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The aim of this thesis was to produce a simple guide about epilepsy and treat-
ing epileptic seizures for Attendo Kangaspirtti, Finland. The aim was to de-
velop nursing care and the personnel’s competence in how to act during an epi-
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The thesis was made in cooperation with Attendo Kangaspirtti and it is a func-
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 JOHDANTO 

 

 

Suomessa kehitysvammaisia on arviolta noin 50 000. Kehitysvammaisista mer-

kittävä osa sairastaa epilepsiaa. (Verkkopalvelu kehitysvammaisuudesta. Kehi-

tysvammaisuus.) Epilepsiaan liittyy erilaisia kohtauksia, joiden pitkittyessä ne voi-

vat aiheuttaa merkittäviä vaurioita epilepsiaa sairastavan aivoissa. Epilepsiakoh-

tauksen tullessa on tärkeää, että hoitajalla on valmiudet, tieto ja taito toimia. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa epilepsiaopas kehitysvammaisten pa-

rissa työskenteleville. Tarkoituksena on antaa myös hieman yleistä tietoa epilep-

siasta. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää hoitajien osaamista ha kehittää hoi-

tajien toimintaa sekä vähentää jännitystä asiakkaan saadessa epilepsiakohtauk-

sen. Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Attendo Kangaspirtin kanssa. Kangas-

pirtti on kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa hoitohen-

kilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Kangaspirtissä työskentelee lähihoita-

jia, hoiva-avustajia sekä sairaanhoitaja. Yksikössä on myös opiskelijoita sekä si-

jaisia. Opinnäytetyömme on suunnattu heille.  
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 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa epilepsia opas kehitysvammais-
ten kanssa työskenteleville. Oppaan tavoitteena oli kehittää hoitajien toimintaa 
ja vähentää jännitystä epilepsiakohtauksen tullessa.   
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 MIKÄ ON EPILEPSIA? 

 

 

Epilepsia on neurologinen sairaus, joka vaikuttaa aivojen hermosolujen sähköi-

seen toimintaan. Epilepsia on tunnettu myös kohtaushäiriönä.  Aivojen sähköinen 

aktiivisuus toimii kemiallisten muutosten pohjalta, jotka vaikuttavat hermosolui-

hin. Aivosolut pyrkivät joko kiihdyttämään tai hidastamaan niissä kulkevaa säh-

köistä impulssia. (Epilepsy Foundation, What is a Seizure.) Sähköinen häiriö voi 

aiheuttaa tajunnan häiriöitä, kouristuksia ja muita tahdosta riippumattomia ilmi-

öitä. Sähköpurkauksen sijainti vaikuttaa siihen millaisia oireita kohtauksen aikana 

ilmenee. (Anttila, Hirvelä, Jaatinen, Polviander & Puska 2019, 453.) Epilepsiaa 

sairastavalla on taipumus saada pitkäkestoisia epileptisiä kohtauksia. Epileptis-

ten kohtauksien lisäksi epilepsiaa sairastavalle voi aiheutua myös kognitiivisia, 

neurologisia, sosiaalisia sekä psyykkisiä toimintakyvyn ongelmia. (Epilepsiat ai-

kuiset. Käypä hoito -suositus 2014.)   

  

Geneettiset tunnetut häiriöt ovat epilepsian yksi aiheuttaja, kun sairauden pääoi-

reena ovat epileptiset kohtaukset. Aivojen rakenteellinen poikkeavuus tai aineen-

vaihdunnallinen sairaus kasvattavat riskiä sairastua epilepsiaan. Joskus epilep-

sian syy on tuntematon, silloin se edellyttää tilanteen seuraamista sekä etiologian 

tutkimista uudelleen säännöllisin väliajoin. (Epilepsiat aikuiset. Käypä hoito -suo-

situs 2014.)    

  

Henkilö voi saada epilepsiadiagnoosin, kun hänellä on ollut vähintään yksi epi-

leptinen kohtaus sekä aivojen toimintaa tutkivassa EEG-käyrässä nähdään löy-

dös altistavasta tekijästä epileptisille kohtauksille. Epilepsiadiagnoosin sekä asi-

anmukaisen hoidon aloittaa aina neurologi. (Epilepsiat aikuiset. Käypä hoito -

suositus 2014.)    

  

Diagnosoitu epilepsia voi tuoda rajoituksia jokapäiväiseen elämään kuten työelä-

mään, ajoneuvon kuljettamiseen tai asepalveluksen suorittamiseen. Epilepsiaa 

sairastavalla on myös suurentunut riski sairastua psyykkisiin liitännäissairauksiin 

kuten masennuksen ja ahdistukseen. (Epilepsiat Aikuiset. Käypä hoito -suositus 

2014.)   
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3.1 Eri kohtaustyypit 

 

Epilepsiakohtauksen tavallisia oireita ovat tajunnan osittainen tai täydellinen hä-

märtyminen, tahdosta riippumattomat liikeoireet, esimerkiksi rytminen nykiminen, 

aistielämykset (haju-, maku-, näkö- sekä kuuloaistimukset) sekä automaattitoi-

minnat kuten nieleskely ja hypistely (Anttila ym. 2019, 454). 

  

Epilepsiaa sairastavalle voi tulla ennakko-oireita ennen kohtauksen alkua, jolloin 

kohtaus voi olla ennakoitavissa. Ennakko-oireita ovat lyhytaikainen aura, joka 

kestää usein alle minuutin, konemaiset liikkeet, vatsantuntemukset kuten “perho-

sia vatsassa”, puutuminen, tietoisuuden muutokset, hajumuutokset, afasia 

sekä Déjà vu-tuntemukset. (Epilepsy Foundation. Prodome and Aura in Mir-

graine and Epilepsy.)  

  

Epilepsian diagnosoinnissa tärkeää on kohtaustyypin sekä oireyhtymän selvittä-

minen (Epilepsia. Terveyskylä. 2017).  Epilepsiakohtaukset jaetaan paikallisal-

kuisiin, yleistyneisiin sekä tyypiltään tuntemattomiin kohtauksiin. Paikallisalkui-

sessa epileptisessä kohtauksessa aivojen sähköisessä toiminnassa on tullut yl-

lättäen paikallinen häiriö. Yleistyneessä epilepsiakohtauksesta, aivojen toi-

minta on häiriintynyt äkillisesti molemmissa aivopuoliskoissa. (Kälviäinen, Järvi-

seutu-Hukkonen, Keränen & Rantala 2016, 8.)  

  

Epilepsian kohtaustyyppejä on erilaisia ja ne voidaan luokitella; tajuttomuus-

kouristuskohtaukseen, tajunnanhämärtymiskohtaukseen, poissaolokohtaukseen 

sekä myokloniseen kohtaustyyppiin (Kälviäinen ym. 2016, 56–61).  

  

Tajuttomuus-kouristuskohtauksessa kohtauksen saanut henkilö on tajuton, raajat 

kouristelevat, hengitys voi salpaantua sekä suusta tulla vaahtoa. On myös mah-

dollista, että kieli tai poski jää hampaiden väliin kohtauksen aikana, jolloin suusta 

saattaa tulla verta. Suurena riskinä tajuttomuuskouristuskohtauksessa on, että 

kouristava henkilö vahingoittaa itseään tahattomasti. (Kälviäinen ym. 2016, 56.)  
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Tajunnanhämärtymiskohtauksessa kohtauksen saanut on desorientoitunut, ta-

junnantaso on hämärtynyt sekä kehonliikkeet epätarkoituksenmukaisia (Kälviäi-

nen ym. 2016, 56). Tajunnanhämärtymiskohtaukseen voi liittyä jonkin mekaani-

sen liikkeen toisto, kuten päämäärättömästi kävely, käsien hierominen tai vaat-

teiden nyppiminen (Anttila ym. 2019, 455). Oireisiin voi liittyä myös maiskuttelua 

tai epätahdinmukaista liikehdintää (Terveyskylä. Epilepsiasanastoa 2017).   

  

Poissaolokohtauksessa henkilö on kohtauksen aikana täysin poissaoleva. Pois-

saolokohtauksen saaneelle on tyypillistä tuijottaminen eteenpäin, silmän liikkeet 

voivat olla poikkeavia sekä lihaksissa voi olla pientä nykimistä. Kohtaukset ovat 

yleensä nopeasti ohimeneviä. (Kälviäinen ym. 2016, 56.)   

  

Myoklonialla tarkoitetaan erittäin lyhytkestoisia, noin yhden sekunnin kestäviä 

yhtäkkisiä lihasnykäyksiä. Lihasnykäyksiä voi olla raajoissa, ympäri vartaloa tai 

kasvoissa. (Terveyskylä. Epilepsiasanastoa 2017.)   

  

Pitkittyneestä epilepsiakohtauksesta puhutaan, kun kohtaus on kestänyt yli viisi 

minuuttia. Varsinaisen kohtauksen jälkeen voi esiintyä useita tunteja kestävä jäl-

kitila, jossa henkilön toimintakyky voi olla rajoittunut. (Kälviäinen ym. 2016, 61.) 

Pitkittyneet epilepsiakohtaukset vaurioittavat aivojen rakennetta sekä sen nor-

maalia toimintaa (Järviseutu ym. 2018).  Yli viisi minuuttia kestäneen kohtauksen 

tilasta puhutaan uhkaavana status epilepticuksena (Epileptinen kohtaus (pitkitty-

nyt; status epilepticus). Käypä hoito -suositus 2016).  

  

Status epilepticus on yli 30 minuuttia kestävä epileptinen kohtaus tai tilanne, 

jossa kohtauksen saanut ei ole ehtinyt toipua tiheästi esiintyneiden epileptisten 

kohtausten välillä.  Status epilepticus lisää vammautumisen sekä kuoleman riskiä 

ja on hengenvaarallinen. Yli viisi minuuttia kestävät kohtaukset, jotka eivät mene 

ohi kohtauslääkkeillä, on hoidettava kuten status epilepticus. (Kälviäinen ym. 

2016, 61.)     

  

Tajunnanhämärtymiskohtaus sekä poissaolokohtaus ilman tajunnan menetystä 

voivat olla vaikeampia tulkita kuin yleisempi kouristuskohtaus. Epilepsiaa sairas-

tavan sekavuuden mahdollisuutena voidaan pitää epilepsiakohtausta. 



9 
 

 

Erityisryhmien kuten vanhuksien tai vammautuneiden epilepsiakohtauksien erot-

taminen voi olla vaikeaa. Ei kouristuksellinen epileptinen kohtaus voi ilmetä heillä 

pieninä muutoksina, kuten esimerkiksi suun maiskuttelulla tai muulla erityisellä 

piirteellä. (Pöytäkangas, Pauniaho, Peltola & Rainesalo 2018.)  

  

Vitaalielintoimintojen turvaaminen, kohtausoireiden ja sähköisen purkaustoimin-

nan lopettaminen, uusien kohtauksien estäminen sekä jälkioireiden minimointi 

ovat hoidon tavoitteita epileptisessä kohtauksessa. Nopea ja tehokas hoito on 

tärkeää, sillä kohtauksen jatkuessa yli puoli tuntia aivojen soluvauriot ovat mer-

kittäviä ja kuoleman sekä vammautumisen riski suurenee. (Saano & Taam-Uk-

konen 2017, 529.)   

  

Epilepsiakohtauksen saanut ei välttämättä itse muista saaneensa kohtausta. Oi-

reina voi olla esimerkiksi pään kipeytyminen tai itsensä kolhimisen jäljet. Tämä ei 

vaadi automaattisesti lääkärin hoitoa. Lääkäriin tulee hakeutua vain tarvittaessa, 

jos vammat sitä vaativat. Kohtaustilanteista olisi hyvä pitää kirjaa, jotta kohtauk-

siin liittyviä elämäntapahtumia olisi mahdollista jäljittää ja näin ollen mahdollisesti 

ennaltaehkäistä kohtausta. (Kälviäinen ym. 2016, 86.)    

  

Alkoholin suuri käyttömäärä, pitkäaikainen valvominen, stressi, lääkkeiden tai 

huumeiden käyttö tai vieroitusoireet ovat syitä, joista henkilö voi saada yksittäisen 

epileptisen kohtauksen, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita, että hän sairastaisi 

epilepsiaa (Terveyskylä. Epilepsia 2017).  

 

 

3.2 Epilepsian hoito 

 

Epilepsian tärkein hoitomuoto on säännöllinen pitkäaikainen lääkehoito, jolla py-

ritään mahdollisimman hyvään elämänlaatuun sekä toimintakykyyn. Lääkehoi-

don valintaan liittyy oleellisesti epilepsian kohtaustyyppi. Lääkehoidon tavoit-

teena on kohtauksettomuus. (Terveyskylä. Epilepsia 2017.) 

  

Epilepsian lääkehoito valitaan aina kohtaustyypin mukaan ja hoito aloitetaan yh-

dellä lääkkeellä. Lääkehoidon periaatteena on pyrkiä löytämään mahdollisimman 
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pieni lääkeannos, jolla kohtaukset saadaan pysymään poissa. Lääkeannosta on 

syytä nostaa, jos kohtaukset eivät pysy poissa lääkehoidosta huolimatta. Jopa 

noin kolmasosa epilepsiaa sairastavista joutuu turvautumaan useampaan epilep-

sialääkkeen käyttöön yhtä aikaa. (Kälviäinen 2016.)  

  

Säännöllisenä epilepsialääkkeenä voidaan käyttää Karbamatsepiinin johdoksia. 

Ne ovat eniten käytettyjä paikallisalkuiseen epilepsiaan sekä yleistyviin toonis-

kloonisiin kohtauksiin. Toonisuudella tarkoitetaan pitkittynyttä lihasten jännitty-

neisyyttä, kloonisuudella toistuvaa lihasten nykimistä. Toinen yleisesti käytetty 

epilepsialääke on Valproaatti. Se sopii monentyyppisten yleistyvien sekä paikal-

lisalkuisten epilepsiakohtausten hoitoon. Fenytoiini on aikuisille paikallisalkui-

seen epilepsiaan ja yleistyviin toonis-kloonisiin kohtauksiin käytettävä 

lääke. Sen pitkäaikaishaittojen ja hankalien farmakokineettisten ominaisuuksien 

vuoksi sitä ei pidetä ensisijaisena lääkkeenä epilepsian hoidossa. Fenytoiinin te-

rapeuttinen alue on kapea, minkä vuoksi lääkkeen annostelu on haasteel-

lista. Jos tavanomaisilla lääkkeillä ei saada hoitoon riittävää tehoa, voidaan epi-

lepsialääkkeen lisänä käyttää Lamotrigiiniä. Sitä voidaan käyttää paikallisalkui-

sissa tai yleistyvissä kohtauksissa. (Nurminen 2011, 346–347.)  

  

Epilepsialääkkeiden haittavaikutukset ovat usein ohimeneviä. Yleisimpiin haitta-

vaikutuksiin kuuluvat väsymys, huimaus, ihottumat sekä näköhäiriöt. Lääkkeet 

voivat aiheuttaa myös kaksoiskuvia, hyponatremiaa, ruuansulatuskanavan oi-

reita, motorista hidastumista sekä kognition heikkenemistä. (Saano, & Taam-Uk-

konen 2014, 527.) 

  

Pitkäaikaisina merkittävinä haittavaikutuksina epilepsialääkkeet voivat aiheuttaa 

psyykkisiä haittoja kuten masennusta. Pitkäaikaisina haittoina voidaan pitää 

myös keskittymisvaikeutta, sanojen löytämisen hitautta sekä muita kognitiivisia 

oireita. Lääkehoidon aloituksen yhteydessä lääkehoidon ohjaus ja haittavaikutuk-

sista kertominen potilaalle on tärkeää, jotta mahdolliset haittavaikutukset eivät 

säikyttäisi potilasta. Epilepsian lääkehoidossa on tärkeää lääkkeiden säännölli-

nen ottaminen lääkärin ohjeiden mukaan. (Kälviäinen ym. 2016, 35–37.)   
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Hoidon haittavaikutukset pyritään pitämään niin pieninä kuin mahdollista. Epilep-

sia aiheuttaa muistiin ja oppimiseen liittyviä ongelmia, joita lääkehoidolla pyri-

tään estämään. Onnistunut lääkehoito auttaa sopeutumaan sairauteen sekä tu-

kee täysipainoista elämää. (Saano & Taam-Ukkonen 2014, 525.) Epilepsian lää-

kehoito voidaan myös purkaa, jos potilaalla ei ole taustalla aivoissa olevaa raken-

nepoikkeavuutta ja kohtauksettomia vuosia on viisi tai useampi sekä potilaalla on 

oma tahto lopettaa lääkitys. (Kälviäinen ym. 2016.)   

  

Joskus epilepsia voi olla niin vaikeahoitoinen, että säännöllisesti käytettävä lää-

kehoito ei riitä poistamaan kohtauksia, vaan on turvauduttava kirurgiseen hoi-

toon. Kirurgisen hoidon tarkoitus on kohtauksettomuus tai kohtausten määrän 

vähentäminen. Lääkehoitoa kokeillaan 2-3 vuotta, ja jos sinä aikana kohtauksia 

ei saada hallintaan, on alettava suunnittelemaan kirurgista hoitoa. (Epilepsiat ai-

kuiset. Käypä hoito -suositus 2020.)   

  

Kirurgisella hoidolla epilepsiapesäke poistetaan tai eristetään. Leikkaushoidolla 

on sitä parempi ennuste, mitä aikaisemmin se suoritetaan. (Epilepsiat aikuiset. 

Käypä hoito -suositus 2020.)   

  

Kirurgiseen hoitoon pääsy edellyttää, että epilepsiakohtaukset aiheuttavat poti-

laalle haittaa normaalissa elämässä. Potilaan yleisvoinnin täytyy olla riittävän 

hyvä, jotta hän pystyy osallistumaan tarvittaviin tutkimuksiin ennen toimenpidettä 

sekä sen jälkeen. (Epilepsiat aikuiset. Käypä hoito -suositus 2020.)  

  

Kirurgisella hoidolla epilepsiapesäke poistetaan tai eristetään. On myös mahdol-

lista, että epilepsiapesäkkeet sijaitsevat siten, että niitä ei ole mahdollista poistaa 

tai eristää. Potilaalle on myös mahdollista asentaa kirurgisesti vagushermostimu-

laattori. Leikkaushoidosta huolimatta epilepsian lääkehoitoa ei saa yleensä lopet-

taa. (Epilepsiat aikuiset. Käypä hoito -suositukset 2020.)    

  

Jopa kaksi kolmasosaa potilaista on parantunut kirurgisen hoidon avulla kohtauk-

settomaksi. Vaikka toimenpide ei suoraan parantaisi potilasta kohtauksettomaksi, 

kirurgisen hoidon on todettu tehostavan myös lääkehoitoa, joka on auttanut 
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epilepsiakohtausten hallinnassa. (Epilepsiat aikuiset. Käypä hoito -suositukset 

2020.)  

  

Päivittäinen liikunta, monipuolinen ruokavalio sekä terveelliset elämäntavat edis-

tävät epilepsiaa sairastavan hyvinvointia. Huonot elämäntavat altistavat useille 

sairauksille sekä tuovat ylipainoa. Tutkimuksien mukaan on huomattu, että sään-

nöllinen liikunta vähentää epileptisiä kohtauksia. Epilepsiaa sairastavan kannat-

taa muistaa aloittaa liikuntaharrastus silti maltillisesti ja jutella liikunnasta lääkärin 

kanssa. (Kälviäinen ym. 2016, 120–123.)   

  

Yhtenä epilepsian hoitomuotona käytetään ruokavaliohoitoa, jossa ruokavaliosta 

vähennetään hiilihydraatteja sekä proteiineja, jotta elimistössä saadaan ai-

kaan ketoosi. Ketoosissa energia saadaan rasvasta. (Kälviäinen ym. 2016, 74–

75.) Tästä tutkittua tietoa on hyvin vähän eikä ketoosin tarkkaa vaikutusta epilep-

siaan voida sanoa. (Ketogeeninen dieetti. Käypä hoito -suositus 2013.)  

  

Epilepsian hoidossa säännöllinen päivärytmi on tärkeää myös lääkkeiden sään-

nöllisen ottamisen kannalta. Erilaiset päiväohjelmat sekä rutiinit voivat auttaa 

siinä, että lääkkeet tulisi otettua aina samaan aikaan. (Kälviäinen ym. 2016, 88–

89.)   

  

Epilepsiaa sairastavalle on tarjolla ensitietotilaisuuksia, sopeutumisvalmennuksia 

sekä erilaisia kuntoutuksia ja koulutuksia, joiden tarkoituksena on sopeuttaa sai-

rastunutta elämään epilepsian kanssa (Kälviäinen ym. 2016, 92–93). Myös epi-

lepsialiitto järjestää monenlaista toimintaa sairastuneille. Epilepsialiitto järjestää 

esimerkiksi vertaistoimintaa, kursseja, tapahtumia sekä neuvontaa puhelimitse 

tai chatissä. (Epilepsialiitto.)    

  

Hoitajana epilepsiaa sairastavaa tulisi ohjata välttämään kohtauksille altistavia 

tekijöitä. Kohtaukselle altistavat tekijät voivat olla hyvinkin yksilöllisiä.  Epilepsiaa 

sairastavaa tulisi ohjata välttämään kuumuutta kuten saunomista sekä suoraa 

auringonpaistetta, nukkumaan riittävästi, välttämään krapulaa, huolehtimaan ve-

rensokerista, välttämään stressiä sekä vilkkuvia valoja. Tärkeää on huolehtia 

myös säännöllinen lääkkeiden ottaminen. (Anttila ym. 2019, 454.)   
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3.3 Epilepsiakohtauksen ensiapu 

 

Epilepsiakohtaus voi alkaa ennakko-oireilla tai ilman niitä. Ilman ennakko-oireita 

alkavassa kohtauksessa henkilö menettää ensin tajuntansa, minkä seurauksena 

hän kaatuu (Kuisma ym. 2013, 415). Kuka tahansa voi auttaa henkilöä, joka saa 

epileptisen kohtauksen. Kouristavassa epileptisessä kohtauksessa tärkeimpänä 

asiana on turvata kouristavan potilaan pää asettamalla esimerkiksi pehmuste 

pään alle sekä turvata hengitystiet ja hapen saanti. Kouristelua ei tule yrittää es-

tää. Kouristava henkilö on tärkeää asettaa kylkiasentoon aspiraation välttä-

miseksi, sillä kouristuskohtaukseen liittyy useasti vaahdon tulemista suusta. Kou-

ristavan henkilön suuhun ei saa laittaa mitään. (Pöytäkangas, Pauniaho, Peltola 

& Rainesalo 2018.)  

  

Kohtauslääkkeitä käytetään, kun epilepsiakohtaus on kestänyt yli viisi minuuttia 

tai jos kohtaus uusiutuu ennen kuin kohtauksen saanut henkilö on ehtinyt toipua 

edellisestä kohtauksesta tulemalla tajuihinsa. Kohtauksen ensiapulääkkeitä ei 

tule käyttää, jos kohtaus menee itsestään ohi. (Kälviäinen ym. 2016, 58–59.)   

  

Kohtauksen ensiapulääkkeenä voidaan antaa nestemäistä midatsolaamia, joka 

on kauppanimeltään Buccolam. Saatavilla olevia vahvuuksia on 2,5 mg, 5 mg, 

7,5 mg ja 10 mg. Aikuisille käytettävä annos on 10 mg esitäytetty 

ruisku. Liuos annetaan suuonteloon. Ruisku on pakattu muoviseen put-

keen, josta ensin rikotaan päässä oleva sinetti ja ruisku vedetään ulos suojaput-

kesta. Ruiskun päässä on punainen korkki, joka vedetään irti. Kohtauksen saa-

neen poskea vedetään niin että ruisku saadaan alaikenen ja posken väliin jää-

vään tilaan. Ruiskun mäntää painetaan hitaasti, kunnes koko annos on posken 

ja ikenen välisessä tilassa. Annosta ei saa toistaa. Annos on mahdollista myös 

puolittaa molempien poskien limakalvoille antamalla puolet vasemmalle ja puolet 

oikealle puolelle suuta. (Duodecim lääketietokanta.) 

  

Toinen kouristuksen hoitoon käytettävä lääke on diatsepaami, kauppanimel-

tään Stesolid, joka annetaan rektaalisesti peräsuoleen. Käytettävät annokset 

ovat aikuisille sekä yli kolmevuotiaalle 10 mg, vanhemmille ja heikoille potilaille 

sekä alle kolmevuotiaalle lapselle 5 mg. Ennen peräruiskeen antamista avataan 
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kärjen suljin kiertämällä. Peräruiske on pidettävä kärki alaspäin, jotta kärkiosaan 

ei jää ilmaa. Peräruiske annetaan viemällä koko peräruiskeen kärki peräsuoleen. 

Peräruiske tyhjennetään puristamalla se peräsuoleen ja vedetään ulos kokoon 

puristettuna. Pakaroita tulee pitää hetki yhteen puristettuna, jottei lääke valu pois. 

(Duodecim lääketietokanta.)  Jos kohtaus ei mene ohi itsestään, eikä kohtaus-

lääkkeellä viidessä minuutissa, tulee olla yhteydessä hätäkeskukseen (Kälviäi-

nen ym. 2016, 56).  

 

Epilepsiakohtauslääkkeen tulee olla saatavilla helposti ja asianmukaisesti hoiva-

kodeissa sekä ryhmäkodeissa. Hoivakodin tai palvelukodin henkilökunnalla täy-

tyy olla tieto siitä, mistä asukkaiden kohtauslääkkeet löytyvät. Henkilökunnalla 

tulee olla osaaminen kohtauslääkkeen käyttöön, sillä epilepsiakohtauksen saa-

nut henkilö tarvitsee ulkopuolisen apua kohtauslääkkeen ottamisessa. Lääkehoi-

toa saavat toteuttaa terveydenhuollon ammattilaiset, jotka ovat saaneet siihen 

koulutuksen. Jos koulutusta ei ole, ei lääkehoitoa voi toteuttaa. (Valvira. Lääke-

hoidon toteuttaminen.) 

  

Hoitajan on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, millaiselta kouristus näytti, oliko 

se symmetrinen sekä kuinka kauan se kesti. Oliko kohtauksella ennakko-oireita 

sekä miten tajunta palautui. Palautuiko tajunta nopeasti, jälkiunen kautta vai mi-

ten muuten. (Kuisma ym. 2013, 415.) Ambulanssin henkilökunta yleensä ha-

luaa haastatella kohtauksen nähnyttä henkilöä. Kohtauksen alkuajankohta ja ta-

pahtumien järjestys ovat olennaisia tietoja jatkohoitoa koskien. Hoitajan olisi tär-

keää kirjata selkeästi tietokantaan sekä tiedottaa muulle henkilökunnalle, millai-

nen tilanne on ollut, kun henkilö on saanut epilepsiakohtauksen. Näin voitaisiin 

huomata tiettyjä laukaisevia tekijöitä paremmin. (Anttila ym. 2019, 456.)  
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 KEHITYSVAMMAISUUS 

 

 

Kehitysvammalain (L519/1977) mukaan kehitysvammainen on henkilö, jonka ke-

hitys tai henkinen toiminta on häiriintynyt tai estynyt joko synnynnäisesti tai kehi-

tysiässä saadun vian, vamman tai sairauden vuoksi.   

  

Kehitysvammaisuutta aiheuttaa vaurio tai vamma aivoissa. Kehitysvammai-

suutta ei luokitella sairaudeksi. Älyllinen kehitysvammaisuus on tila, jossa mielen 

kehitys on epätäydellinen tai heikko. Heikosti kehittyneitä taitoja ovat eritysesti 

kognitiiviset taidot, kielelliset taidot, motoriset taidot sekä sosiaaliset taidot. Kehi-

tysvammadiagnoosi perustuu lääkärin havaintoihin, psykologisten testien tulok-

siin sekä tietoihin henkilön sopeutumiskyvystä. (Kälviäinen ym. 2016, 207.) Älyl-

linen kehitysvammaisuus määritellään sen vaikeusasteen mukaan (Kaski ym. 

2012, 16).  

  

Kehitysvammaisuuden syitä ovat usein erilaiset kehityshäiriöt ja/tai neurologiset 

sairaudet. Suurin osa kehitysvammaisuudesta on saanut alkunsa jo ennen syn-

tymää. Vain pieni osa kehitysvammaisuuden syntymisestä liittyy synnytykseen 

tai sen jälkeiseen komplikaatioon. (Kälviäinen ym. 2016, 206.)   

  

Kehityshäiriöitä voidaan seuloa jo raskausaikana. Seulonnat ovat vapaaehtoisia 

ja niitä on kahdenlaisia. Seulontatutkimuksia voidaan tehdä äidin verinäytteestä 

tai erilaisilla kaikukuvantamisilla. Voidaan myös käyttää näiden yhdistelmää eli 

yhdistelmätutkimusta. Verinäytteestä voidaan selvittää istukka- ja sikiöperäisiä 

hormoneja. Ultraääniseulonnassa tutkitaan sikiön niskaturvotusta, joka voi kertoa 

kromosomipoikkeavuuksista. (Tiitinen 2019.)    

  

Mikäli lapsella on selvää kehitysviivästymää, tulisi syy selvittää mahdollisimman 

pian. Kehitysviivästymä voi johtua monista syistä, mutta yksi niistä voi olla kehi-

tysvamma. Kehitysvammadiagnoosin teko vaatii erikoissairaanhoidon tutkimuk-

sia. Mikäli niissä ei löydy selvää diagnoosia, jatketaan tutkimuksien tekemistä. 

Tutkimuksia voidaan täydentää myöhemmin, mikäli kehitysvamman syy on jäänyt 
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epäselväksi tai taudinkuva muuttuu myöhemmällä iällä. (Kaski ym. 2012, 30–

34.)   

  

Lapsen kehitysvamman tutkimuksissa tutkitaan lapsen tai nuoren kehitystä suh-

teessa muihin ikätovereihin. Lääketieteellisesti tutkitaan kehityksen viivästymisen 

syytä, terveydentilaa sekä sairauksia. Laboratoriotutkimuksissa poissuljetaan 

usein muita sairauksia. Psykologi tekee arvion lapsen älyllisestä toimintakyvystä 

ja neurologi tutkii tarkemmin oppimisvaikeuksia. Lapsen tai nuoren kehitysvam-

madiagnoosin tekemisessä käytetään apuna hänen lähipiiriään, vanhempiaan, 

päiväkotia sekä koulua. (Terveyskylä. Kehitysvammaisuus.)   

 

 

4.1 Vammaistyön erityispiirteitä 

 

Kehitysvammaisilla vuorovaikutustaidot kehittyvät yleensä hitaasti.  Kehitysvam-

maisten vuorovaikutustaidot ovat yleensä heidän omalla kehitystasollaan. Vaike-

asti kehitysvammaiset eivät pysty välttämättä tuottamaan puhetta, joten hoitajana 

on tärkeä oppia ymmärtämään heidän olemuskielensä. Olemuskieleen kuulu-

vat ääntelyt, ilmeet, eleet sekä kehonkieli. Vaikeasti kehitysvammaisten puheen-

tuottaminen sekä olemuskieli ovat usein yksilöllisiä. Uusien ihmisten on usein 

vaikea tulkita asiakkaan olemuskieltä, mutta asiakassuhteen kestäessä kauem-

min oppii asiakkaan olemuskielen tuntemaan. (Papunet. Tietoa puhevammaisuu-

desta. Vaikeimmin kehitysvammainen kumppani. 2019.)  

  

Kehitysvammaiset reagoivat usein eri tavalla tutun henkilön puheeseen tai kos-

ketukseen kuin vieraan henkilön. Tämän vuoksi hoitajan tulisi kohdata hienova-

raisesti kehitysvammainen henkilö. Rauhallinen, kiireetön hetki on hyvä pohja hy-

välle vuorovaikutukselle. Hoitajana on tärkeä muistaa, että kehitysvammainen ih-

minen tulee kohdata samalaisena, kuin kaikki muutkin ihmiset. (Papunet. Tietoa 

puhevammaisuudesta. Vaikeimmin kehitysvammainen kumppani. 2019.)   

  

Vammaisille ihmisille kuuluvat samat oikeudet kuin muillekin. Kehitysvammaa ei 

tulisi pitää sairautena vaan henkilön erityispiirteenä. Itsemääräämisoikeus kuuluu 

myös vammaisille henkilöille heidän oman kehitystasonsa 
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mukaisesti. Itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa, jos hän on vaaraksi itsel-

leen tai muille omalla toiminnallaan. (Lääkäriliitto.)  

  

Kehitysvammaisen ihmisen kommunikointi voi olla hyvin rajoittunutta ja arjessa 

toimiminen voi vaatia tiettyjä erityispiirteitä (Lääkäriliitto). Kehitysvammaisten 

tuen tarve voi olla hyvinkin eritasoista. Osa kehitysvammaisista tarvitsee paljon 

apua päivittäisissä toiminnoissa ja osa vain vähän tukea arjen pienissä asioissa. 

Hoitajan tai ohjaajan on tärkeä tuntea asukkaat, jotta hän voi tukea ja mahdollis-

taa yksilöllistä mielekästä elämää asukkaille (Verneri. Kehitysvammainen hen-

kilö asiakkaana. 2019).  

  

Asukkaille on tehtävä hoitosuunnitelma, jotta hoito voidaan toteuttaa yksilöllisesti 

ja laadukkaasti. Asukkaan omahoitajan on tärkeää olla mukana hoitosuunnitel-

man tekemisessä, koska hänelle muodostuu kokonaisvaltainen kuva asukkaan 

hoidon tarpeesta. (Valvira. Potilasta palveleva hoitosuunnitelma tehdään yh-

dessä. 2015.) Palvelu- ja hoitosuunnitelmasta on tultava ilmi asiakkaan kommu-

nikointimenetelmä, ja arvio asiakkaan vahvuuksista ja voimavaroista sekä mah-

dollisista rajoitustoimenpiteistä. Nämä ohjaavat hoitohenkilökuntaa sekä mahdol-

listavat yksilöllisen kokonaisvaltaisen hoidon.  (Asiakassuunnitelma ja palvelu-

suunnitelma. 2018.)  

  

Vammaistyötä tehdään omalla persoonalla heittäytymällä ja soveltamalla erilai-

sia työskentelytapoja asiakkaiden parhaaksi. Vammaistyössä työskentelevillä 

täytyy olla riittävästi tietoa kehitysvammaisten erityispiirteistä sekä tarpeista. Yk-

silöllisten tuen tarpeiden kartoittaminen sekä toimintakyvyn tukeminen mahdollis-

tavat vammaisen henkilön osallistamisen yhteiskuntaan. (Verneri. Valitse vam-

maistyö. 2018.)   

  

Kommunikointi luo yhteyttä muihin ihmisiin sekä ympäristöön. Kehitysvammai-

silla kommunikointi voi olla rajoittunut ja tuottaa haasteita luoda vuorovaikutusta 

muihin ihmisiin sekä ympäristöön. Vuorovaikutus muihin ihmisiin mahdollistaa 

omien tarpeiden ilmaisemisen, yhdessäolon sekä osallistumisen omiin päätök-

siin.  Kehitysvammaisilla vuorovaikutus voi olla eleitä, kosketusta tai äänte-

lyä. (Papunet. Jos vuorovaikutus ei etene tavalliseen tahtiin. 2019.)  On siis 
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tärkeää, että hoitajat tai ohjaajat tuntevat asiakkaansa, jotta he voivat mahdollis-

taa asiakkaille yhdessäolon tunteen sekä osallistumisen päätöksiin ja näin luoda 

mielekästä arkea.  

  

Kehitysvammaisia potilaita tulee hoitaa hoitotyön periaatteita kunnioittaen. Hoito-

työn keskeisimpiä periaatteita ovat kunnioittaminen, yksilöllisyys, itsemääräämis-

oikeus, yksityisyys, perhekeskeisyys, turvallisuus, kokonaishoidon periaate, ter-

veyskeskeisyys, omatoimisuus sekä hoidon jatkuvuus. Hoitotyön periaatteet ovat 

pohja kokonaisvaltaiselle hyvälle hoitotyölle. (Rautava-Nurmi, Westergård, Hent-

tonen, Ojala & Vuorinen 2012, 22.)  

 

 

4.2 Kehitysvammaisuus ja epilepsia  

 

Kehitysvammaisuus sekä epilepsia ovat molemmat neurologisia, aivoperäisiä oi-

reita ja siksi ne ovat yhteydessä toisiinsa. Kehitysvammaisista ihmisistä huomat-

tava osa sairastaa epilepsiaa, ja epilepsiaa sairastavista merkittävä osa on kehi-

tysvammaisia. Vaikeasti kehitysvammaisella epilepsian riski on vielä suurempi. 

Kehitysvammaisella epilepsian paranemisen ennustetta muut neurologiset sai-

raudet, joita heillä useasti on. (Kälviäinen ym. 2016, 206.)    

  

Jos aivojen rakenne on poikkeava, epilepsian alttius lisääntyy. Epilepsiaan altis-

tavat hermorakenteet voivat ohjata erilaisten hermoverkkojen muotoutumista 

kauemmaksikin muihin aivojen osiin. Perintötekijät, jotka voivat aiheuttaa eri sai-

rauksia, ilmenevät eri iässä eri tavalla. Tämän vuoksi esimerkiksi perimän vaiku-

tus ihmisen kehitykseen sekä epilepsia-alttiuteen voi ilmaantua myös myöhem-

mällä iällä. (Kälviäinen ym. 2016, 207.)    

  

Sama vaurio, joka aiheuttaa kehitysvammaisuuden, aiheuttaa monesti myös epi-

lepsian. Yleisin on aivojen rakenteellisesta poikkeavuudesta johtuva paikallisal-

kuinen epilepsia. Kehitysvammaisella voi olla monia kohtauksellisia häiriöitä, 

jotka muistuttavat epilepsiaa, kuten motoriikan, tajunnan tason sekä käyttäytymi-

sen kohtaukselliset häiriöt. (Kälviäinen ym. 2016, 208.)   
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Kehitysvammaisille epilepsiaa sairastaville on tärkeintä säännöllinen lääkitys. 

Joskus kehitysvammaisille tablettien nieleminen voi olla vaikeaa, joten tämä tulisi 

ottaa huomioon lääkitystä aloitettaessa. Epilepsialääkkeitä on olemassa myös 

nestemäisinä. (Kälviäinen ym. 2016, 206–208.)   

  

Epilepsia voi myös aiheuttaa kehitysvammaisuutta. Kehitysvammaisella henki-

löllä epilepsia johtuu usein aivojen kehityshäiriöstä. (Kaski ym. 2012, 113.) Alle 

10 vuoden iässä alkaneista epilepsioista noin 15 % on oiretyypiltään epilepti-

siä enkefalopatioita. Epileptinen enkefalopatia tarkoittaa, että epilepsian aiheut-

tava aivosähkötoiminnan häiriö on syy kehitysvammaisuuteen tai sitä pahentava 

tekijä.  (Kälviäinen ym. 2016, 207–209.)   

  

CSWS-oireyhtymä on  epilepsiaoireyhtymä, joka alkaa yleensä 2–9 vuoden iässä 

(Kälviäinen ym. 2016, 209). CSWS-oireyhtymä tarkoittaa, että nukkuessa ai-

voissa tapahtuu jatkuvaa purkaustoimintoa eli jatkuvaa epileptistä kohtausta 

(Metsähonkala 2013). Potilaalla, jolla on CSWS-oireyhtymäpilkku voi esiintyä ta-

juttomuuskouristuskohtauksia, joiden rinnalla esiintyy myös poissaolokohtauksia. 

Toisaalta CSWS-oireyhtymän ainoina oireina voivat olla kehityksen viivästymä 

sekä älyllisten taitojen heikkeneminen. CSWS-oireyhtymässä kohtaukset usein 

loppuvat tai vähenevät murrosiässä, mutta yleensä tällaiselle henkilölle jää jon-

kinasteinen kehitysvamma loppuiäksi. CSWS-oireyhtymä on harvinainen. (Käl-

viäinen ym. 2016, 209.)  

 

 

4.3 Epilepsiaan liittyvät apuvälineet ja tuntomerkit 

 

Ihmisten on joskus vaikea ilmaista tai tunnistaa epilepsian ennakko-oireita, joten 

epilepsia voi yllättää milloin tahansa. Kehitysvammaisten asumisyksiköissä sekä 

vaikeaa epilepsiaa sairastavien kodeissa tulisi huomioida esteettömyys sekä ym-

päristön turvallisuus, sillä epilepsiakohtaukseen liittyy suuri tapaturman 

riski. Ryhmäkodissa hoitajien tulisi päivittäin huomioida asukkaan kodin esteettö-

myys epilepsiakohtausten varalta. (Epilepsialiitto 2017.)   
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Asunnon esteettömyyttä tulisi miettiä myös asuinpaikkaa hankittaessa. Epilep-

siakohtaus voi tulla esimerkiksi hississä tai portaissa, mikä tulisi ottaa huomioon. 

Turvallisimpia kalusteita ovat pehmeäkulmaiset sekä korkeat kalusteet, jottei epi-

lepsiaa sairastava vahingoita kalusteisiin itseään kohtauksen saadessaan. Kodin 

esteettömyyden järjestämiseen on olemassa erilaisia liukuesteitä, tukikahvoja 

sekä -kaiteita. (Terveyskylä. Turvallinen ja esteetön asuminen 2019.)   

  

Vaikeasti kehitysvammaisilla sekä vaikeaa epilepsiaa sairastavilla sängyn kor-

keuden pitäisi olla mahdollisimman matala. Sängyn tulisi myös olla riittävän leveä 

sekä sängyssä tulisi olla mahdollisuus käyttää sängynlaitoja. (Holmberg 2009.) 

  

Kotiin tai asumisyksikköön on mahdollista hankkia turva- ja kohtaushälyttimiä. 

Näistä yksinkertaisin on turvapuhelin, josta voi hälyttää jo ensioireen huomattu-

aan. On myös olemassa patjan alle asetettavia kohtaushälyttimiä. Kohtaushälytin 

reagoi, kun henkilön liike on epänormaalia tai kiihtynyttä. Kohtauksissa on usein 

suuri riski loukata päätä, ja tämän vuoksi on saatavilla päänsuojain eli kypärä. 

(Metsähonkala 2014.)   

  

Epilepsiaa sairastavat voivat hankkia epilepsialiitolta epilepsiarannekkeen, käsi- 

tai kaulariipuksen tai rannekelloon laatan, jossa lukee epilepsia. Tämä auttaa tun-

temattomia ihmisiä toimimaan tilanteessa, jos henkilö saa epileptisen kohtauk-

sen. Suositeltavaa olisi, että jokainen epilepsiaa sairastava pitäisi aina kohtaus-

lääkettä sekä sen anto-ohjeita mukanaan. (Epilepsialiitto. Tunnukset epilepsiaa 

sairastavalle.)  
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 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUKSEN MENETELMÄ 

 

 

Opinnäytetyömme on toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnallisessa opinnäyte-

työssä tuotetaan jokin tuote, esimerkiksi esine, tapahtuma, tuote tai vihko, jonka 

tavoitteena on ohjeistaa tai opastaa käytännön toimintaa. Toiminnallisten opin-

näytetöiden yhteinen piirre on, että lopputuloksesta voidaan nähdä konkreetti-

sesti mitä on tuotettu. Toiminnallisessa opinnäytetyössä ei ole välttämätöntä 

käyttää tutkimuksellisia menetelmiä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9–10.)   

   

Toiminnallisessa opinnäytetyössä tuotteen tai tapahtuman lisäksi sisältyy opin-

näytetyön raportti. Opinnäytetyön raportista selviää mitä, miksi ja miten opinnäy-

tetyötä on tehty. (Vilkka & Airaksinen 2003, 64–67.)   Tämä tarkoittaa meillä epi-

lepsiaohjevihkoa. Raportissa kerrotaan myös teoriatietopohja kaikelle mitä 

olemme tehneet. 

 

Opinnäytetyön keskeisiä periaatteita ovat: työelämälähtöisyys, realistiset lähtö-

kohdat opinnäytetyön tekemiselle. Opinnäytetyön tarkoitus on kehittää ammatti-

taitoa. Sen tekeminen on pitkäkestoinen luova prosessi sekä opinnäytetyö on 

mahdollisuus opiskelijan työllistymiselle. (Diak. Opas Diakonia-ammattikorkea-

koulun opinnäytetöitä varten.)   

 

 

5.1 Tuotteistaminen 

 

Opinnäytetyössämme on luotu tuote eli epilepsiaohjevihko. Teimme tuotteistami-

sen menetelmää käyttäen ohjevihon, koska ohjevihko on yksinkertainen, pieni 

opas, joka sopii vaikka hoitajan taskuun. Näin oppaasta tulee käytännön työhön 

sopiva. Tuote on tehty käyttäen tuotekehityksen vaiheita, joita ovat ongelman tai 

kehittämistarpeen tunnistaminen, ideointi ja ratkaisun löytäminen, luonnostelu, 

kehittäminen sekä viimeistely. Ongelman sekä kehittämistarpeen tunnistami-

sessa voi tehdä asiakas- ja potilaskyselyitä tai kerätä tietoa ohjevihon tarpeelli-

suudesta muulla tavoin. (Jämsä & Manninen 2000, 28–29.)   
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Ideointi ja ratkaisu vaiheessa pyritään löytämään ratkaisuja ongelmiin eri mene-

telmiä käyttäen (Jämsä & Manninen 2000, 35). Luonnosteluvaihetta ohjaa yhdek-

sän eri osa-aluetta, joita ovat: tuotteen asiasisältö, palvelujen tuottaja, rahoitus-

vaihtoehdot, asiantuntijatieto, arvot ja periaatteet, toimintaympäristö, säädökset 

ja ohjeet, sidosryhmät ja asiakasprofiili. Nämä yhdessä muodostavat tuotteen 

laadun. (Jämsä & Manninen 2000, 47–48.)    

  

Tuotteen kehittäminen työyhteisössä perustuu palautteeseen. Tuotekehityksen 

pääpainona ovat tosi asiat, selkeät faktat, jotka pyritään saamaan esille op-

paassa mahdollisimman täsmällisesti, selkeästi sekä työyhteisön tiedontarve 

huomioiden. Viimeistely tapahtuu saadun palautteen mukaan. (Jämsä & Manni-

nen 2000, 55–56.)  

  

Sosiaali- ja terveysalan tuotteen tavoitteena on yleensä edistää kansallisia ja 

kansainvälisiä terveystavoitteita eettisiä ohjeita noudattaen.  Tuotetta kehittäessä 

on tärkeää ottaa huomioon tuotteen käyttäjien toiveet sekä vaatimukset. (Jämsä 

& Manninen 2000, 13–14.) Ohjevihkoa suunnitellessamme työyhteistyökumppa-

nilta tuli toive, että ohjevihossa tulisi olla tieto siitä, milloin kohtauslääke tulee an-

taa. Tämän olemme oppaassamme huomioineet.   

  

Ammattilaisen osaamisen ytimenä voidaan pitää osaamisen kehittämistä tämän 

päivän ohjeiden mukaisiksi ja asiakkaiden vaatimuksia vastaaviksi (Jämsä & 

Manninen 2000, 25). Olemme etsineet ohjevihkoon mahdollisimman ajantasaista 

ja uutta tietoa, jotta ohjevihkoa käyttävät hyötyisivät uudesta tiedosta. Henkilöt, 

jotka ohjevihkoa käyttävät, ovat ammattilaisia: perus-, lähi- tai sairaanhoitajia, jo-

ten heillä on jo ennestään tietoa aiheesta.  

 

Ohjeessa asiat mainitaan yleensä tärkeysjärjestyksessä. Virkkeet ovat rakenteel-

taan helposti hahmotettavia sekä hyvässä ohjeessa on käytetty ymmärrettäviä 

sanoja.  Selkeä ulkoasu miellyttää silmää ja edistää ymmärtämistä. Virkkeiden 

tulisi olla kertalukemalta ymmärrettäviä. (Hyvärinen 2005.) Olemme huomioineet 

tämän opinnäytetyötä tehdessämme. Ensimmäisellä sivulla on tärkein asia, eli 

toiminta ohje epilepsiakohtauksen tullessa. Oppaan ulkoasu oli selkeä, tekstit oli 

kirjoitettu helposti luettavaksi ja selkeästi.   
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Myös tekstin kohdentaminen on tärkeää. Sanat tulisi valita lukijan mukaan. Vie-

rasperäisten sanojen käyttöä tulisi välttää sillä ne ovat helpommin väärin ymmär-

rettävissä. (Hyvärinen 2005.) Teksti on kohdennettu terveysalan työntekijöille, 

joilla on perustasoista teoriatietoa epilepsiasta ja kehitysvammaisuudesta jo en-

nestään. 

 

Tärkeää on myös kielellisesti oikein kirjoitettu teksti. Kappalejako määrittää mitkä 

asiat liittyvät toisiinsa. Kappaleen tulee olla sopivan pituinen, ei liian lyhyt muttei 

niin pitkä, että se käy lukijalle raskaaksi. Kirjoitusvirheet ja viimeistelemätön teksti 

voivat saada lukijan epäilemään kirjoittajan pätevyyttä. (Hyvärinen 2005.) 

Olemme tarkistaneet oppaan tekstiä useaan otteeseen, myös Kangaspirtin työn-

tekijät ovat lukeneet oppaan ja kirjoitusvirheet on korjattu.  Kappalejakoa olemme 

miettineet ja päädyimme siihen, että selkeät lyhyet kappaleet palvelevat tarkoi-

tustamme parhaiten.   

 

 

5.2 Opinnäytetyön toimintaympäristön kuvaus 

 

Kangaspirtissä työskentelee lähihoitajia, hoiva-avustajia sekä sairaanhoitaja. Li-

säksi yksikössä on myös opiskelijoita sekä lyhytaikaisia sijaisia ajoittain. Jokai-

sessa yksikössä henkilökunta vaihtuu ajoittain sekä yksikköön tulee työskentele-

mään opiskelijoita ja vastavalmistuneita. Opinnäytetyömme on suunnattu juuri 

heille. Vakituiselle henkilökunnalle ohjevihkosta on hyötyä kertausmielessä. Pi-

dempiaikaiset työtekijät saavat myös ajantasaista tietoa aiheesta.    

  

Attendo Kangaspirtissä on kehitysvammaisten tehostettua palveluasumista sekä 

yksikössä on myös tukiasuntoja, joissa asuu tukiasukkaita. Kangaspirtissä on 

vuorokauden ympäri hoitaja paikalla. Teemme ohjevihon kehitysvammaisten 

asumisyksikköön, koska Kangaspirtissä on monia asukkaita, jotka sairastavat 

epilepsiaa.  
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 EPILEPSIAOPPAAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

 

 

Opinnäytetyömme on työelämälähtöinen. Ohjevihko on kohdennettu At-

tendo Kangaspirtin henkilökunnalle.  Saimme idean opinnäytetyöhömme, kun 

kaksi meistä on työskennellyt aiemmassa ammatissaan kehitysvammaisten pa-

rissa. Tiesimme heti, että haluamme aiheen liittyvän kehitysvammaisuuteen jol-

lain tavalla. Mietimme, mihin itse olisimme tarvinneet apua ja varmuutta, kun 

olemme aloittaneet työt kehitysvammaisten parissa. Epilepsia tuli pian ilmi. Yh-

teistyötahon kanssa keskustellessa tuli pian ilmi, että epilepsiasta ohjevihko olisi 

tarpeellinen yksikköön. Myös ohjaavat opettajamme hyväksyivät ideamme.   

  

Opinnäytetyön prosessin alkuvaiheessa huomasimme, että epilepsia on laaja 

aihe. Rajasimme opinnäytetyön aiheemme kehitysvammaisten epilepsiaan. Pää-

timme, että kerromme työssämme yleistä teoriatietoa sekä epilepsiasta että ke-

hitysvammaisuudesta ja sitten keskitymme kehitysvammaisen epilepsiaan. 

Aiemmin oli jo tiedossa, että kehitysvammaisuus ja epilepsia liittyvät usein toi-

siinsa.   

  

Teimme ohjevihkosta helposti luettavan sekä selkokielisen, joka on helposti saa-

tavilla. Ohjevihkosta tuli kooltaan A4-arkki, joka on taitettu kolmeen osaan. Näin 

se on pienessä muodossa ja sopii vaikka hoitajan taskuun. Ohjevihkoa tehdessä 

otimme huomioon työelämäyhteistyökumppanimme toiveet. Lähetimme kyseisen 

oppaan sähköisessä muodossa yhteistyökumppanimme yksikköön sekä tulos-

tamme heille pari ohjevihkoa jo esitystä varten.    

  

Ohjevihko epilepsiasta on ollut testauksessa työelämässä. Olemme saaneet 

sieltä positiivista palautetta, kuinka on hyvä, että opas on selkeä, lyhyt ja ytime-

käs. Saimme pieniä korjausehdotuksia työelämän yhteistyökumppaneilta. Nämä 

ovat toteutettu.   

  

Opinnäytetyömme aihe on tarpeellinen sekä ajankohtainen, jotta tulevaisuudessa 

säästyttäisiin paremmin siltä, että hoitaja ei tiedä mitä tehdä tilanteessa, jossa 

potilas saa epileptisen kohtauksen. Tilanteita, joissa ei osata toimia, tulee 
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varmasti eteen, mutta epilepsiakohtauksen tullessa toimiminen on helpompaa, 

kun saatavilla on selkokieliset ohjeet, joista kerrata.  
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 POHDINTA  

 

 

Aiheena kehitysvammaisten epilepsia on mielenkiintoinen ja siitä oli mielekästä 

etsiä tietoa. Opinnäytetyömme tavoite täyttyi, koska onnistuimme tekemään sen 

mitä pyrimme: selkokielisen oppaan epilepsiakohtauksessa toimimiseen. 

Olemme ohjevihon sisältöön sekä ulkoasuun tyytyväisiä.  

  

Sosiaali- ja terveysalan näkökulmasta tuote ja opinnäytetyö on hoitotyötä kehit-

tävä ja hoitotyön tasoa eteenpäin vievä. Se antaa uusille sekä kokeneille hoitajille 

työvälineen toimia ajantasaisten ohjeiden mukaan epileptisessä kohtauksessa. 

Ohjeita ja oppaita on paljon, joka toi haasteita opinnäytetyön tekoon. Uudet sel-

kokieliset ohjeet ovat hoitotyötä tekeville aina tarpeellisia sillä eteen tulee paljon 

tilanteita, joissa toimiminen voi olla haastavaa, vaikka tietoa olisi.   

  

Olemme päässeet tavoitteeseemme. Odotamme palautetta opinnäytetyöstä 

sekä ohjevihkosta ja muutamme sitä tarvittaessa ohjeistuksen mukaan. Tuotteen 

tekeminen osoittautui melko selkeäksi ja sitä on helppo muuttaa, mikäli sitä vaa-

ditaan.   

  

Opinnäytetyöprosessi on ollut mielenkiintoinen ja edennyt suurimmaksi osaksi 

suunnitelmiemme mukaan. Aikataulujen yhteensovitukset ovat olleet haasteelli-

sia sillä olemme suorittaneet opintoja eri tahtiin, ja työharjoitteluita sekä suoritet-

tavia opintoja on ollut opinnäytetyön tekemisen kanssa päällekkäin. Myös aika-

taulujen muutokset, joita matkan varrella on tullut, ovat tuoneet haasteita. Hyvää 

oli se, että kolmestaan tekemällä saimme asioihin useamman näkökulman ja mie-

lipiteen.  

 

 

7.1 Luotettavuus ja eettisyys 

 

Koko opinnäytetyön prosessin ajan olemme tarkkailleet työn luotettavuutta. 

Olemme käyttäneen opinnäytetyöhömme mahdollisimman uutta ja ajankohtaista, 

tutkittua tietoa aiheesta.  Käytettävät lähteet on rajattu tarkoin luotettaviin 
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tietokantoihin ja lähteisiin. Lähteet, joiden luotettavuudesta emme ole olleet var-

moja, on jätetty pois. Olemme merkinneet lähteet kirjoittamiimme osioihin, jotka 

eivät ole omaamme, emmekä ole kirjoittaneet muiden tekstiä omanamme. Opin-

näytetyömme teko on ollut avointa ja rehellistä. 

 

Diakin osallistavan ja tutkivan oppaan mukaan kehittämistyössä noudatetaan hy-

viä eettisiä käytäntöjä sekä pyritään estämään vääryydet. Työskentelyprosessin 

kuvaaminen ja valintojen perustelut lisäävät luotettavuutta sekä läpinäkyvyyttä.  

Opinnäyteyön tekemisen periaatteita ovat rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus.  

Asianmukaisella tavalla viittaaminen on tärkeää, sillä tekijänä tulee kunnioittaa 

muiden tekemää sisältöä. (Diakin kirjasto. Tiedonhaun oppaat. Osalistavan ja tut-

kivan kehittämisen opas.) 

  

Yksi kirja, jota olemme käyttäneet, on tehty vuonna 2012. Mietimme voimmeko 

käyttää tätä, sillä kirja on jo aika vanha. Käytimme kirjasta silti tiettyjä osia, joista 

ei löytynyt uudempaa tietoa. Tietopohjan ollessa vanhaa on tieto silti edelleenkin 

paikkansapitävää. Tämän vuoksi uskalsimme käyttää tätä lähteenä.   

  

Tekijänoikeuslaki (L404/1961) on ohjannut meitä ohjevihon tekemisessä. Lu-

vussa 1 käsitellään moraalisia oikeuksia, joita olemme noudattaneet opinnäyte-

työtä tehdessämme. Olemme tunnollisesti kirjoittaneet jokaisen lähteen oikean 

tekstiviitteen kohdalle ja maininneet lähdeluettelossa asianmukaisesti käyttä-

mämme lähteet. Opinnäytetyön tekemisessä meitä ovat ohjanneet Diakin kirjal-

listen töiden ohjeet, joita olemme pyrkineet noudattamaan.  

  

Kuvien lisääminen ohjevihkoomme toi haasteita, sillä internetistä otettuja kuvia ei 

voi käyttää, sillä tekijän oikeudet kieltävät niiden käytön. Katsoimme Papunet-

sivustolta, jossa oli ohjeistus, että Papunetin kuvia saa käyttää epäkaupallisiin 

lähteisiin, kunhan alkuperäinen lähde on asianmukaisesti mainittu. Löysimme Pa-

punetin sivulta aiheeseemme liittyvän kuvan. Kuvan alkuperäinen tekijä on mer-

kitty oikeaoppisesti. Varmistimme kuvan käyttöoikeuden Papunetin henkilökun-

nalta.  
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7.2 Ammatillinen kasvu 

 

Sairaanhoitajan tehtävänä on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä ja ehkäistä 

sairauksia. Sairaanhoitaja suojelee elämää ja edistää potilaan hyvää oloa. Sai-

raanhoitaja kohtelee toisia ihmisiä lähimmäisinään ja tekee parhaansa. (Ammat-

tietiikka ja kollegiaalisuus. Sairaanhoitajan eettiset ohjeet).  

  

Jo koulun ensimmäisenä vuotena meidät perehdytettiin sairaanhoitajan eettisiin 

ohjeisiin. Olemme toteuttaneet opinnäytetyötämme eettisiä ohjeita noudattaen ja 

samalla miettineet niiden merkitystä hoitotyössä. Sairaanhoitajan eettiset ohjeet 

ovat pohja koko hoitotyölle ja olemme niitä noudattaen tehneet opinnäytetyö-

tämme. Opinnäytetyömme tuotteen tarkoitus on parantaa ja edistää terveyttä ja 

hyvinvointia. Kohtauksen saaneella on oikeus hyvään, asianmukaiseen hoi-

toon.    

  

Ammatillista kasvuamme on tapahtunut paljon opinnäytetyöprosessin edetessä. 

Olemme saaneet paljon uusinta tutkittuun tietoon perustuvaa teoriatietoa, joka 

syventää oppimistamme ja jota voimme hyödyntää ja kehittää tehdessämme työ-

tämme sairaanhoitajana.    

  

Yhdellä meistä kolmesta ei ole ollut kokemusta kehitysvammaisten kanssa työs-

kentelystä. Kehitysvammaisuuteen perehtyminen luo parempaa pohjaa kehitys-

vammaisten kohtaamiselle ja hyvän hoitotyön toteuttamiselle. Kahdelle meistä 

kehitysvammaisuuteen perehtyminen on antanut syvällisempää tietoa jo aikai-

semman tiedon lisäksi. Opimme siitä, mitä tutkimuksia tehdään jo sikiöaikana, 

mitkä ovat yleisimmät kehitysvammat ja mistä ne johtuvat sekä minkälaisia fyysi-

siä oireita kehitysvammat aiheuttavat.    

  

Epilepsiaan ja epilepsiakohtauksiin perehtyminen lisäsi hoitotyön taitojamme. En-

nen opinnäytetyötä tietoa oli jonkin verran, mutta huomattavasti vähemmän kuin 

nyt. Etsiessämme tietoa opimme eri kohtaustyypeistä, mahdollisista ennakko-oi-

reista, hoidosta sekä altistavista tekijöistä.    
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Opinnäytetyön tekeminen opetti myös suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. 

Tämän opinnäytetyön tekemisen koemme valmistaneen meitä tulevaisuuden työ-

hömme sairaanhoitajina. Palautteen myötä kehityimme myös muokkaamaan tie-

toa. Opinnäytetyön kirjoittaminen on myös lisännyt kirjoitustaitoa, josta varmasti 

on hyötyä hoitotyössä. Myös eri lähteiden käyttö on antanut varmuuden siitä että, 

kun työelämässä tulee vastaan tilanteita, joissa ei ole varma, miten toimitaan tai 

asioita, joista ei tiedä, asiaa voi lähteä selvittämään luotettavista lähteistä.  

 

 

7.3 Jatkokehitysidea  

 

Jatkotutkimukseksi ajattelimme tutkimusta, joka tutkii oppaan toimivuutta pitkäai-

kaisessa käytössä. Toimiiko opas uusille työntekijöille tai opiskelijoille, antaako 

opas riittävää ja selkeää tietoa epilepsiasta? Jos ei anna, mitä oppaaseen tulisi 

lisätä, jotta siitä saataisiin paras mahdollinen hyöty. Jatkoon meitä myös kiinnos-

taa tuleeko opas käyttöön ja onko opas mielekäs, jotta työntekijät jaksavat sen 

lukea.  
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