa tekstin osaa. Suunnitteluvaihetta on jatkettava sii-

hen saakka, kunnes kumpikin on samaa mieltä asiasta. Yhteisistä säännöistä on hyvä 

sopia etukäteen; saako kumpi vain muokata ja korjata myös toisen tekstiä sekä esit-

tää kysymyksiä ja korjausehdotuksia. Vastavuoroisen keskustelun on jatkuttava koko 

työskentelyprosessin ajan ja on vältettävä väittelyasemaa. Tärkeää on muistaa kritii-

kin kasvattavan sekä vahvistavan sisäistä argumentaatiota.  Väittelyasetelman eh-
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käisyksi voidaan sopia, että tekstiä pidetään yhtenä kokonaisuutena eikä jaotella toi-

sen työstämäksi ja omaksi tekeleeksi.  Kun teksti alkaa olemaan kasassa, on sitä luet-

tava kokonaisuutena yhdessä sekä yksin. (Mts. 110-113.) 

Mielestämme nämä periaatteet ovat tukeneet ja helpottaneet koko työskentelypro-

sessia.  Kahdestaan kirjoittaessa etuna on ollut esimerkiksi se, että toinen huomaa 

toisen kirjoituksesta mahdolliset epäloogisuudet, sillä omalle tekstille helposti sokeu-

tuu. Yhteistyötä tuki myös aluksi tekemämme sopimus mahdollisen rakentavan pa-

lautteen annosta sekä vastaanottamisesta ja lupa korjata toisen tekstiä. Koko ajan 

luimme kuitenkin tekstiä kokonaisuutena, emmekä jaotelleet tekstiä toisen työstä-

mäksi ja omaksi tekeleeksi. Pitkin työskentelyprosessia huolehdimme vastavuoroisen 

keskustelun sujumisesta. 

Toinen vaihe on Salosen (2013,17) mallin mukaan suunnitteluvaihe, joka on kirjalli-

nen suunnitelma toteutettavasta hankkeesta, esimerkiksi opinnäytetyösuunnitelma. 

Salonen korostaa, että kaikkea ei voi etukäteen suunnitella ja suunnitelma tarkentuu 

vielä työn teon myötä. Suunnitelma on kuitenkin tärkeä osa prosessia ja syytä tehdä 

huolella. (Salonen 2013, 17.) Toteutimme opinnäytetyösuunnitelman opinnäytetyö 

1- kurssilla ja esitimme valmiin suunnitelman seminaarissa joulukuussa 2019. Suunni-

telmaamme sisältyi opinnäytetyömme tavoite, tarkoitus ja tuotos sekä avasimme 

siinä myös työmme keskeisiä käsitteitä. Koostimme suunnitelmasta seminaaria var-

ten Powerpoint- esityksen, jonka esitimme muille kurssitovereille.  

Kolmas vaihe toiminnallisessa opinnäytetyössä on Salosen (2013, 17) mukaan esi-

vaihe, jossa toimijat siirtyvät opinnäytetyön kohdeympäristöön. Vaihe voi ajallisesti 

olla lyhyt, ja käsittää esimerkiksi suunnitelman läpikäymistä (Mts.17). Kolmannessa 

vaiheessa kävimme keskustelemassa toimeksiantajamme kanssa opinnäytetyöpro-

sessin etenemisestä ja heidän toiveistaan. Tuolloin sovimme työn luovuttamisen 

ajankohdaksi toukokuun 2019. Mietimme, mikä olisi sopiva muoto oppaalle ja pää-

dyimme lähettämään valmiin työn sähköisessä muodossa toimeksiantajalle, jossa sitä 

tulostetaan tarvittava määrä hoitohenkilökunnan käyttöön. Mietimme myös alkuun, 

toteuttaisimmeko työn oppaan sijaan haavanhoitoaiheisen koulutuksen muodossa. 

Tulimme toimeksiantajamme kanssa kuitenkin siihen lopputulokseen, että tuotamme 
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oppaan, jonka esittelemme henkilökunnan viikkopalaverissa. Perusteluna tälle oli, 

että keväällä toimintaympäristössä on jo tiedossa eri koulutuksia. Lisäksi ensimmäi-

set kesäloman viettäjät jäävät keväällä lomalle, joten koulutus ei tavoittaisi kaikkia 

tasapuolisesti. Opas myös tavoittaa loppupeleissä enemmän työntekijöitä, sillä se on 

käytettävissä jatkossakin työn tukena.  

Neljäntenä konstruktiivisen mallin mukaan on työstövaihe, joka on prosessin pitkä-

kestoisin vaihe. Tässä vaiheessa saatu ohjaus, vertaistuki sekä palaute ovat tärkeitä 

ammatillisuuden kehittymisen kannalta ja ne edesauttavat myös työn onnistumista. 

(Mts. 18.) Työskentely on vaativaa ja voi olla raskastakin, mutta oppimisen ja kehitty-

misen kannalta tämä on tärkeä vaihe. Tässä vaiheessa konkretisoituvat kaikki hank-

keen osa-alueet, eli menetelmät, materiaalit, aineistot, dokumentointi ja niin edel-

leen. (Mts.18.)  

Työstövaihe tarkoitti meillä teoria- ja tutkimustiedon kartuttamista opinnäytetyön 

teoriaosuuteen, sekä oppaan toteuttamista. Materiaalia hankkiessamme totesimme 

haavanhoidon aiheena olevan varsin laaja. Tämän vuoksi meidän oli välillä pysähdyt-

tävä ajatuksen kanssa pohtimaan työmme tarkoitusta ja tavoitetta, jotka ohjasivat 

meitä oikeaan suuntaan materiaalin hankinnassa. Hankimme kuitenkin tarkoituksella 

perinpohjaisesti monipuolista tietoa erilaisista luotettavista lähteistä. Tämä tuntui 

meistä helpoimmalta vaihtoehdolta, sillä saimme itse perusteellisen tietopohjan haa-

vanhoitoon, jonka jälkeen oli helpompi valikoida mielestämme oleellisimmat materi-

aalit työhömme. Työmme eli koko prosessin ajan ja muutti muotoaan työn edetessä, 

esimerkiksi löydettyämme uudempia lähteitä ja huomattuamme työssämme muuta-

mia epäloogisuuksia.   

Hyödynsimme työskentelyn eri vaiheissa opinnäytetyön menetelmä- ja sisällönoh-

jausta, jotka auttoivat meitä etenemään työskentelyssämme oikeaan suuntaan. Li-

säksi otimme työskentelyn varrella muutamia kertoja yhteyttä toimeksiantajaan, 

jotta he pysyivät ajan tasalla työmme etenemisestä. Näin pystyimme myös samalla 

kysymään heidän mielipiteitä työmme sen hetkisestä tilanteesta.  
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Työstövaiheen jälkeen tulee Salosen (2013, 18-19) mallin mukaan tarkistusvaihe, 

jonka aikana työtä arvioidaan kaikkien toimijoiden osalta ja tarvittaessa palataan ta-

kaisin työstövaiheeseen. Tarkistusvaihetta seuraa viimeistelyvaihe, johon täytyy 

myös varata aikaa, sillä sen aikana on tehtävä viimeistelyt sekä raportille, että tuo-

tokselle. Opiskelijoilla on itsellään vastuu tästä vaiheesta, mutta mukana voi myös 

olla muita ulkopuolisia tekijöitä, joille tuotosta voidaan esitellä. Viimeinen vaihe on 

valmiin tuotoksen esittely, levittäminen sekä julkaisu siten, kun on sovittu työtä 

suunniteltaessa. (Salonen 2013 18-19.)   

Saatuamme oppaan koottua lähetimme sen toimeksiantajallemme luettavaksi ja 

kommentoitavaksi. Tällä pyrimme arvioimaan tuottamamme oppaan hyödyllisyyttä 

ja soveltuvuutta toimeksiantajamme käyttöön. Lisäksi olimme aikaisemmin toimeksi-

antajamme kanssa sopineet, että jaamme oppaan myös viidelle terveydenhuoltoalan 

ammattilaiselle, joista kaksi oli sairaanhoitajia ja kolme lähihoitajia. Kolme heistä 

työskentelee kodinomaisessa hoitoympäristössä. Halusimme heiltä saadun palaut-

teen perusteella selvittää, onko opas käyttökelpoinen ja tarvitseeko sitä vielä muut-

taa tai kehittää. Tuottamaansa tekstiin saa myös uusia näkökulmia, kun sen antaa jol-

lekin toiselle luettavaksi (Mansikkamäki 2002, 165).  

Pidimme mielessämme Roivaksen ja Karjalaisen (2013, 160-161) määritelmät palaut-

teen vastaanottamisesta. Heidän mukaansa palautetta on pyydettävä ja oltava valmis 

kuuntelemaan se rauhassa, vaikka olisikin eri mieltä. Palautteen vastaanottajan vel-

vollisuus on varmistaa, että on ymmärtänyt palautteen oikein. Saatua palautetta on 

syytä arvioida sekä pohtia, kuinka sitä hyödyntäisi työn kehittämisessä. On syytä 

muistaa, että vastuu palautteen avulla saaduista kehityskohteista on aina vastaanot-

tajalla. Mahdolliset kiitokset on osattava ottaa vastaan vaivaantumatta. (Roivas & 

Karjalainen 2013, 160-161.) 

Saimme oppaan ”koelukijoilta” kattavasti palautetta. Opasta kehuttiin hyvin visuaa-

liseksi, uutta tietoa tarjoavaksi ja perusteelliseksi työkaluksi hoitohenkilökunnalle. 

Heidän mukaansa oppaan laaja sisältö ei ollut raskas lukea, sillä kaikki tieto oli koottu 

selkeäksi ja helposti luettavaksi kokonaisuudeksi. Oppaan lopussa olevaa haavanhoi-
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totuotteiden valintaa helpottavaa taulukkoa kehuttiin. Sen todettiin helpottavan asi-

anmukaista haavanhoidon toteutumista, ja sitä on vaivatonta käyttää myös nopean 

työtahdin keskellä. Saimme myös hieman kehittämisideoita koskien muutamia kie-

liopillisia asioita. Näiden seikkojen lisäksi saatu palaute koski muutamassa kohdassa 

eri käsitteiden avaamista selkeämmin sekä lisätiedon kirjoittamista. Palautteiden 

pohjalta kehitimme työtä. Keräsimme oppaastamme palautetta myös sisällön- ja me-

netelmäohjaajiltamme sekä kävimme heidän kanssaan läpi raportin työstämistä. 

Myös he antoivat kehittävää palautetta, joiden pohjalta lähdimme kokoamaan ja ka-

saamaan raporttia lopulliseen muotoon.   

5.3 Oppaan toteuttaminen 

Opasta työstäessämme pidimme mielessämme työmme tavoitteet ja tarkoituksen.  

Tutkimme millaisia edellytyksiä hyvän oppaan toteuttaminen vaatii ja mitkä ovat hy-

vän oppaan tunnusmerkkejä. Rentolan (2006, 93) mukaan olisi opasta tuottaessa 

hyvä selvittää mahdollisimman tarkkaan minkälaiselle lukijakunnalle oppaan tekee. 

Opasta kirjoittaessa olisi hyvä tietää, mitä ennakkotietoja lukijalla on aiheesta, jotta 

tieto olisi oppaassa lukijalle ymmärrettävässä muodossa, mutta ei kuitenkaan liiaksi 

käsiteltäisi lukijalle itsestäänselvyyksiä. Tärkeää olisi myös miettiä, mitä tietämystä 

oppaalla halutaan tavoitella ja minkälaista tietoa tai ohjeita lukija tarvitsee toimiak-

seen. (Mts 92-93.) 

Kieliasu tulisi olla siinä muodossa, jossa lukija sen ymmärtää, esimerkiksi ammatti-

slangi tai murre on hyväksyttävää, jos viesti ymmärretään niiden avulla (Mts. 96). 

Hyvä yleiskieli toimii Rentolan (Mts. 96) sekä Mansikkamäen (2002,65) mukaan kui-

tenkin aina, etenkin jos on epävarma kohderyhmästä. Tekstin tulisi olla ulkomuodol-

taan mahdollisimman selkeää ja ymmärrettävää, eikä sen tulisi sisältää kovin moni-

mutkaisia elementtejä. Ennen kaikkea tulisi keskittyä tekstin loogisuuteen ja raken-

teeseen, enemmän kuin hienoihin elementteihin. (Rentola 2006,101.) 

Koska olemme molemmat jo ennen opinnäytetyöprosessia työskennelleet Validia-

palveluilla, kohderyhmä oli meille ennestään tuttu.  Kohderyhmänä olivat Validia- ta-

lon lähihoitajat sekä sairaanhoitajat, joten tekstiä työstäessämme oletimme heidän 
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ymmärtävän keskeisimmät alan käsitteet. Pyrimme kuitenkin tietoisesti välttämään 

työssämme varsinaista haavanhoitoon liittyvää ”ammattislangia”, jotta se ei olisi mis-

sään vaiheessa esteenä oppaan käyttämiselle. Halusimme tekstin olevan vaivatto-

masti luettavaa, joten harkitsimme huolella tekstien sanajärjestystä, fontin kokoa ja 

väriä. Käytimme paljon aikaa pohtiessamme ja kokeillessamme erilaisia vaihtoehtoja 

työn loogisen etenemisen mahdollistamiseksi. Syvennyimme Word-ohjelman käyttö-

mahdollisuuksiin, jotta saisimme hyödynnettyä sitä kokonaisvaltaisesti oppaan toteu-

tuksessa. Käytimme oppaan muotoilussa esimerkiksi erilaisia taulukoita, muotoja ja 

luetteloita. Lisäksi kokeilimme monenlaisia värimaailmoja työhömme ennen kuin löy-

simme värin, joka ei ole liian huomioita herättävä, estä tekstin lukemista tai häiritse 

oppaan selkeyttä. Oppaan sisällön järjestäytyminen lopulliseen muotoonsa muokkau-

tui työn edetessä. 

Oppaassa kuvien käytön tulee olla perusteltua ja harkittua. Jo alkuvaiheessa tulisi 

pohtia, mikä osuus on visuaalisilla elementeillä ja mikä tekstillä. (Rentola 2006, 101-

102.) Halusimme oppaaseen ehdottomasti kuvia havainnollistamaan tekstiä sekä tuo-

maan oppaaseen visuaalisuutta. Pyrimme valitsemaan kuvia, jotka ovat perusteltuja 

tekstin sisällön kanssa.  Otimme selvää tarvitsemiemme kuvien käyttöoikeuksista 

sekä teimme listan kuvista, joita halusimme hyödyntää työssämme. Olimme sähkö-

postitse yhteydessä kuvien omistajiin ja saimme oppaaseen kuvia Käypä-hoidolta, 

Suomen haavanhoitoyhdistykseltä sekä yksityiseltä terveydenhuoltoalan ammattilai-

selta. Tämän lisäksi toteutimme itse kuvan painehaavojen tyypillisimmistä esiintymis-

kohdista kehossa. Mielestämme kuvan avulla saimme lukijalle vaivattomammin selvi-

tettyä riskialueet verrattuna kirjoitettuun tekstiin. Mietimme myös mikä kuva sopisi 

oppaan kanteen.  Halusimme kansikuvasta yksilöllisen, huomiota herättävän ja aihee-

seen liittyvän. Lopulta kansikuva valikoitu taideteokseksi, jonka toisen meistä kummi-

lapsi teki ja mielestämme kuva sopii hyvin oppaaseen. 

Opas alkaa sisällysluettelolla sekä lyhyellä johdannolla. Johdannossa tulee ilmi op-

paan tekijät, julkaisuvuosi ja tarkoitus. Karjalaisen ja Roivaksen (2013, 120) mukaan 

oppaassa tulisikin olla lyhyt ja tiivis johdanto. Johdannon jälkeen lukijalle avataan 

kroonisia haavoja käsitteenä sekä tarkastellaan kroonisen haavan paranemista hidas-

tavia tekijöitä taulukon muodossa. Jokaisesta valitsemastamme haavatyypistä on 
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tehty oma kappale, jossa käsitellään niiden tärkeimmät ominaispiirteet, keinoja en-

naltaehkäisyyn sekä hoidon pääpiirteitä. Haavatyyppien käsittelyn jälkeen työ etenee 

haavojen arviointiin ja tarkkailuun. Osiossa lukijalle selvennetään yksinkertaisesti ku-

vioiden ja tekstin avulla haavan arvioinnin ja tarkkailun oleellisemmat seikat ja huo-

miot.  

Seuraavana oppaassa käsitellään aseptista toimintaa haavanhoidossa. Aseptiikka on 

jaoteltu taulukon avulla haavanhoidon aloitus-, työskentely- ja lopetus vaiheisiin, 

joissa jokaisessa on tietylle vaiheelle ominaiset asiat. Aseptiikka-kappaleen jälkeen 

oppaassa selvennetään haavan puhdistuksen tavoite sekä eri menetelmiä ja toimin-

taohjeita puhdistukseen. Halusimme tähän osioon liittää mukaan myös infolaatikon 

ohjeistamaan kroonisten haavojen kanssa saunomista sekä peseytymistä, sillä se oli 

toimeksiantajallemme oleellinen tieto.  

Tämän jälkeen oppaassa käsitellään haavakipua ja sen erilaisia hoitoperiaatteita.  Vii-

meisenä oppaassa on kappale haavanhoitotuotteiden valinnasta. Tässä osiossa selvi-

tetään lukijalle eri haavanhoitotuotteiden tavoitteita, haavanhoitotuotetyyppejä, nii-

den käyttöaiheita sekä haavanhoidossa huomioitavia oleellisia toimintaohjeita hoi-

don onnistumisen edellytykseksi.  Kappaleen loppuun on koottu taulukko, joka oh-

jeistaa lukijaa valitsemaan haavatyypin mukaisesti oikean hoitotuotteen. Taulukossa 

selvennetään myös lyhyesti kunkin haavatyypin hoidon tavoitteet sekä ohjataan haa-

vatuotteiden oikeaoppisessa käytössä.  
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6 Pohdinta 

6.1 Tavoitteiden tarkastelu 

Olemme tyytyväisiä valintaamme toteuttaa opinnäytetyömme kroonisten haavojen 

hoito-oppaan muodossa Jyväskylän Validia-talolle. Pidämme työtämme tarpeellisena, 

sillä esimerkiksi painehaavoihin liittyvissä tutkimuksissa on havaittu, että hoitohenki-

löstön saatavilla olevilla haavanhoito-ohjeilla on merkitystä painehaavojen laaduk-

kaassa torjunnassa ja hoidossa. Myös esimiesten paneutumisella on todettu olevan 

vaikutusta. (Asikainen, Hjerppe, Luotola, Kauko & Koivunen 2017, 52.) Olemme iloi-

sia, että yhteistyö on sujunut koko opinnäytetyöprosessin ajan sujuvana toimeksian-

tajamme kanssa ja Validia-talon esimies on panostanut omalta osaltaan oppaan teko-

prosessiin.  

Opinnäytetyön teko on palvellut meidän ammatillista kehittymistä. Olemme saaneet 

runsaasti lisää tietoa haavanhoidosta. Opinnäytetyön teon myötä olemme saaneet 

varmuutta hoitaa ja arvioida erilaisia kroonisia haavoja. Saimme myös hyvät eväät 

niin muun hoitohenkilökunnan, kuin myös asiakkaiden tai potilaiden ohjaamiseen 

kroonisten haavojen ennaltaehkäisyssä, tunnistamisessa ja hoidossa. Olemme tyyty-

väisiä oppaaseen, mielestämme se on tekstiasultaan selkeä ja ymmärrettävä.  Op-

paasta kuoriutui työskentelyprosessin aikana ulkomuodoltaan mielenkiintoinen ja vi-

suaalisesti onnistunut. Haavanhoito- oppaan oli alkuperäisen suunnitelmamme mu-

kaan tarkoitus olla suppeampi, mutta aiheeseen perehdyttyämme huomasimme ko-

konaisvaltaiseen asiakkaan haavanhoitoon sisältyvän niin monia oleellisia asioita, 

että päädyimme tekemään hieman isomman projektin.  Kaikkein tärkeintä mieles-

tämme kuitenkin on, että opas palvelee kohderyhmää ja tulee käyttöön yksikössä 

haavanhoidon tueksi. 
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Opinnäytetyön teko on ollut pääasiassa sujuvaa ja yhteistyömme on sujunut hyvin.  

Välillä on ollut haasteita tiedon tiivistämisessä ja rajaamisessa. Meillä molemmilla oli 

opinnäytetyöprosessissa selkeästi erilaiset heikkoudet ja vahvuudet, joiden pohjalta 

täydensimme toisiamme hyvin.  Aikataulutuksessa on ollut välillä haasteita, sillä opin-

näytetyön tekeminen on pitänyt sovittaa arkielämän ja muun opiskelun sekä työhar-

joittelujen rinnalle. Kuitenkin tavoitteemme oli saada opinnäytetyö valmiiksi touko-

kuussa 2019 mennessä, jossa onnistuimme.  

6.2 Eettisyys ja luotettavuus  

Suomessa hoitotyötä ohjaavat lait, asetukset sekä eettiset ohjeet. Muun muassa ter-

veydenhuoltolaki (2010/1326) määrittelee, että potilaan hoidon on oltava näyttöön 

perustuvaa, turvallista, laadukasta ja oikein toteutettua. Laki potilaan asemasta ja oi-

keuksista (1992/785) taas sanelee esimerkiksi, että potilaalla on oltava oikeus laadul-

taan hyvään terveyden- ja sairaudenhoitoon. Koska opinnäytetyömme on toiminnalli-

nen työ haavanhoito- oppaan muodossa, halusimme myös oppaan pohjautuvan näi-

hin lakeihin. Tämän huomioimme valitsemalla oppaaseemme näyttöön perustuvaa ja 

laadukasta tietoa, jotta Validia- talon hoitohenkilökunta kykenee tuottamaan asian-

mukaista, hyödyllistä ja turvallista haavanhoitoa Validia talon asiakkaille.  

Vaikka emme opinnäytetyössä tehneet varsinaista tutkimusta, noudatimme sekä teo-

riaosuuden kirjoittamisessa, että oppaan toteuttamisessa tutkimuseettisen neuvotte-

lukunnan hyvää tieteellisestä käytäntöä. Sen mukaan tutkimuksessa täytyy toimia 

tiedeyhteisön tunnustamien toimintatapojen mukaisesti, joka käsittää rehellisyyden, 

huolellisuuden ja tarkkuuden tutkimustyön kaikissa vaiheissa. Tiedonhaussa tulee 

hyödyntää eettisesti kestäviä lähteitä. (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkaus-

epäilyjen käsitteleminen Suomessa 2012, 6.) 

 

Käytimme opinnäytetyön tuottamiseen ajankohtaisia ja luotettavia lähteitä: tieteelli-

siä tutkimuksia, - julkaisuja, tai alan kirjoja. Käytimme tiedonhaussa siihen soveltu-

via tietokantoja; Medicia, Cinahlia, Pubmedia, Doriaa ja Google Scholaria. Lähteiden 

sisäänotto- ja poisottokriteereinä käytimme pääsääntöisesti vuosilukua 2013-2018 ja 
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lähteen sopivuutta aiheeseemme. Kokotekstin täytyi olla saatavilla. Olemme käyttä-

neet hakusanoina tietokannoissa erilaisia yhdistelmiä, muun muassa ”diabetic foot 

ulcer OR diabetic foot OR diabetic foot sore”, ” pressure ulcer OR pressure ulcer pre-

vention”, ”chronic ulcer AND prevention”, ”venous ulcer OR venous leg ulcer”, 

”haava OR painehaava OR diabeettinen haava AND ehkäisy”. Osaan haluamistamme 

tutkimuksista Jyväskylän ammattikorkeakoululla ei ollut oikeuksia, mutta oppilaitok-

semme opettajan avustuksella saimme osan näistä tutkimuksista käyttöömme.  

Pyrimme materiaalien hankinnassa välttämään plagiointia ja olemaan huolellisia läh-

teiden merkitsemisessä. Haastetta ovat tuottaneet toissijaiset lähteet, sillä alkupe-

räislähdettä ei välttämättä ole ollut saatavilla. Lisäksi lähes jokaisessa ajantasaisessa 

lähteessä, teksti on lainattu jostain toisesta lähteestä. Luotettavuutta arvioides-

samme olemme myös ottaneet huomioon sen, että lähteissämme on englanninkieli-

siä artikkeleita sekä tutkimuksia. Koska olemme itse suomentaneet englanninkieliset 

tekstit, saattaa sillä olla vaikutusta työn luotettavuuteen.  

 

Kehittämistyössä luotettavuutta arvioitaessa on myös olennaista arvioida sitä, onko 

tuotettu tieto käyttökelpoista ja hyödyllistä (Toikko & Rantanen 2009, 123). Ar-

vioimme työmme käyttökelpoisuutta ja hyödyllisyyttä olemalla aktiivisesti yhtey-

dessä toimeksiantajaan sekä keräämällä palautetta työstämme opinnäytetyöproses-

sin eri vaiheissa. Tätä avasimme enemmän opinnäytetöprosessia käsittelevässä lu-

vussa.  

6.3 Kehittämisehdotukset 

Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia lisää tekniikan hyödyntämistä haavanhoidossa, 

sillä haavateknologia kehittyy nopeasti ja mahdollistaa uusia hoitokeinoja (EWMA 

2018 Conference in Krakow, Poland, 2018.) Esimerkiksi kiinnostavaa olisi selvittää, 

nopeuttaako tekniikan käyttö kroonisen haavan paranemista verraten pelkkien haa-

vatuotteiden käyttöön, tai vertailla eri teknisten laitteiden vaikuttavuutta haavanhoi-

dossa. Mielenkiintoista olisi myös tutkia biologisten haavanhoitotuotteiden käyttöä 

Suomessa. Koska väestö ikääntyy ja krooniset haavat sitä myöten todennäköisesti tu-

levat lisääntymään, olisi hyvä kehittää ja tutkia uusia menetelmiä kroonisten haavo-

jen hoitoon.  
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Työmme vaikuttavuuden selvittämiseksi, olisi jatkossa myös hyvä tutkia, kuinka op-

paamme löytää paikkansa Validia-talon hoitohenkilökunnan päivittäisessä työssä. Li-

säksi olennaista vaikuttavuuden selvittämisessä olisi saada tietää, yhtenäistääkö 

työmme haavanhoidon toteutumista ja lisääkö se henkilökunnan osaamista haavan-

hoidon osalta. Haluaisimme myös saada selville, auttaako työmme vähentämään 

kroonisten haavojen ilmaantumista Validia-talossa.  
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1 Kroonisen haavan erityispiirteet 

 Haava, joka on ollut avoimena neljän viikon ajan

 Poikkeuksena diabeettinen sekä iskeeminen alaraajahaava, joiden kohdalla haava määritellään

krooniseksi jo kahden viikon jälkeen

 Vaatii yleensä jonkin perussairauden syntyäkseen

 Paranemisprosessi on häiriintynyt ja tulehdusreaktio jatkuvasti aktiivinen

 Haava parantuu huonosti

 Uusiutumisriski korkea

 Yleisimpiä kroonisia haavoja suomalaisilla ovat diabeettiset jalkahaavat, laskimoperäiset

alaraajahaavat sekä painehaavat

HAAVAN PARANEMISTA HIDASTAVAT JA KROONISTUMISELLE ALTISTAVAT TEKIJÄT 

 Kaikki tekijät tulisi huomata sekä mahdollisuuksien mukaan korjata, jotta hoito voisi onnistua

Systeemiset eli potilaasta johtuvat tekijät 

 Sairaudet  esim. diabetes, maksasairaudet, kilpirauhasen vajaatoiminta, keliakia, neurologiset

sairaudet, selkäydin- ja hermovauriot, laskimoiden ja valtimoiden vajaatoiminta, sydän- ja

keuhkosairaudet

 Vajaaravitsemus, vitamiinien puutos sekä ylipaino

 Lääkeaineet  esim. sisäinen kortikosteroidilääkitys, antikoagulantit, asetyylisalisyylihappo, sekä anti-

inflammatoriset lääkkeet (tulehduskipulääkkeet)

 Tupakka, huumeet ja alkoholi

 Ikääntyminen

 Psykososiaaliset tekijät  esim. stressi, haavakipu, huono hoitomyönteisyys

Paikalliset eli haavan olosuhteista johtuvat tekijät: 

 Haavaan kohdistuva paine ja/tai venytys

 Kudoksen hapenpuute ja heikentynyt verenkierto

 Bakteeri-infektio

 Liiallinen kosteus tai kuivuus  Haava tarvitsee kostean ympäristön parantuakseen, mutta liika

kosteus voi johtaa haavaympäristön vettymiseen

 Epäsopiva lämpötila  Ihanteellinen lämpötila paranemiselle on +37 astetta

 Emäksinen haavaympäristö  pH tulisi olla alle 7

 Haavan hankala sijainti ja/tai suuri koko
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2 Diabeetikon jalkahaava 

Diabeetikon jalkahaava sijaitsee tyypillisesti nilkan tai jalkaterän alueella, ja sille altistavat 

 Diabeteksen komplikaatiot: Neuropatia (hermovaurio) aiheuttaa suojatunnon häiriön

jalkoihin ja perifeerinen valtimosairaus (iskemia)  aiheuttaa kudoksen hapenpuutteen

ääreisosiin, jonka seurauksena haava menee kuolioon ja paraneminen estyy

 Huono hoitotasapaino (altistaa komplikaatioille ja lisää infektioriskiä)

 Infektiot (hidastavat etenkin iskemisessä jalassa haavan paranemista)

 Huonot jalkineet ja jalkojen hoidon laiminlyönti

 Altistavia tekijöitä ovat myös mm. näkövamma, diabeteksen pitkä (yli 10 v) kesto, tupakointi

sekä jalkojen asentovirheet

  ENNALTAEHKÄISY 

Jalkahaavan ehkäisy on tärkeää, sillä jalkaongelmat aiheuttavat diabeetikoille paljon 
sairaalahoitopäiviä ja amputaatioriski on diabeetikoilla suuri (jopa 15-86 kertainen) 

 Kynsien leikkaus parin viikon

välein. Kulmia ei tule pyöristää,

eikä kynsiä leikata liian lyhyeksi

 Mahdollisia kovettumia tai känsiä

ei saa poistaa ilman lääkärin

konsultaatiota

 Säännölliset käynnit jalkojen

hoitoon erikoistuneen

ammattilaisen luona

 Erityisesti talvella huolehdittava,

että jalat pysyvät lämpiminä

 Mikäli jalkojen tuntoaisti on

heikentynyt, avojaloin ei tule

kulkea edes sisällä

 Jalkavoimistelu virheasentojen

ehkäisemiseksi

 Hyvästä verensokeritasapainosta

huolehtiminen

 Asiakkaan ohjaus ja motivointi

jalkojen tarkkailuun ja

omahoitoon

 Tilavat, puristamattomat sukat

sekä jalkineet

 Jalkojen päivittäinen

tarkastaminen ja hoito (puhdistus,

kuivaus, rasvaus)

 Erityishuomio varpaanvälien ja

kynsien kuntoon. Tarpeen mukaan

esim. lampaanvillaa varpaiden

väliin
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DIABEETTISEN HAAVAN HOIDON OMINAISPIIRTEET 

 Samat toimet kuin ennaltaehkäisyssä

 Ensisijaista välttää jalkojen liiallista kuormitusta!

 Haavaan ei saa kohdistua liikaa painetta  painetta voi ehkäistä esimerkiksi erilaisilla kenkiin

laitettavilla pohjallisilla, kyynärsauvoilla sekä vuoteessa jalkojen alle asetettavilla tyynyillä

 Haavanhoidossa on tärkeää kuolleen kudoksen poistaminen mekaanisella puhdistuksella,

tulehduksen torjuminen, sekä tarvittaessa jalan verenkierron parantaminen

 Jos diabeetikon jaloissa esiintyy kipua tai niihin syntyy vaurioita (esim. ihorikkoa tai kynnen

reunan punoitusta), jotka eivät helpotu tai lähde parantumaan muutamassa päivässä  on

konsultoitava lääkäriä

Diabeettinen jalkahaava. Lähde: Annikki Vaalasti 
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3 Painehaava 

 Iholla tai ihon alla sijaitseva kudosvaurio

 Lisää riskiä vaarallisiin komplikaatioihin, esimerkiksi haavatulehduksiin ja sepsikseen

(verenmyrkytys)

 Aika painehaavan syntymiseen saattaa vaihdella 30 minuutista neljään tuntiin

 Painehaavoille altistavia tekijöitä ovat: korkea ikä, monisairaus, selkäydinvamma,

kykenemättömyys itsenäiseen asennon korjaamiseen tai liikkumiseen, vajaaravitsemus, anemia,

virtsan- tai ulosteenpidätyskyvyttömyys sekä kehon lämpötilan lasku

Yleisemmin painehaava sijaitsee kehon luisten 

ulokkeiden kohdalla, joihin on aiheutunut joko painetta, 

kitkaa tai venytystä tai kaikkia yhdessä 

 Kudoksen verenkierron vajaus

 Kudoksen hapenpuute

 Kudoksen vaurioituminen

 PAINEHAAVA SYNTYY
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ENNALTAEHKÄISY 

PAINEHAAVOJEN HOIDON OMINAISPIIRTEET 

 Samat toimet kuin ennaltaehkäisyssä

 Asianmukainen paikallishoito

 Haavainfektion ja haavan suurenemisen estäminen

 Nekrotisoituneen kudoksen poisto

 Vaikea spastisuus hankaloittaa haavojen paranemista ja asentohoidon toteutusta 

spastisuutta tulee mahdollisuuksien mukaan helpottaa esimerkiksi fysioterapialla ja

lääkehoidolla

 Paineen, venytyksen ja kitkan

minimointi

 Ihon kunnon päivittäinen seuranta

(esim. ihorikot, turvotus, punoitus,

lämpötila)

 Ihon huolellinen hoito (pesu,

kuivaus, rasvaus) 

 Asentohoito ja hyvästä

istuma/lepoasennosta

huolehtiminen

 Jos virtsa- tai

ulosteinkontinenssia vaipan

vaihto ja alapesut riittävän usein

 Ryttyisten vuodevaatteiden,

istuinalusten, vuodesuojien ja

vaatteiden suoristaminen

 Apuvälineiden oikeaoppinen

käyttö (esim. liukulauta,

siirtolakana, nostoliina,

vaihtuvapaineiset patjat ja

painetta keventävät istuintyynyt)

 Varmista etteivät katetrit,

sängynpäädyt/laidat jne. jää

painamaan asiakasta

 Vajaaravitsemusriskin kartoitus

esim. NRS tai MUST mittareita

apuna käyttäen

 Riittävän ravinnon saannin

turvaaminen (neste, proteiini,

energia, vitamiinit), tarvittaessa

lisäravinnejuomat

 Painehaavojen riskikartoitus esim.

Bradenin riskiluokitusmittaria

apuna käyttäen
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PAINEHAAVOJEN SYVYYSLUOKITUS 

Painehaavojen arvioimista helpottaa NPUAP-EPUAP painehaavojen syvyysluokitus 
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4 Laskimoperäinen alaraajahaava 

 Suurimman osan laskimoperäisistä alaraajahaavoista aiheuttaa laskimoiden vajaatoiminta,

jossa laskimoiden läpät ovat vahingoittuneet ja laskimopaine kohoaa

 Seurauksena alaraajojen kudosten tulehdusta ja turvotusta, jolloin valtimoveren virtaus

iholle estyy, eikä iho ei saa riittävästi happea

 Ihon pinta haavautuu

 Sijaitsevat tyypillisesti alaraajojen alaosissa, säären sisäsivuilla sekä nilkan kehräsluun

yläpuolella, jossa laskimopaine on korkein

 Haavapohjalla on nähtävillä runsaasti eritystä, kosteutta ja keltaista fibriinikatetta. Haavan

ympärillä oleva iho voi olla vaalea ja arpeutunut

 Lisäksi säärissä on turvotusta, ihon pigmentoitumista, ihottumaa sekä ihon panssaroitumista

 Altistavia tekijöitä: naissukupuoli, perintötekijät, liikkumattomuus, raskaudet, heikosti toimiva

pohjelihaspumppu, aiempi syvä laskimotukos ja suuret suonikohjut

 Usein kivuton ja pinnallinen, mutta voi olla kivulias

 Laskimoperäiset alaraajahaavat uusiutuvat herkästi

   ENNALTAEHKÄISY 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Turvotuksen hoito  alaraajan

kohottaminen sydämen tason

yläpuolelle (esim. tyynyt,

korotuspalat), lääkinnällisten

hoitosukkien tai

kompressiosidosten käyttö

 Säännöllinen liikunta ja nilkan

liikkuvuutta sekä

pohjelihaspumppua parantavat

harjoitukset

 Raajoihin kohdistuvien vammojen

välttäminen

 Perussairauksien hyvä hoito

 Ihon kunnon huolellinen seuranta

ja hoito (pesu, kuivaus, rasvaus)

 Mahdollisten sieni-infektioiden,

bakteeri-infektioiden tai

ihottumien tehokas hoito

aloitettava ajoissa

 Tupakoinnin lopettaminen

 Ylipainon välttäminen

 Kiristämättömät vaatteet ja sukat

 Tukevien jalkineiden käyttö  ei

esim. korkokenkiä
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 HOIDON OMINAISPIIRTEET 

 Samat toimet kuin ennaltaehkäisyssä

 Alaraajan kompressiohoito  tavoitteena turvotuksen poisto ja sitä kautta kudoksen

verenkierron vilkastuttaminen ja laskimoveren paluun edistäminen

 Kompressiohoito toteutetaan joko lääkinnällisillä hoitosukilla, jotka ovat

yksilöllisesti mitattu potilaalle tai kompressiosidoksilla, joiden sidonta

suunnitellaan yksilöllisesti

 Hoitosukat puetaan aamuisin ennen ylösnousua ja riisutaan illalla ennen

nukkumaanmenoa

 Runsaasti elastiset sidokset käyvät asiakkaille, joiden liikkuminen on

vähäistä. Nämä sidokset asetetaan aamuisin ja poistetaan yöksi (sidonta

tähkä- tai spiraalimallilla)

 Paljon liikkuville asiakkaille käytetään vähäelastisia sidoksia, joita on

mahdollista pitää useita päiviä (sidontatyyli anatominen)

 Kompressiohoidon aikana tarkkailtava mahdollisen riittämättömän verenkierron merkkejä, joita

ovat: jalan puutuminen, pistely, sinerrys, kalpeus tai kipu

 Etenkin ikääntyneillä fysioterapia on tärkeää pohjelihaspumpun tehokkaan vahvistamisen

kannalta

Tukisidoksen sitomisessa huomioitavaa 

 1-2 sidosrullaa, alle puuvillaputkiharsoa tai pehmustavaa vanua suojaamaan luisia ulokkeita

 Sitominen aloitetaan varpaiden tyvestä, nilkka sidotaan 90 asteen kulmaan ja kantapään tulee peittyä

 Paineen tulee olla suurin nilkan ja jalkaterän alueella ja keventyä kohti polvea, yläreuna jää n. 2 cm

polvitaipeen alapuolelle

Tukisidoksen laittaminen. 
Lähde: Krooninen 
alaraajahaava: Käypä Hoito 
suositus. 

Laskimokohjut ja 
staasipigmentaatio. Lähde: 
Tays ihotautiklinikka 
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5 Haavanhoito 

 Haavanhoitoprosessi alkaa haavan aiheuttajan selvittämisellä. Vasta tämän jälkeen lähdetään

suunnittelemaan, kuinka haavaa hoidetaan

 Haavatyypin ja vaikeusasteen arvioinnissa on hyvä käyttää apuna Painehaavahelpperiä tai

Avoimen haavan VPKM- väriluokitushelpperiä

 Haavan määrittelystä, arvioimisesta ja hoidosta päätökset tekee tyypillisesti lääkäri

HAAVANHOIDON NELJÄ OSATEKIJÄÄ OVAT 

EPITEELISAATION ELI 

IHON UUDISKASVUN 

TUKEMINEN 

HAAVAN PUHDISTUS 

OPTIMAALISEN 

KOSTEUSTASAPAINON 

LUOMINEN 

TULEHDUKSEN ESTO / 

TALTUTTAMINEN 
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Infektion merkit: 

haava-alueen 

turvotus, punoitus, 

kosketusarkuus, 

kuumotus, 

lisääntynyt haju 

sekä eritys 

5.1  Haavan arviointi ja tarkkailu 

 Haava tulee arvioida aina haavasidosten vaihdon yhteydessä

 Apuna voi käyttää esim. valokuvausta

 Havainnot on kirjattava selkeästi ja kuvailevasti, jotta haavan paranemista pystytään helpommin

seuraamaan

 Jos haavassa havaitaan negatiivisia muutoksia, esimerkiksi infektion merkkejä tai haavan

suurentumista  on niihin puututtava välittömästi

HAAVASSA SEURATTAVA:

Koko 

(pituus, leveys, 

syvyys, onkalot, 

taskut, tunnelit) 

Sijainti Haju 

Eritys 

(koostumus, 

haju, väri, 

määrä) 

Haavan reunat 

Haavakipu 
Onko nähtävillä 

jänteitä, luita? 

Haavaa 

ympäröivä iho ja 

kudokset (väri, 

kosteus,turvotus,

lämpötila) 

Väri 
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5.2 Aseptiikka haavanhoidossa 
 

HAAVANHOIDOSSA ON TÄRKEÄÄ HUOLEHTIA HYVÄSTÄ ASEPTIIKASTA.  JOKAISEN 

HOITOHENKILÖKUNNAN JÄSENEN AMMATTI-IDENTITEETTIIN TULEE KUULUA HYVÄ ASEPTINEN 

OMATUNTO 

Kroonisten haavojen hoidossa riittävät tehdaspuhtaat haavanhoitovalmisteet 

 

ALOITUS 

 

Lähde: Pixabay 

• Työntekijän omien käsien kunnosta huolehtiminen  terve iho 
helpompi pitää puhtaana 

• Rauhallinen ympäristö, asiakkaalle hyvä ja tukeva asento 
• Roskakori lähelle 
• Ikkunat ja ovet kiinni ilmavirtauksien välttämiseksi 
• Riittävä valaistus 
• Haavanhoitovälineiden esim. saksien varaaminen lähelle, sekä 

tarvittaessa niiden puhdistus desinfiointiaineella 

• Haavan puhdistukseen ja suojaukseen tarvittavien tuotteiden 
esille ottaminen  varaudu, että sidoksia tarvitaan enemmän, 
mutta älä avaa sidospaketteja varmuuden vuoksi etukäteen 

• Kosteutta imevä suojus (esim. vuodesuoja) suojaamaan 
haavanhoitoympäristöä 

• Suojakäsinepaketti tai 3-5 hanskaparia lähettyville 
• Huolellinen käsien pesu saippualla, jos kädet näkyvästi likaiset 

tai tahmeat käsidesistä 
• Käsidesinfektio 
• Kertakäyttöhanskojen pukeminen 
• Jos veri-, kudos-, tai eriteroiske vaaraa, tulee työntekijän 

käyttää myös muita suojaimia suojaamaan itseään. Esimerkiksi 
kertakäyttöisiä nenäsuu-suojuksia tai suojaessuja. Suojaimet 
puetaan ennen suojahanskojen laittoa  MRSA potilaan 
kohdalla hoitajan on käytettävä aina kertakäyttöhanskojen 
lisäksi nenäsuusuojusta sekä pitkähihaista suojatakkia 

• Nenäsuu-suojainta voi käyttää myös estämään hiukkasten 
pääsy työntekijästä potilaaseen 

• Haavasidosten irrotus vasta hoidon alettua 

 

TYÖSKENTELY 

• Aseptinen työjärjestys; puhtaasta likaiseen 
 Jos asiakkaalla useampia haavoja, hoito aloitetaan aina      
puhtaimmasta ja ei-infektoituneesta haavasta 

• Suojakäsineiden vaihto työvaihekohtaisesti. Esimerkiksi 
käytettyjen sidosten poiston jälkeen ennen haavan 
puhdistusta tulee kädet desinfioida ja vaihtaa puhtaat 
suojakäsineet ja toistaa samanlailla ennen puhtaiden 
haavasidosten käsittelyä 

• Likaiset ja eritteiset sidokset suoraan roskiin 

 

LOPETUS 

• Haavanhoidossa käytettyjen välineiden puhdistaminen 
• Haavanhoitotuotteiden oikeaoppinen ja aseptinen 

säilyttäminen 
• Likaantuneiden petivaatteiden / vaatteiden vaihto 
• Käsidesinfektio 

 



18 

5.3   Haavan puhdistus 

TAVOITE 

 Aktivoida kehon luonnollinen paranemisprosessi

 Poistaa kuollutta kudosta sekä likaa, jotka ovat

mikrobien kasvupaikkoja

 Puhdistetun haavan koon arvioiminen ja

seuranta on helpompaa

HANAVESI Haavan puhdistamiseen soveltuu 1-5 minuutin suihkuttelu kädenlämpöisellä hanavedellä 

(viileä vesi hidastaa haavan paranemista sekä aiheuttaa enemmän kipua). Myös 

liian pitkää suihkutusta tulee välttää (solut alkavat hajota). Veden paine 

ja suihkutuksen kesto määritellään haavatyypin perusteella  

 Likainen haava - Kohtisuoraan suihkutus, voimakkaalla paineella

 Puhdas, epitelisoituva tai granuloiva haava - Kevyt suihkun

paine, ei kohtisuoraa suihkutusta, jottei suihkutus riko hentoa

ihoa lisää

 Pieni haava - Pesuksi riittää vedellä kostutetulla kuitutaitoksella

kevyt pyyhkiminen tai vettä / keittosuolaliuosta sisältävällä

ruiskulla huuhtelu

 Onkalohaava - Haavan suihkutus juoksevalla hanavedellä ennen

haavanhuuhteluneste-, vetyperoksidi- tai keittosuolaliuoshuuhtelua.

Apuna voi käyttää esim. ruiskua ja naisten katetria

KEHONLÄMPÖINEN KEITTOSUOLALIUOS, STRERIILI VESI, RINGERIN-LIUOS    Jos haavassa on 

nähtävissä jänteitä tai luita, hanavesi ei käy puhdistamiseen  

HUUHTELUNESTEET TAI PUHDISTUSPYYHKEET (esim. UCS haavapyyhkeet/liuokset, Prontosan 

haavahuuhde)   Huuhtelunesteitä ei tarvitse huuhdella pois haavalta ja niiden on hyvä antaa rauhassa 

kuivahtaa. Nesteet soveltuvat myös syvien haavaonkaloiden jälkihuuhteluun. Nesteiden ja pyyhkeiden 

lämmityksessä voi käyttää apuna esimerkiksi mikroaaltouunia. On huomioitava, että osa huuhtelunesteistä 

tarvitsee vaikuttaakseen jopa yli 10-15 minuuttia. Puhdistuspyyhkeiden avulla haavasta saa hyvin 

poistettua kuollutta kudosta ja niillä voi korvata vedellä tehtävän pesun 

1-3 % VETYPEROKSIDILIOS    Käytetään haavan puhdistamiseen sekä tihkuvuodon tyrehdyttämiseen.

Liuos desinfioi haavaa hajoamalla kuplimalla vedeksi sekä hapeksi. Vetyperoksidipuhdistuksen jälkeen on

Lähde: Pixabay 

Ennen haavasidosten 

asettamista on 

huolehdittava, että haava 

on kuiva. Runsaasti 

erittävän haavan sekä 

onkalohaavan voi kuivata 

esim.  kuitutaitoksella tai 

vanupuikolla kevyesti 

painelemalla. 
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haava jälkihuuhdeltava keittosuolaliuoksella. Tuote on haitallista terveille soluille, joten se on tarkoitettu 

vain likaisille ja infektoituneille haavoille eikä sitä suositella säännölliseen käyttöön 

 

MEKAANINEN PUHDISTUS (vanupuikolla, rengaskyretillä, atuloilla, haavakauhalla, saksilla tai 

kirurgin veitsellä)  Puhdistusta käytetään nekroosin (=kuolleen kudoksen) ja katteen poistossa 

  Yleensä mekaanisella puhdistuksella ei saa yhdellä kertaa haavaa puhtaaksi, joten se tulee toistaa 

muutaman päivän välein 

  Toimenpide on helppo, nopea ja tehokas tapa poistaa haavalta kuollutta kudosta 

 Mekaaninen puhdistus on hyvä nähdä muutaman kerran, jotta sen osaa tehdä   Liian tehokkaasti tehty 

puhdistus voi vaurioittaa myös tervettä kudosta ja tällöin siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä, kun taas 

liian kevyestä puhdistuksesta ei ole juuri hyötyä. Hoitajan on myös tunnistettava anatomiset riskit mm. 

valtimovuotouhka 

 Ennen mekaanista puhdistusta tulee haava puhdistaa vedellä, keittosuolalla tai haavahuuhteella. Pesun 

yhteydessä haavaa on hyvä ”hauduttaa” hetki, esimerkiksi haavahuuhdehauteella, jotta kuollut kudos 

pehmentyisi ja olisi näin helpompi poistaa 

 Matalan ja kapean onkalohaavan puhdistukseen soveltuu haavakauha ja vanupuikko. Pehmeän ja/tai 

keltaisen eritteen poistoon sopii parhaiten rengaskyretti ja mustan ja/tai kuivan kudoksen poistoon 

atulat ja kirurgin veitsi 

 Kudoksen poiston yhteydessä ja terveen kudoksen lähestyessä saattaa haavasta vuotaa verta, mikä on 

kuitenkin vaaratonta. Haavassa saattaa myös ilmetä kipua, joka voidaan estää esimerkiksi puuduttamalla 

iho puudutevoiteella puoli tuntia ennen mekaanista puhdistusta  

 Mekaanisen puhdistuksen jälkeen on haava vielä huuhdeltava  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lähde: Pixabay 
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MUUT MENETELMÄT: 

HAAVAN KIRURGINEN POISTO = EKSKISIO  Ekskisio on nopein ja tehokkain tapa haavan 

puhdistukseen. Se suoritetaan puudutuksessa tai nukutuksessa leikkaamalla koko haava-alue pois, sekä 

myös hieman tervettä kudosta. Näin varmistetaan, ettei alueelle jää mitään haavan paranemista hidastavaa 

tekijää 

KIRURGINEN PUHDISTUS = REVISIO  Revisiossa haavasta poistetaan leikkaavien instrumenttien avuin 

kuollut ja/tai tulehtunut kudos. Tämä toteutetaan yleensä polikliinisesti eikä siihen tarvita puudutusta tai 

nukutusta   

AUTOLYYTTINEN JA ENTSYMAATTINEN PUHDISTUS  Autolyyttisessä puhdistuksessa hyödynnetään 

elimistön omia valkuaisaineita rikkovia proteolyyttisiä entsyymejä ja mikrobeja syöviä makrofagisoluja, 

jotka tuhoavat kuollutta kudosta. Entsymaattisessa puhdistuksessa käytetään voidemaista proteolyyttisiä 

entsyymejä sisältävää haavanhoitotuotetta, joka hävittää kuollutta kudosta 

TOUKKAHOITO   Suomessa on 2000 - luvun alussa otettu sairaalahoidossa käyttöön raatokärpäsen 

toukat haavan puhdistuksessa. Ne erittävät voimakasta entsyymiä, joka tuhoaa haavalta kuollutta kudosta 

muuntaen sen juoksevaksi eritteeksi ja lopulta toukat syövät juoksettuneen haavaeritteen. Myös 

tulehtuneisiin haavoihin toukilla on vaikutusta, sillä ne muuttavat haavapinnan tulehdukselle epäotolliseksi, 

sekä syövät haavan mahdolliset bakteerit. Raatokärpäsen toukkien lisäksi Fimea luovuttaa jonkin verran 

lupia myös iilimatojen lääkinnälliseen käyttöön haavojen puhdistuksessa.   

Lähde: Wikimedia commons 

Lähde: Pixabay 

Kroonisen haavan kanssa voi käydä normaalisti 

suihkussa.  Viimeisenä suihkutetaan haava 

mahdollisten saippuajäämien poistamiseksi. 

Suihkun jälkeen haava on suojattava väliaikaisesti 

ennen sen varsinaista hoitoa, jottei haava pääse 

jäähtymään tai haavan bakteerit pääse leviämään 

ympäristöön. 

Kroonisen haavan kanssa saunominen on sallittua, 

ellei haavassa ole infektiota. Kuumia löylyjä tulee 

silti välttää. Ennen saunaan menoa tulee 

haavasidokset poistaa sekä huuhdella haava 

vedellä. Haava on suojattava saunomisen ajaksi 

puhtaalla ja kuivalla kankaalla tai pyyhkeellä. 

Uimahalleihin ei ole syytä mennä ennen kuin haava 

on parantunut kokonaan. 
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5.4 Haavakipu 

 Asiakkaalla on oikeus hyvään kivun hoitoon

 Haavan hoito aiheuttaa tyypillisesti kudosvauriokipua (nosiseptiivinen kipu). Krooninen haava

voi myös aiheuttaa hermovauriokipua (neuropaattinen kipu)

 Haavalla voi olla jatkuvaa lepokipua/taustakipua. Sen lisäksi hoitotoimenpiteet voivat olla

kivuliaita

 Kipua on tärkeä arvioida ja kirjata, jotta voidaan seurata kivun hoidon vaikuttavuutta. Tähän

soveltuvat esim. visuaaliset asteikot (VAS-kipukiila, kasvoasteikko) tai sanallinen asteikko (VRS,

verbal rating scale), jossa kipua arvioidaan asteikolla 0-10

(0 merkitsee kivuttomuutta ja 10 pahinta mahdollista kipua)

 Kipua voidaan hoitaa sekä lääkkeettömästi, että lääkkeiden avulla

 Kipulääkkeistä haavakipua hoidetaan tulehduskipulääkkeillä,

parasetamolilla, opioideilla, paikallisilla puuduteaineilla ja muilla

kipulääkkeillä (kuten trisykliset masennuslääkkeet)

 Suun kautta otettavaksi määrätty kipulääke annetaan yleensä 30-60

minuuttia ennen haavan hoitoa

 Lääkkeettömiä kivunlievitysmenetelmiä ovat  esim.  hyvä ohjaaminen ja tieto tulevista

toimenpiteistä, asentohoito, musiikki, hieronta, erilaiset rentoutusharjoitukset, kylmä- ja

lämpöhoidot, TENS-hoito
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5.5 Haavanhoitotuotteen valinta 

HAAVANHOITOTUOTTEIDEN TEHTÄVÄ 

 Haavanhoitotuote tulee aina valita jokaiseen haavaan yksilöllisesti  Haavasidoksissa ja

paikallishoitoaineissa ei ole selvää eroa tehokkuudesta, jos ne on valittu haavatyypin mukaisesti oikein

 Suomessa on erilaisia haavanhoitoon käytettäviä tuotteita yli 500

 Haavatuotteet voidaan niiden vaikutustavan perusteella jakaa aktiivisiin, passiivisiin tai interaktiivisiin

tuotteisiin

AKTIIVINEN  Tuotteet sisältävät jotain bioaktiivisesti vaikuttavaa ainetta esimerkiksi kasvutekijöitä tai 

matriksiproteiineja 

PASSIIVINEN  Tuotteet eivät sisällä mitään vaikuttavaa ainetta, vaan niiden tehtävänä on suojata 

haavaa, imeä haavaeritettä tai ehkäistä toisen sidoksen tarttumista haavan pintaan. Esimerkiksi 

harsotaitokset, erilaiset haavatyynyt sekä verkkosidokset 

INTERAKTIIVINEN  Esimerkiksi hopeaa sisältävät sidokset, hydrokuitu-ja hydrokolloidisidokset, hydro-

geelit, entsymaattiset valmisteet, aktiivihiilisidokset, lääkkeellinen pihka ja -hunaja sekä polyuretaanista 

tehdyt kalvot ja vaahtosidokset. Interaktiiviset tuotteet sitovat hajuja, tappavat mikrobeja sekä luovat 

optimaalisen ympäristön haavan paranemiselle. Kudoserite tai sidoksiin lisätty neste aktivoivat 

sidoksessa olevan vaikuttavan aineen 

Tarjota 

paranemista 

edesauttava 

ympäristö 

optimaalinen 

lämpötila, kosteus, 

happamuus 

Edesauttaa 

puhdistumista 

eritteestä, 

katteesta ja 

tulehtuneesta 

kudoksesta 

Estää 

tulehduksia 

minimoimalla 

bakteerikasvustoa 

Suojata haavaa 

ulkopuoliselta 

lialta, kosteudelta, 

mekaaniselta 

ärsytykseltä 
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 HAAVANHOITOSIDOSTEN SANASTOA 

 

ENSISIJAISET SIDOKSET   TOISSIJAISET (PEITE) SIDOKSET 

Kontaktissa haavapintaan; suojaavat                                             Ensisijaisen sidoksen suojasidos, joka imee 

kosteuttavat, tuhoavat tai sitovat mikrobeja.                               haavaeritettä ja ylläpitää haavalle optimaalista 

Esim. haavageelit, geeliytyvät sidokset,                                         kosteutta. Käytetään myös kiinnityssidoksena. 

hydrokolloidit, verkko- ja vaahtosidokset                                      Esim. haavatyynyt ja vaahtosidokset 

 

KIINNITYSSIDOKSET     YHDISTELMÄSIDOKSET 

Käytetään haavasidosten kiinnittämiseen.                                    Pitää sisällään eri mekanismein toimivia kerroksia. 

Esim. haavakalvot, verkko- ja putkisidokset                                  Esim. monikerrossidokset 

 

SIDOSTEN LAITOSSA SEKÄ VAIHDOSSA MUISTETTAVIA SEIKKOJA 

 

 Irrota vanha sidos varoen, toisella kädellä ihoa tukien. Kiinni jäänyt sidos tulee kostuttaa ennen irrotusta 

hanavedellä, haavahuuhteella, keittosuolaliuoksella tai ihoöljyllä. Apuna voi käyttää myös liimasidoksen 

irrotussuihketta 

 Havainnoi vanhan sidoksen toimivuus; onko pysynyt hyvin, jatkuuko haavanhoito samoilla tuotteilla vai onko 

aiheellista vaihtaa haavanhoitotuotetta? Esimerkiksi haavainfektiossa käytettävä hopea jää usein turhaan 

käyttöön infektion parantumisen jälkeenkin 

 Varmista käytettävien haavatuotteiden kunto sekä viimeinen käyttöpäivämäärä 

 Ota selvää tarvitseeko tuote peitesidosta. Tarkista myös, voiko haavatuotteita käyttää yhdessä, sekä huomioi 

niiden soveltuvuus haavaa ympäröivälle iholle. Laskimoperäisissä haavoissa varmista, voiko haavatuotetta 

käyttää yhdessä kompressiohoidon kanssa 

 

 Lue leikattavien haavanhoitotuotteiden pakkausselosteesta tuotteen suositeltu koko haavaa nähden. 

Esimerkiksi osa tuotteista suositellaan asetettavan muutama sentti haavan reunojen yli ja osa täysin haavan 

reunojen mukaisesti 

 Leikkaa haavasidoksien terävät kulmat pyöreiksi, jotta sidokset pysyvät paremmin 

 Varmista, että laitat sidoksen oikein päin haavalle 

 Kaikki haavasidokset asetetaan iholle aina ilman ihon venytystä 

 Onkalohaavan hoidossa haavaa ei tule täyttää liian tiiviisti hoitotuotteella  haava ei pääse supistumaan ja 

paranemaan pohjalta käsin 

 

 Huomioi, ettei sidos estä nivelen liikkeitä ja potilaan liikunta- ja 

toimintakykyä 

 Huomioi oikea sidosten vaihtoväli, joka vaihtelee haava-, sekä 

sidostyypin mukaan 

 Huolehdi hoidon jatkuvuudesta tarkistamalla hoitotuotteiden 

riittävyys myös seuraavia haavanhoitoja varten 
Lähde: Max Pixel 
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SOPIVAN HAAVANHOITOTUOTTEEN VALINTA 

Alla olevassa taulukossa on muutamia esimerkkejä sopivista haavanhoitotuotteista 

HAAVATYYPPI TAVOITE/HUOMIOITAVAA TUOTTEET 

 

 

RUNSAASTI 
ERITTÄVÄ HAAVA 

 

 Eritteen sitominen  

 Liiallisen kosteuden vähentäminen 

 Haavan reunojen suojaaminen 

vettymiseltä 

 Sidosten vaihto aina, kun ovat 

kastuneet läpi 

 

 Alginaattisidokset (esim. Melgisorb 

Plus®) 

 Polyuretaanivaahtosidokset (esim. 

Polymem®, Allevyn®, Biatain®, Askina 

Foam®, Mepilex transfer®)  

 Yhdistelmävaahtosidokset (esim. 

Mepilex Border®) 

 Hydrofibersidos (esim. Aquacel®, 

Aquacel Foam®, Aquacel extra®) 

 Imevät haavatyynyt (esim.  Mextra 

Superabsorbent®, Mesorb®, Drymax®, 

Exu-Dry®) 

 

 

INFEKTOITUNUT 
HAAVA 

 Bakteerien poisto / vähentäminen  

 Seurattava erityisen tarkasti hoidon 

vastetta  

 Tiheät haavanhoidot (rajuissa 

infektioissa jopa 2-3 krt/vrk) 

 Tarkkaile huolella potilaan mahdollisia 

infektion yleisoireita (mm. kuume) 

 Tarvittaessa bakteerinäyte 

 

 Erilaiset hopeatuotteet (esim. Aquacel 

ag®, Biatain ag®, Mepilex ag®, 

Haavapasta= Askina Calgitrol Paste®)  

 Polyuretaanivaahtosidokset  

 Hydrofobiset sidokset (esim. Sorbact® 

geeli, -nauha, -foam, -tyyny) 

 Hydrofibersidokset  

 Aktiivihiilisidokset (esim. Carboflex®) 

 Hydrogeeli (esim. Purilon®, Duoderm 

hydrogel®, Askina gel®) ja haavageelit 

(esim. Prontosan gel®) 

 Pihkasalva (esim. Abilar®), ei 

hartsiallergikoille 

 Hunaja (esim. Activon tube®, Activon 

tulle®) 

 Huom. Diabeetikon 

hunajahoidon aikana on 

huolehdittava tiheämmästä vs 

mittauksesta. Hunajaa ei 

mehiläisallergikoille. Lisää 

yleensä haavaeritystä; 

Tarkkailtava ettei haavan reunat 

vety 
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 Ibuprofeiinisidos

 Kivuliaille haavoille

 Jodipohjaiset tuotteet (esim.

Kadeksomeeripohjaiset sidokset ja

povidonijodivoide= Betadine®)

 Erityisen harkinnan mukaan; ei

pitkäaikaiseen käyttöön

VAALEANPUNAINEN, 

EPITELISOITUVA 

HAAVA 

 Uusiutuneen ihon suojaaminen

 Epitelisaation jatkumisen tukeminen

 Mahdollisen jäljellä olevan erityksen

imeyttäminen

 Sidosten vaihto väli jopa 5-7 vrk välein

 liian tiheä vaihtoväli häiritsee haavan

paranemista

 Rasvaus perusvoiteella, ihoöljyllä tai

dekspantenolivoiteella

 Huom. Haavan umpeuduttua

arpikudos tarvitsee vielä noin

vuoden lujittuakseen ja

kypsyäkseen ehjäksi

SUOJAKSI TARVITTAESSA KOSTEUTTA 

YLLÄPITÄVÄ, TARTTUMATON SIDOS 

 Verkkosidokset, rasvasidokset ja

silikonisidokset (esim. Cuticell®, Askina

Silnet®, SpycraContact®, Dermanet®,

Mepitel One® ja Mepiform®)

 Huom. Rasvasidoksien vaihto 1-3

päivän välein

 Ohuet tai normaalit

polyuretaanivaahtosidokset

 Ohuet vaahtosidokset (esim. Mepilex

Border Lite®, Mepilex lite®)

 Haavakalvot (esim. Tegaderm®, Opsite®,

Askina derm®)

 Hydrokolloidit (esim. Duoderm®,

Comfeel®)

 Huom. ei saa käyttää haavoihin,

joissa suuri infektioriski esim.

diabeetikon jalkahaavoihin

 Hydrogeelit ja haavageelit
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HAAVATYYPPI TAVOITE/HUOMIOITAVAA TUOTTEET 

 

PUNAINEN, 

GRANULOIVA 

HAAVA 

 Suojaus kuivumiselta, liialliselta 

kosteudelta ja/tai jäähtymiseltä 

 Epitelisoitumisen mahdollistaminen  

 Sidosten vaihtoväli 3-5 vrk välein 

 Tarkkaile granulaatiokudoksen mahdollista 

liikakasvua(hypergranulaatio), joka on 

haavalle haitallista 

 Hoitona laajoissa 

granulaatiokudoksen liikakasvuissa 

mekaaninen poisto, pienillä alueilla 

laapishoito 

ERITTÄVÄ 

 Hydrofibersidokset  

 Alginaattisidokset 

 Polyuretaanivaahtosidokset 

 Yhdistelmäsidokset 

KUIVA, VÄHÄN ERITTÄVÄ 

 Hydrofibersidokset 

 Ohuet hydrokolloidit 

 Hydrogeelit ja haavageelit 

 Vaahtosidokset 

 

KELTAINEN, 

FIBRIINIKATTEI-

NEN HAAVA 

 Katteen pehmittäminen ja poisto  

 Haavan puhdistumisen tukeminen 

 Granulaatiokudoksen mahdollistaminen 

 Sidosten vaihtoväli voi olla 2-4 vrk 

(riippuen erityksestä) 

 Keltainen haava saatetaan virheellisesti 

sekoittaa infektoituneeseen haavaan 

ERITTÄVÄ 

 Hydrofibersidokset  

 Polyuretaanivaahtosidokset 

 Hydrofobiset sidokset  

 Alginaattisidokset 

KUIVA, VÄHÄN ERITTÄVÄ 

 Hydrogeelit ja haavageelit 

 Hydrokolloidit 

 Hunaja- ja pihkavalmisteet 

 Entsymaattiset valmisteet (esim. Iruxol 

mono®) 

 Bioaktiivinen haavageeli (esim. Nanogen 

Aktigel®) 

 Erityisesti haavoille, joiden 

paranemisprosessi on pysähtynyt 

 

MUSTA, 

NEKROOTTINEN 

HAAVA 

 Kuolleen kudoksen pehmitys ja poisto  

 Kosteutta ylläpitävät tuotteet 

(edistävät kuolleen kudoksen 

hajoamista) 

 Huom. Kuivaa alaraajojen nekroosia ei saa 

pehmittää eikä poistaa ennen lääkärin 

tutkimusta! 

 Kuivan nekroottisen haavan esteettinen 

suojaus (esim. sideharsotaitokset)  

 Diabeetikon nekroottinen haava 

tarvitsee vahvemman suojauksen 

 Polyuretaanivaahtosidos 

 Hydrogeelit ja haavageelit 

 Entsymaattiset valmisteet  

 Hunaja- ja pihkavalmisteet 
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HAAVATYYPPI TAVOITE/HUOMIOITAVAA TUOTTEET 

ONKALOHAAVA 
 Haavan paranemisen tukeminen pohjalta

alkaen

 Onkalon suu ei saa sulkeutua

ennen kuin onkalo on kasvanut

umpeen

 Onkalon huolellinen tarkistus (taskut)

 Sidos onkaloon löyhästi, nauhaa jätettävä

haavan ulkopuolelle

 Apuna voi käyttää esim.

vanupuikkoa

 Tarvitsevat aina peitesidoksen, joka

valitaan haavaerityksen mukaan

ERITTÄVÄ 

 Nauhamaiset hydrofobiset

kangassidokset

 Sorbact nauhaa ei suositella

leikattavan, sillä se on helposti

rispaantuvaa ja nauhan pätkiä voi

jäädä onkaloon aiheuttaen

infektion

 Leikattavat hydrofiberlevyt

 Syvien haavojen hoitoon tarkoitetut

polyuretaanivaahtosidokset, (esim.

PolyWic®-syvähaavasidos)

 Syvien haavojen hoitoon tarkoitetut

alginaattisidokset (esim. Melgisorb Ag®)

KUIVA, VÄHÄN ERITTÄVÄ 

 Nauhamaiset hydrofobiset

geelikangassidokset (Sorbact Gel®-nauha)

 Kuivan Sorbact nauhan voi

tarvittaessa kostuttaa esim.

hydrogeelillä, jos geelinauhaa ei

käytettävissä

 Leikattavat hydrofiberlevyt tai

onkalonauhat (esim. Aquacel® levy,

Aquacel® -nauha)

 Voi käyttää myös kuivaan

onkalohaavaan, jolloin sidos

kostutetaan keittosuolaliuoksella

ennen onkaloon asettamista

 Hunaja ja hydrogeeli

 Voi imeyttää ohueen taitokseen,

joka asetetaan onkaloon löyhästi

MOLEMMILLE

 Hopea-alginaatti haavapasta (esim. Askina

Calgitrol Paste®)

PALJAS 
LUU/JÄNNE 

/HERMO 

 Aina peitettävä ja suojattava

 Huolehdittava riittävästä kosteudesta 

(haava ei saa kuivua!) ja haavan puhtaana 

pysymisestä 

 Jänteen/luun/ hermon kostutus

hydrogeelillä ennen haavasidoksen

asettamista

 Vaahtosidos

 Jos haava ei eritä tarpeeksi

pitääkseen jännettä, luuta tai 

hermoa kosteana, on myös sidos 

kostutettava hydrogeelillä ennen 

asettamista 
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 Hydrokolloidi

 Pinnallisiin haavoihin

HAAVAA YMPÄRÖIVÄLLE 

IHOLLE SOPIVAT TUOTTEET 

TERVE IHO VAURIOITUNUT IHO 

 Haavan paraneminen voi

hidastua tai uusi haava syntyä,

jos haavaa ympäröivä iho jää

huomiotta

 Iho haavan ympärillä on

herkempi vaurioille kudoksessa

olevan inflammaation takia

 Tarkoituksena on suojata haavaa

ympäröivää ihoa ja ehkäistä

lisävaurioiden syntymistä

 Yleisin haavaa 

ympäröivän ihon 

ärtyminen johtuu

kosteusvauriosta 

 Lanolinia (esim. Linolan®) ja

antimikrobisia voiteita (esim.

Bemetson K®) ei suositella, sillä

ne ovat yleisimpiä

kosketusallergian aiheuttajia

(etenkin laskimoperäisissä

haavoissa)

 Ihoöljyt, sinkkioksidi-, silikoni- ja

ksylitolpitoiset voiteet (esim.

Ceridal®, Zinkosal®, Xyliderm®,

Zinkosal-P®, Kelo-Cote® =

erityisesti arpeutuneeseen

ihoon)

 Ohuelti

 Ihonsuojakalvo; voide, suihke tai

geeli (esim. Secura®, Cavilon®,

Askina Barrier Film®)

 Ehkäisee ihon

vettymisen

 Vedenkestävä,

hengittävä, suojaa 

virtsalta ja ulosteelta 

 Käy myös haavateippien

alle ehkäisemään ihoa

liimalta

 Haavakalvo ja hydrokolloidilevy

 Hengittävät, suojaavat

kastumiselta

 Tarttumattomat haavasidokset

(geeliytyvät sidokset ja

vaahtosidokset)

 Tiheät vaihtovälit!

 Ihonsuojakalvo

 Infektoitumattomaan

kosteusvaurioon

 Ärtyneelle iholle tarkoitetut

voiteet, geelit, suihkeet (esim.

Askina barrier cream®, Wonderm

Sinkkispray®)

 Soveltuvat erityisesti

kosteusvaurioihin

 Kortikosteroidivoide tai

antiseptinen voide tai niiden

yhdistelmä (kuurina)

 Bakteeri-infektion tai

turvotuksen

aiheuttamaan

inflammaatioon

 Kortikosteroidivoide (kuurina)

 Staasiekseemaan eli

laskimovajaatoiminnan

aiheuttamaan

ihottumaan

KIINNITYSSIDOKSIA 

 Tavoite on pitää varsinainen sidos paikoillaan ja

estää mahdollisen haavaeritteen valuminen

 Teipit ja kalvot täytyy kiinnittää venyttämättä, sillä

muutoin ne voivat aiheuttaa iholle haavoja tai

rakkuloita

 Haavateipit, kuten kuitukangasteipit (esim. Mefix®,

Micropore®), silkkiteipit (esim. Leukosilk®) sekä

erityisen hauraalle ja herkälle iholle tarkoitetut

silikoniteipit (esim. Mepitac®, Micropore silicone®)

 Haavakalvot (esim. Tegaderm®, Opsite®)

 Putkiharsot ja harsositeet

 Sopivat hyvin hauraalle ja herkälle iholle ja

mikäli iho ei kestä teippejä tai haavakalvoja

 Kierresiteet = ”ideaalisiteet”
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