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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Keravan terveyskeskuksen akuuttihoidon osastolle 

ajantasaisiin ja kansainvälisiin hoitosuosituksiin perustuva ohjeistus peruselintoimintojen häi-

riöiden tunnistamiseen, tarkkailuun ja hoitoon hyödyntäen National early warning scorea 

(NEWS) eli aikaisen varoituksen pistejärjestelmää. Opinnäytetyön aihe määrittyi yhteistyö-

kumppanin tarpeen pohjalta. Tavoitteena oli yhtenäistää sairaanhoitajien ja lähihoitajien 

käytänteitä potilaiden peruselintoimintojen tarkkailuun ja arviointiin potilaan tilan muuttu-

essa.  

 

Opinnäytetyön tietoperustassa kartoitetaan ihmisen peruselintoiminnot ja niihin liittyvien si-

säelinten anatomia ja fysiologia. Tietoperustassa kerrotaan myös, mitä ABCDE ja NEWS-työka-

lut ovat ja kuinka niitä hyödynnetään peruselintoimintojen tutkimisessa. Lopussa kerrotaan 

tärkeitä huomioita ja käytänteitä, joita tulee noudattaa ohjeistuksia ja toimintamalleja luo-

dessa. Kappaleessa 4 tarkennettu tilannearvio ABCDE-protokolla käsitellään aikuisten potilai-

den akuuttitilanteiden hoitoa, oikeanlaisen ja oikea aikaisen hoidon merkitystä potilaan voin-

nin kannalta ja NEWS-pisteytyksen käyttöä potilaan voinnin arvioinnissa. Tietoperusta etenee 

ABCDE-protokollan mukaisessa järjestyksessä: hengitystiet, hengitys, verenkierto, tajunnan 

taso ja potilaan täydentävä tutkiminen. Jokaisessa osiossa on myös esimerkki tapaus, joka 

auttaa lukijaa hahmottamaan hoitotoimenpiteiden vaikutuksen. Tarkoituksena on saada lukija 

ymmärtämään, miten jokaista peruselintoimintoa tarkkaillaan ja miten niiden häiriöitä hoide-

taan. Ohjeeseen valittiin tietoperustasta olennaisimmat asiat tiivistettynä muodostaen loogi-

sesti etenevän kokonaisuuden. Ohjeeseen sisällytettiin kuvia ja kaavioita havainnollistamaan 

sisältöä. 

 

Kehittämisehdotuksena voitaisiin toteuttaa tutkimustyötä siitä, miten hoitohenkilökunta käyt-

tää aikaisen varoituksen pistejärjestelmää ja tarkennettua tilannearviota hoitotyössä kohde-

organisaatiossa ja miten se on vaikuttanut kriittisesti sairaiden potilaiden tunnistamisessa. 

Tuotosta voidaan myös kehittää saadun palautteen perusteella. 
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The purpose of this thesis was to create a guide for the acute ward of the Kerava city health 

care center on the identification, observation, and treatment of disorders of vital functions. 

The guide is based on current international clinical practice guidelines, and it utilizes the Na-

tional early warning score (NEWS). 

 

The subject of this thesis was based on the need of the cooperating health care center. The 

aim was to unify practices of nurses and practical nurses in patient examination, observation 

and treatment of disorders of vital functions. 

 

The theoretical background of this thesis consists of two parts. The first part introduces the 

vital functions and the basics of the anatomy and physiology of the internal organs related to 

vital functions. Next, the ABCDE approach and the NEWS score and their use in the examina-

tion of vital functions are explained. Finally, important observations and practices that should 

be considered when creating practice guidelines are discussed. The second part of the theo-

retical background discusses the acute care of adult patients, the importance of correct and 

timely treatment for patients’ well-being, and the use of the NEWS score in evaluating pa-

tients’ condition. The chapter progresses according to the ABCDE approach: airway, breath-

ing, circulation, disability, and exposure. Each sub-chapter provides a case example to high-

light the effects of the treatment. This chapter explains how each vital function is monitored 

and how disorders of vital functions are treated. 

 

The central parts of the theoretical background were selected for the guide and summarized, 

forming a logical structure. The contents of the guide are illustrated with pictures and fig-

ures. 

 

Further research could be done on topics such as how health-care personnel use the NEWS 

score and focused assessment in patient treatment within the organization, and how it has af-

fected the identification of critically ill patients. In addition, the guide that was created as a 

result of this thesis can be improved based on feedback. 
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1 Johdanto 

 

Häiriöt peruselintoiminnoissa johtavat elottomuuteen tai pahimmassa tapauksessa menehty-

miseen, ellei niitä tunnisteta ajoissa ja hoideta. Potilaan systemaattisen tutkimisen avulla 

voidaan tunnistaa kriittisesti sairaat potilaat. Potilasta tutkittaessa hengitysteiden tila, hengi-

tystaajuus ja tapa hengittää, verenpaine, rannesykkeen taajuus, säännöllisyys ja vahvuus, ta-

junnan taso ja ääreisosien lämpötila antavat hyvän käsityksen potilaan peruselintoiminnoista. 

(Metsävainio & Junttila 2016.) Martikainen ja Ala-Kokko (2018) toteavat, että kriittinen tila 

voi ilmetä esimerkiksi hengitystyön lisääntymisenä, verenkierron heikkenemisenä tai tajun-

nantason laskuna sekä peruselintoimintojen poikkeavuudet ennustavat mahdollista sydämen-

pysähdystä tai kuolemaa, joka pyritään estämään häiriöiden oikea-aikaisella hoidolla. Käypä 

hoito -suosituksen (2016) mukaan, sairaalan ulkopuolisten sydänpysähdysten ilmaantuvuus on 

noin 20 tapausta 50 000 asukasta kohden Suomessa. Sepelvaltimotauti on edelleen suurin sy-

dänpysähdysten aiheuttaja. Sydänpysähdykseen liittyy usein ensioireita, jotka ovat tunnistet-

tavissa. Sydänpysähdyksen takia aivojen verenvirtaus romahtaa ja verenkierto kehossa pysäh-

tyy tai heikkenee ja tämä aiheuttaa elottomuuden (Käypä hoito 2016). Naarajärven ja Telkin 

(2019, 214) sekä Käypä hoito suositusten (2016) mukaan elottomuudella tarkoitetaan sellaista 

tilannetta, jossa potilas ei reagoi, ei hengitä tai hengitys on poikkeavaa. Elottoman potilaan 

syke ei välttämättä ole tunnusteltavissa heikon sydämen pumppausvoiman vuoksi. 

 

NEWS eli National early warning score on Iso-Britanniassa vuonna 2012 alkunsa saanut aikaisen 

varoituksen pisteytysjärjestelmä. Se on kehitetty yhtenäistämään toimintatapoja, helpotta-

maan aikuispotilaiden peruselintoimintojen arviointia ja seurantaa sekä lisäämään potilastur-

vallisuutta (Royal College of Physicans 2017, 6). NEWS tunnetaan Suomessa aikaisen varoituk-

sen pisteytysjärjestelmänä ja se on hoitohenkilökunnan työkalu, joka auttaa tunnistamaan po-

tilaan voinnissa tapahtuvia muutoksia ja ohjaa reagoimaan niihin. Tavoitteena on havaita riit-

tävän ajoissa ne potilaat, joiden vointi joistain syystä on laskemassa ja antaa toimintamalli 

riskipisteiden ylittyessä (Alanen, Karjalainen & Suoninen 2017a). NEWS-pistejärjestelmä huo-

mioi potilaan ABCDE-protokollan mukaisessa järjestyksessä ja antaa kattavan kuvan potilaan 

tilasta (Royal College of Physicians 2017). 

Suomessa on listattu tärkeimmät toimenpiteet ja strategia sydänpysähdysten hoidon paranta-

miseksi. Näitä ovat muun muassa kansallisen elvytysreksiterin luominen seuraamaan osaami-

sen kehitystä, hoitoprosessien kehittäminen työyksiköissä, kansallinen yhteistyö toimintojen 
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yhtenäistämiseksi, kansalaisten opettaminen painelu- puhalluselvytykseen ja hoitohenkilökun-

nan elvytystutkimuksen edistäminen. (Käypä hoito 2016.) 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on luoda toimintamalleja oppaan muo-

dossa Keravan terveyskeskuksen akuuttihoidon osastolle. Osastolla ei ollut ohjeistusta, joka 

neuvoisi tyypillisten akuuttihoidon tilanteiden kulusta, arvioinnista tai toimintamalleista. Op-

paan tarkoitus on selkeyttää ja kehittää hoitajien toimintaa akuuttihoidon tilanteissa ja poti-

laiden voinnin arvioinnissa. Opinnäytetyön sisältö määräytyi osaston tarpeesta saada ohjeistus 

kiireellistä hoitoa vaativien potilaiden hoitoon sekä yhtenäisten toimintamallien luomiseen. 

Työssä tuotiin myös esille muutamia sairauksia tai niiden kohtauksien oireita, jotka ovat osas-

tolla tyypillisiä, kuten COPD:n aiheuttama hengityksen vaikeutuminen, rintakipu ja diabetek-

sen aiheuttamat sokeritasapainonhäiriöt Akuuttihoidon tilanteista kerrottaessa tuotiin esille 

diagnoosit, niiden tyypilliset oireet ja potilaan hoito hoitajan näkökulmasta, joka on mahdol-

lista toteuttaa kyseisellä osastolla. 

Opinnäytetyön tuloksissa kuvataan potilaan tarkennettu tilannearvio sekä aikaisen varoituksen 

pisteytysjärjestelmän käyttö hoitajien toimintamallien yhtenäistämiseksi. Opas sisältää 

NEWS-pisteytyksen sekä osastolle muokatut toimintaohjeet pisteytyksen käyttöön. Oppaan si-

sältö etenee ABCDE:n mukaisesti peruselintoiminnoista kertoen sekä ohjeet niiden tutkimi-

seen ja hoitamiseen. Oppaassa tuodaan myös esille yleisimmin tilanteissa käytettyjä lääkkeitä 

huomioiden, että tilanteet ovat esimerkkitapauksia, joita kohdataan hoitotyössä. Lääkinnälli-

nen vastuu ja ohjeistus tulee lääkäriltä ennakoivasti lääkelistalle tai suoraan potilaan hoidon 

aikana esimerkiksi suullisesti.  Oppaan sisältämät lääkehoidon esimerkit tarkistavat osaston 

ylilääkäri. Opas on suunniteltu ja tarkoitettu potilaiden hoitoon osallistuville lähi- ja sairaan-

hoitajille. 

2 Tarkoitus ja tavoitteet 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia ajantasaisiin kansainvälisiin hoitosuosituksiin perustuen 

ohjeistus Keravan terveyskeskuksen akuuttihoidon osastolle, joka sisältää toimintamalleja pe-

ruselintoimintojen häiriöiden tunnistamisesta, arvioinnista, hoidosta sekä NEWS pistejärjes-

telmän käytöstä potilaan muuttuvan tilanteen tunnistamisessa. 

Tavoitteena oli yhtenäistää lähi- ja sairaanhoitajien toimintamalleja potilaiden tutkimisessa, 

arvioinnissa, sekä hoidossa hyödyntäen NEWS-pisteytystä. 
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3 Teoreettinen tausta 

 

Tämän opinnäytetyön teoreettisella taustalla valmistellaan lukija tietoisuuteen, mitä tarkoi-

tetaan peruselintoiminnoilla sekä niihin liittyvien sisäelimien karkealla anatomialla ja fysiolo-

gialla. Teoreettisessa taustassa kerrotaan myös, mitä ABCDE-työkalu ja National early warning 

score eli NEWS ovat ja kuinka niitä hyödynnetään peruselintoimintojen tutkimisessa. Lopussa 

kerrotaan tärkeitä huomioita ja käytänteitä, joita tulee noudattaa ohjeistuksia ja toiminta-

malleja luodessa. 

3.1 Peruselintoiminnot 

Vitaali- eli peruselintoiminnoilla tarkoitetaan niitä elintoimintoja, jotka ovat välttämättömiä 

ihmisen hengissä pysymisen kannalta. Tässä opinnäytetyössä peruselintoiminnoilla tarkoite-

taan hengitysteiden avoimuutta, hengitystä ja hapettumista, verenkiertoa, tajunnan tasoa ja 

yleiskuvaa. Häiriöt peruselintoiminnoissa johtavat elottomuuteen tai pahimmassa tapauksessa 

menehtymiseen, ellei niitä tunnisteta ajoissa ja hoideta. Potilaan systemaattisen tutkimisen 

avulla voidaan tunnistaa kriittisesti sairaat potilaat. Potilasta tutkittaessa hengitysteiden tila, 

hengitystaajuus ja tapa hengittää, verenpaine, rannesykkeen taajuus, säännöllisyys ja vah-

vuus, tajunnan taso ja ääreisosien lämpötila antavat hyvän käsityksen potilaan peruselintoi-

minnoista. (Metsävainio & Junttila 2016.) 

Hengitys on yksi ihmisen peruselintoiminto. Hengityselinjärjestelmään kuuluvat ylä- ja ala-

hengitystiet. Ylähengitysteihin kuuluu nenäontelo, nenänielu, nielu ja suuontelo. Alahengitys-

teihin kuuluu henkitorvi, keuhkoputket ja alveolit eli keuhkorakkulat. Hengityselinjärjestel-

mään kuuluvat myös hengityslihakset sekä keuhkokudos, joka on rintakehän suojassa molem-

milla puolilla omissa keuhkopusseissa. Hengitysteiden fysiologinen tehtävä on lämmittää ja 

kostuttaa ilmaa sisään hengittäessä sekä suojata sen mukana tulevilta haitallisilta partikke-

leilta. (Leppäluoto ym. 2017, 204–206.) Ihminen käyttää sisään hengittäessään lihaksia muun 

muassa palleaa ja kylkivälilihaksia. Sisäänhengityksen aikana rintakehän laajeneminen saa ai-

kaan alipaineen ja keuhkoihin menee happea ja ulos hengittäessä hengityslihakset relaksoitu-

vat, syntyy ylipainetta. Ylipaineen aikana ilma pääsee virtaamaan keuhkoista ulos. (Leppä-

luoto ym. 2017, 208–210.) Samaan aikaan alveolien ja kapilaariverenkierron välillä tapahtuu 

kaasujen vaihto, sillä sisäänhengityksen aikana happea siirtyy soluille ja uloshengityksen ai-

kana hengityksestä poistuu hiilidioksidia. (Ahonen ym. 2012, 428.) Hengityksen rytmiä sääte-

lee ydinjatkeessa sijaitseva hengityskeskus. Hengityskeskukseen saapuu viestejä hengityksen 

ja sen ventilaatio voimakkuuteen liittyen kaikkialta kudoksista ja eripuolilta aivoja. Hengityk-

sen neutraaliset säätelymekanismit mahdollistavat nopeimpia muutoksia hengitykseen esimer-

kiksi hengitysrefleksit ja fyysisenkuormituksen lisääntyneen hapentarpeen tasapainottamisen. 

Kemoreseptio vaikuttaa myös hengityksen rytmiin, sillä se reagoi veren hiilidioksidiosapaineen 
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pieneenkin nousuun ja säästelee tarvittaessa ventilaation nopeutta. (Leppäluoto ym. 2017, 

227.) 

Verenkierto on toinen ihmisen peruselintoiminto. Sydän on lihaspumppu, joka sijaitsee pää-

osin rintalastan alla keuhkojen välissä, mutta ulottuen osittain myös rintalastan vasemmalle 

puolelle. Sydän rakentuu oikeasta eteisestä ja kammiosta sekä vasemmasta eteisestä ja kam-

miosta. Eteisten ja kammioiden välissä vasemmalla puolella on hiippaläppä ja oikealla puo-

lella kolmiliuskaläppä. Vasemmasta kammiosta veri poistuu aorttaläpän ja oikeasta kammi-

osta keuhkovaltimoläpän kautta. (Leppäluoto ym. 2017, 149–151.) Sydämen päätehtävänä on 

pumpata verta kuljettaakseen happea ja muita energia- ja rakennusaineita elimistöön ja sitä 

käytetään myös hiilidioksidin ja muiden haitta- ja jäteaineiden kuljettamiseen pois elimis-

töstä. Veri kulkee sydämestä pois valtimoita pitkin ja palaa sydämeen laskimoita pitkin (Aho-

nen ym. 2012, 174.) Laskimoissa kulkeva veri on vähähapekasta, joka kulkee oikean eteisen 

kautta oikeaan kammioon, josta alkaa pieniverenkierto. Oikeasta kammiosta veri virtaa keuh-

kovaltimoon. Keuhkoissa veri hapettuu ja palaa vasempaan eteisiin, johon loppuu pieniveren-

kierto. Vasemmasta kammiosta hapettunut veri jatkaa kaikkialle muualle elimistöön, tätä 

kutsutaan suureksi verenkierroksi (Ahonen ym. 2012, 175.) Sydämen pumppaava liike saa al-

kunsa sinussolmukkeesta, joka tahdistaa sydäntä ja sijaistee oikean eteisen takaseinämän ylä-

osassa. Sinussolmukkeesta lähtevä impulssi etenee eteisseinämien kautta eteis-kammiosol-

mukkeeseen. Samaan aikaan molemmat eteiset supistavat, tätä kutsutaan depolarisaatioksi. 

Impulssi etenee eteis-kammiosolmukkeesta alkavaan Hisin kimppuun, joka haarautuu vasem-

malle ja oikealle kammioihin. Vasemman puolen johtorata haarautuu vielä kahteen etu- ja ta-

kahaarakkeeseen. Impulssin edetessä kammioiden seinämien haarakkeita pitkin Purkinien sä-

keisiin kammiot alkavat supistamaan ja näin työntävät verta eteenpäin. Sydämen lepovaihetta 

kutsutaan repolarisaatioksi. Sydämen sähköistä toimintaa voidaan tarkkailla muun muassa 

elektrogardiografialla eli EKG:lla. (Leppäluoto ym. 2017, 153–154.) 

Kolmas ihmisen peruselintoiminto on tajunta. Ihmisen tajunnan ollessa normaali, se tiedostaa 

itsensä ja sen ympäristön, on hereillä tai helposti heräteltävissä sekä orientoituu nopeasti ai-

kaan, paikkaan ja henkilöhistoriaansa. Mikäli tajunnan taso alenee, ilmenee se ensin uneliai-

suutena. Mikäli ihmistä ei ole mahdollista herättää, puhutaan koomasta. Ihmisen ollessa koo-

massa hän voi reagoida kuitenkin sensorisiin ärsykkeisiin ojentamalla, väistämällä tai koukis-

tamalla raajojaan. (Ahonen ym. 2012, 346.) 

Peruselintoimintojen arviointityökalu ABCDE 

Terveyskeskuksen akuuttihoidon osastolla potilaan hoito tulisi aloittaa alkuselvityksellä, joka 

antaa hyvän kuvan potilaan peruselintoiminnoista. Ensin tulee tehdä noin kolmenkymmenen 

sekunnin ensiarvio omia aisteja käyttäen. Ensiarviota tulee tehdä systemaattisesti siten, että 
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seuraavaan vaiheeseen voi mennä vasta sitten, kun tutkittava vaihe ei vaadi välittömiä hoito-

toimenpiteitä. (Alanen, Jormakka, Kosonen & Saikko 2016, 20-22.) 

Kolmenkymmenen sekunnin ensiarviossa käydään läpi potilas cABC mukaisesti (c=elottomuus 

ja suuret verenvuodot, A=hengitystie, B=hengitys, C=verenkierto). Yleissilmäyksellä katso-

taan, onko potilas huonokuntoinen, onko potilas hereillä, miltä hengitystyö näyttää, onko iho 

normaalin värinen tai hikinen. Mikäli potilas on hereillä, kysytään vointia. Mikäli potilas pystyy 

vastaamaan normaalisti, hengitysteiden varmistamista ei tarvita ja verenkierto on riittävä ai-

vojen toiminnan kannalta (Sairaanhoitajat 2018, 6). Mikäli havaitaan hengitystyön olevan työ-

lästä ja potilas vastaa lyhyillä lauseilla, on kyseessä mahdollisesti vakava hengitysvaikeus. Mi-

käli potilas ei ole heräteltävissä, potilas on tajuton ja on vaarassa menettää hengitystiet. Mi-

käli ensiarviossa havaitaan peruselintoimintojen häiriöitä, on korjaaviin toimenpiteisiin ryh-

dyttävä heti, jonka jälkeen voidaan siirtyä seuraavaan arvioitavaan kohtaan. Tämä toiminta-

malli edistää potilasturvallisuutta ja takaa potilaalle systemaattisen kokonaisarvion. (Aranko 

2011; Käypä hoito 2016.) 

Alasen ym (2016) mukaan tarkennettu tilannearvio tehdään ABCDE-työkalua käyttäen (A=hen-

gitystiet, B=hengitys, C=verenkierto, D=neurologinen status ja E=paljastaminen). ABCDE-työ-

kalu auttaa hoitohenkilökuntaa tutkimaan ja hoitamaan potilasta järjestelmällisesti elinryh-

mittäin. (Aranko 2011; Resuscitation Council UK 2015; Käypä hoito 2016.) Toistetut peruselin-

toimintojen mittaukset, seuranta ja kirjaaminen auttavat hoitohenkilökuntaa tunnistamaan 

ne potilaat, joiden peruselintoimintojen häiriöt ovat vaarassa aiheuttaa henkeä uhkaavan ti-

lan (Metsävainio & Junttila 2016). Opinnäytetyön tietoperustassa on käyty tarkennetun tilan-

nearvion tekeminen jokaisen arvioitavan peruselintoiminnon mukaan. 

 

3.2 National early warning score (NEWS) 

NEWS on Iso-Britanniassa vuonna 2012 alkunsa saanut aikaisen varoituksen pisteytysjärjes-

telmä. Se on kehitetty yhtenäistämään toimintatapoja, helpottamaan aikuispotilaiden perus-

elintoimintojen arviointia ja seurantaa sekä lisäämään potilasturvallisuutta. Joulukuussa 2017 

julkaistun NEWS 2 päivityksen myötä NEWS on otettu kattavasti käyttöön Britannian julkisessa 

terveydenhuollossa. (NICE 2020; NHS 2020.) NEWS-pisteytysjärjestelmä on hoitohenkilökunnan 

työkalu, joka auttaa tunnistamaan potilaan voinnissa tapahtuvia muutoksia ja ohjaa reagoi-

maan niihin. Tavoitteena on havaita riittävän ajoissa ne potilaat, joiden vointi joistain syystä 

on laskemassa ja antaa toimintamalli riskipisteiden ylittyessä. (Alanen ym. 2017a.) 

Martikainen ja Ala-Kokko toteaa (2018), että kriittinen tila voi ilmetä esimerkiksi hengitystyön 

lisääntymisenä, verenkierron heikkenemisenä tai tajunnantason laskuna sekä peruselintoimin-

tojen poikkeavuudet ennustavat mahdollista sydämenpysähdystä tai kuolemaa, joka pyritään 
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estämään häiriöiden oikea-aikaisella hoidolla. NEWS-pistejärjestelmä huomioi potilaan 

ABCDE-protokollan mukaisessa järjestyksessä ja antaa hyvän kuvan potilaan tilasta. Pisteytys 

huomioi potilaan A= hengitystaajuuden (HT), B= happisaturaation (SpO₂) ja mahdollisen lisä-

hapen, C= systolisen verenpaineen ja syketaajuuden, D= tajunnan tason sekä E= kehon lämpö-

tilan. Jokainen osa-alue pisteytetään asteikolla nollasta kolmeen. Maksimipistemäärä on kak-

sikymmentä pistettä. Pistemäärä on sitä korkeampi, mitä kauempana fysiologisesta normista 

tulos on. (Karjalainen, Norrgård, Peltomaa, Pirneskoski, Rantala & Tirkkonen 2018; Royal col-

lege of physicians 2017.) Royal College of Physicians (2017) suosittaa käyttämään tajunnan ta-

son arviointiin ACVPU-menetelmää, joka tulee sanoista alert, new confusion, voice pain and 

unresponsive. NEWS 2 päivityksen jälkeen aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmässä keuh-

kokroonikoiden happisaturaatiotilannetta voidaan arvioida myös oman erillisen taulukon mu-

kaisesti (Royal College of Physicians 2017). 

Mitatut peruselintoimintojen arvot lasketaan yhteen käyttäen NEWS-taulukossa olevia pis-

teitä. Saatujen pisteiden perusteella potilas voidaan priorisoida matalan, keskisuuren tai kor-

kean riskin potilaaksi. Taulukko ohjaa hoitohenkilökuntaa jatkotoimenpiteisiin. NEWS-pisteitä 

tulisi laskea säännöllisesti, jotta saatuja tuloksia pystyttäisiin vertailemaan keskenään ja 

muutokset voinnissa tunnistetaan. (Glasper 2018; RCP 2017.) 

NEWS-pisteytysjärjestelmässä matalan riskin potilas saa nolla tai yhdestä neljään pistettä. 

Nolla pistettä saataessa taulukko ohjaa laskemaan pisteet vähintään kahdentoista tunnin vä-

lein. Pisteissä yhdestä neljään taulukko ohjaa tiedottamaan muuta henkilökuntaa potilaan 

voinnista ja laskemaan pisteet vähintään kahdeksan tunnin välein. Kohtalaisen riskin potilaat 

saavat taulukosta pisteitä viidestä kuuteen tai yhdestä mitatusta arvosta kolme pistettä. Tau-

lukko ohjaa aloittamaan tarvittaessa välittömät hoitotoimenpiteet, informoimaan potilaan 

voinnista muulle hoitohenkilökunnalle, konsultoimaan lääkäriä jatkotoimista sekä laskemaan 

pisteet uudelleen vähintään kahden tunnin välein. Korkean riskin potilaan pisteet ovat yli 

seitsemän pistettä. Taulukko ohjaa aloittamaan tarvittaessa välittömät hoitotoimenpiteet, 

tekemään MET-hälytyksen, hälyttämään hoitavan lääkärin sekä aloittamaan jatkuvan seuran-

nan. Korkean riskin potilaiden NEWS-pisteet tulisi arvioida jatkuvasti tai vähintään kahden 

tunnin välein. (Karjalainen ym 2018; NICE 2020; Royal College of Physicians 2017: 18.) Taulu-

kossa 1 on esitelty sairaanhoitajaliiton tuottama kuva NEWS aikaisen varoituksen pistejärjes-

telmästä. Kuvan käyttöön on pyydetty lupa Suomen sairaanhoitajaliitolta. 
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Taulukko 1: NEWS aikaisen varoituksen pistejärjestelmä. (Sairaanhoitajat 2020.) 

MET-ryhmä tulee sanoista medical emergency team ja se on sairaalan sisäisiin hätätilanteisiin 

koulutettu ensihoitoryhmä. Ryhmän jäsenet työskentelevät usein sairaaloiden teho- ja valvon-

taosastoilla, riippuen sairaalan resursseista. MET-ryhmä arvioi tilanteen vakavuuden ja aloit-

taa tarvittavat hoitotoimet ja suorittaa tarvittavat mittaukset. MET-ryhmän tavoitteena on 

välittömän hoidon aloitus, hoidon tarpeen arviointi ja hoitopaikan päättäminen. Ryhmä käyt-

tää apunaan NEWS-pistejärjestelmää potilaan tilassa tapahtuvien muutosten arviointiin. (Ala-

nen, Karjalainen & Suoninen 2017b.) Keravan terveyskeskuksella ei ole MET-toimintaa, vaan 
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potilaan tilan heikentyessä jatkohoito-ohjeet saadaan osaston tai päivystävältä lääkäriltä. Mi-

käli potilas menee elottomaksi tai on eloton, soitetaan suoraan hätäkeskukseen. 

  

3.3 Ohje ja toimintamalli 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on laatia kansainvälisiin hoitosuosituksiin perustuvia toiminta-

malleja peruselintoimintojen häiriöiden tunnistamisesta, arvioinnista sekä NEWS-pisteytyksen 

käytöstä potilaan muuttuvan tilanteen tunnistamiseksi oppaan muodossa. Toimivan ja selkeän 

oppaan tekoon sovellamme tutkitusti tehokkaiden ohjeiden rakennetta niiden samankaltaisuu-

den takia.  

Näyttöön perustuvan toiminnan on tarkoitus mahdollistaa turvallinen ja tasalaatuinen hoito 

työntekijästä tai hoitopaikasta riippumatta. Ohjeen tulee siis myös pohjautua ajantasaiseen 

tietoon sekä nykyisiin hoitosuosituksiin. Suomessa näyttöön perustuvasta toiminnasta on oh-

jattu terveydenhuollon ammattihenkilöstöä sitovassa lainsäädännössä. (Hotus 2020.)  

Esimerkki ohjeista ovat Käypä hoito –suositukset. Käypä hoito -suositukset ovat toimintamal-

leja, joiden avulla voidaan aloittaa jonkin sairauden tai sairauskohtauksen hoito. Käypä hoito 

–suositukset perustuvat tutkimusnäyttöön ja ajantasaiseen tietoon ja ne laaditaan terveyden-

huollon ammattihenkilöstön, lääkärien ja yksityishenkilöiden käyttöön. Ne tukevat ammatti-

laisia hoitopäätöksissä. Käypä hoito –suositukset ovat helppolukuisia ja mahdollisimman tii-

viitä paketteja, joiden avulla pystytään lisäämään hoitokäytänteiden johdonmukaisuutta ja 

parantamaan hoidon laatua. (Käypä hoito 2020a.) 

Hyvä ohje vastaa kysymyksiin mitä, miksi, milloin, miten ja missä. Ohjeen pitää olla yksiselit-

teinen, looginen ja selkeä kokonaisuus. Usein lukija käsittää loogisuuden samana kuin asioiden 

tärkeysjärjestyksen, joten tärkeimmät asiat kannattaa esittää ensimmäiseksi. Sisällöltäänkin 

hyvä ohje voi jäädä ymmärtämättä, mikäli esitystapaan ja ulkoasuun ei kiinnitetä riittävää 

huomiota. Otsikot ja väliotsikot auttavat luettavan tekstin sisäistämistä ja selkeyttävät asian 

esittämistä. Selkeän kirjoitusasun ja otsikoinnin avulla ohjeen lukija löytää helposti etsi-

mänsä. Ohjeille ei ole määritelty maksimipituutta, mutta usein kohtalaisen lyhyt ja asiakes-

keinen ohje on toimivin vaihtoehto. Ohjeiden tulee olla yleiskielistä, oman alan ammattisa-

nastoa tulisi välttää. Samalla on hyvä miettiä lauserakenteita, sillä liian pitkät ja monimutkik-

kaat lauserakenteet vaikeuttavat asian ymmärtämistä. Lopuksi tekstin viimeistelyyn tulisi 

käyttää aikaa, sillä viimeistelemätön teksti antaa ammattitaidottoman kuvan ja hankaloittaa 

asian sisäistämistä. (Eloranta & Virkki 2011.) 
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Ohjeen ulkoasuun kannattaa panostaa ja ohjetta kirjoittaessa tulee huomioida kohderyhmä. 

Riittävän isot kirjaimet, jotta lukeminen on helppoa ja sujuvaa. Myös kirjoitusfontin tulisi olla 

selkeä. Ohjeen sisäistämistä helpottavat tärkeiden asioiden korostaminen esimerkiksi tekstin 

lihavoinnilla. Kuvia voidaan käyttää havainnollistamaan asioita. Värikkäiden kuvien on ha-

vaittu tutkimuksissa olevan mustavalkoisia kuvia tehokkaampia, koska ne elävöittävät ja ovat 

näin ollen visuaalisempia. (Eloranta & Virkki 2011.) 

Eloranta ja Virkki (2011) muistuttavat perustelujen tärkeydestä. Pelkkä neuvominen ei saa 

muutosta tapahtumaan tai sisäistämään asiaa. Ohjeessa tuleekin perustella ohjeen tärkeys, 

syy- ja seuraussuhde sekä miksi se on tehty (Eloranta & Virkki 2011). 

4 Tarkennettu tilannearviointi ABCDE-protokolla 

 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään aikuisten potilaiden tarkennetun tilannearvion tekeminen 

ABCDE-protokollan mukaan, akuuttitilanteiden hoitoa, oikeanlaisen ja oikea aikaisen hoidon 

merkitystä potilaan voinnin kannalta ja NEWS-pisteytyksen käyttöä potilaan voinnin arvioin-

nissa. Kappaleessa edetään ABCDE-protokollan mukaisessa järjestyksessä: hengitystiet, hengi-

tys, verenkierto, tajunnan taso ja potilaan täydentävä tutkiminen. Jokaisessa osiossa on myös 

esimerkki tapaus, joka auttaa lukijaa hahmottamaan hoitotoimenpiteiden vaikutuksen. Tieto-

perustan tarkoituksena on saada lukija ymmärtämään, miten jokaista peruselintoimintoa tark-

kaillaan ja miten niiden häiriöitä hoidetaan. 

4.1 Hengitystiet 

Hengitysteiden arviointi 

Hengitysteiden arvioinnilla tarkoitetaan potilaan hengitysteiden avoimuutta. Tarkastetaan, 

onko potilaan tajunta sellainen, että lihasjänteys jaksaa pitää hengitystiet auki. Varmiste-

taan, että nielussa ei ole kieltä, vierasesineitä tai eritettä. Mikäli potilaalla ei ole traumaa 

voidaan hengitystä koittaa tukea nostamalla potilaan leukaa ja taivuttamalla päätä varovasti 

taaksepäin. Epäiltäessä rankavammaa on pään yliojentamista vältettävä. (Alanen ym. 

2016,26.) Kun ihminen hengittää rintakehä nousee hengityksen tahdissa ja ilmavirta tuntuu 

hoitajan kämmenselällä. Lopuksi täytyy varmistaa ilmateiden pysyminen auki ja arvioida mah-

dolliset jatkoriskit kuten onko limaneritys, oksennus, veri tai hengitysteiden turpoaminen 

mahdollisia. Mikäli potilas pystyy puhumaan, voidaan olettaa hengitysteiden olevan auki. (Ala-

nen ym. 2016, 22.) Naarajärven ja Telkin (2019) mukaan potilaan, jonka tajunta on alentu-

nut, riskinä on veltostuneen kielen tai oksennuksen valuminen nieluun. Potilaan kielen painu-
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mista voidaan estää asettamalla potilas kylkiasentoon tai käyttämällä nielutuubia. Mikäli hen-

gityksestä on selvästi kuultavissa rohinaa tai kurlausta muistuttavaa ääntä, niin hengityksessä 

on todennäköisesti limaa, oksennusta tai verta. Eritteitä voidaan poistaa nielusta käyttämällä 

imua. Liman imemistä nielusta helpottaa nielutuubin käyttö. (Alanen ym. 2016,25.) 

4.2 Hengitys 

Hengityksen arviointi 

Hapettumisen ja ventilaation riittävyys tulee arvioida nopeasti. Katsomalla potilasta voidaan 

arvioida ihon väriä. Sinertävä tai harmaa väri voi kertoa potilaan hapen puutteesta. Lönn, 

Korvan ja Pajusen (2020) mukaan hengitystaajuus on hengitystyön tärkein mittari ja noussut 

hengitystaajuus on usein ensimmäinen merkki potilaan tilan heikkenemisestä. Myös Alanen 

ym. (2016, 26) mielestä hengitystaajuuden muutokset voivat olla aluksi ainoat ulkoisesti ha-

vaittavat poikkeamat potilaan peruselintoiminnoissa. Hengitystaajuuden nousu on selvä 

merkki potilaan hengitysvaikeudesta, mutta voi liittyä myös kivun tunteeseen, nestehukkaan, 

kiihtymiseen tai jonkin lääkevalmisteen seuraukseen. Alentunut hengitystaajuus taas voi ker-

toa esimerkiksi heikentyneestä tajunnasta, myrkytyksestä, hiilidioksidinarkoosista tai hypoksi-

asta (Lönn ym. 2020). Hidastunut hengitys voi johtaa riittämättömään keuhkojen ventilaati-

oon ja sitä kautta respiratoriseen asidoosiin (Alanen ym. 2016, 26). Respiratorinen asidoosi on 

tila, jossa elimistöön kerääntyy liikaa hiilidioksidia ja seurauksena on happamuuden lisäänty-

minen (Mustajoki 2019). Hengityksen arviointiin kuuluvat myös lisäksi hengitysäänien kuun-

telu, puhekyvyn arviointi, hengitystavan ja apulihasten käytön arviointi. Potilaan kudosten ha-

pettumista voidaan arvioida myös happisaturaatiomittarin avulla. (Alanen ym. 2016, 26–27.) 

Hengitystaajuuden mittaaminen 

Ennen hengitystaajuuden mittaamista tulee varmistaa hengitysteiden avoimuus. Ei-hereillä 

olevan hengitystiet tulee avata päätä taivuttamalla taaksepäin ja leuasta kevyesti nostamalla. 

Hengitystaajuutta mitataan vähintään kolmenkymmenen sekunnin ajan, mielellään kuuden-

kymmenen sekunnin ajan. Uloshengityksen onnistuminen voidaan varmistaa tunnustelemalla 

hengityksen ilmavirtausta, helpoin tapa tähän on laittaa kämmenselkä potilaan suun tai nenän 

eteen. Hengitystaajuutta voidaan laskea myös auskultoimalla hengitysääniä, tunnustelemalla 

kädellä rintakehän ja vatsan liikettä sekä seuraamalla mahdollisen happihoidossa käytetyn 

naamarin höyrystymistä. Hengitystaajuuden mittaamisesta ei kannata kertoa potilaalle, koska 

sympaattinen hermosto saattaa reagoida tietoon kohottamalla hengitystaajuutta. Huomaama-

ton tapa laskea hengitystaajuus on pulssin mittaamisen jälkeen päästämättä irti potilaan ran-

teesta, näin potilas ei kiinnitä laskemiseen huomiota. (Alanen ym. 2016, 26–27.)  
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Tila Hengitystaajuus Vertailtavaksi 

NEWS-pisteytys 

Toimenpiteet 

Huomattavasti alen-

tunut hengitystaa-

juus 

< 8 kertaa minuu-

tissa 

3 pistettä Vaatii hoitotoimenpi-

teitä 

Alentunut hengitys-

taajuus 

< 12 kertaa minuu-

tissa 

9–11 kertaa minuu-

tissa 1 piste 

Lisätutkimukset ovat 

tarpeellisia 

Normaali hengitys-

taajuus 

12–16 kertaa minuu-

tissa 

0 pistettä  

Kohonnut hengitys-

taajuus 

> 16 kertaa minuu-

tissa 

0 pistettä Lisätutkimukset ovat 

tarpeellisia 

Huomattavasti ko-

honnut hengitystaa-

juus 

> 20–24 kertaa mi-

nuutissa 

2 pistettä Voi vaatia hoitotoi-

menpiteitä 

Vakavasti kohonnut 

hengitystaajuus 

> 25 kertaa minuu-

tissa 

3 pistettä Vaatii hoitotoimenpi-

teitä 

Taulukko 2: Hengitystaajuuden arviointi (Alanen ym. 2016, 26; Martikainen & Ala-Kokko 2018; 

Royal college of physicians 2017) 

Happisaturaation mittaaminen 

Elimistön happikyllästyneisyyttä ja pulssia voidaan mitata pulssioksimetrin avulla. Laite il-

moittaa pulssiaallon korkeuden sekä hapettuneen hemoglobiinin suhteellisen osuuden verrat-

tuna kokonaishemoglobiinin määrään prosentteina. Se on kajoamaton ääreisverenkierron ka-

pillaariveren hemoglobiinin mittauslaite, jolla voidaan nopeasti havaita potilaan mahdollinen 

hypoksia eli hapenpuute. (Ala-Kokko. 2013.) Alanen ym. (2016) ja Ala-Kokko (2013) muistutta-

vat, että pulssioksimetri ei koskaan korvaa verikaasuanalyysia ja sen perusteella ei saada tie-

toa potilaan ventilaation riittävyydestä, happoemästasapainosta eikä hengitystyöstä. Mittaus 

tulee tehdä varhaisessa vaiheessa ennen happihoidon aloitusta, jotta potilaan todellinen ha-

pettuminen huoneilmalla saadaan tietoon (Alanen ym. 2016). 

Teknisesti mittaus tapahtuu kiinnittämällä anturi sormenpäähän, korvanlehteen tai varpaa-

seen. Mittauspaikassa on oltava hyvä verenkierto ja siksi pulssioksimetrin paikkaa joudutaan 
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joskus vaihtamaan. Anturia ei saa laittaa samaan käteen verenpaineen mittausmansetin 

kanssa, koska pulssiaalto häviää painemittauksen aikana. Anturin asentamisessa on huomioi-

tava, että anturi saadaan hyvään asentoon eikä purista kudoksia, mikä taas voi aiheuttaa vää-

rän mittaustuloksen. Happisaturaatioarvo on luotettava vain, jos laite tunnistaa riittävän 

pulssiaallon. Monikäyttöinen laite tuleekin pitää puhtaana, jotta pulssioksimetrissä olevat va-

lot pystyvät toimimaan normaalisti. (Ala-Kokko 2013; Alanen ym. 2016, 33.) 

Pulssioksimetrin yleisimmät virhelähteet ovat huono ääreisosien verenkierto (kireä vaate, hy-

potermia, hypovolemia tai sokki), poikkeavat hemoglobiini arvot, ihon pigmentti, laskimosy-

kinnät, esimerkiksi sydämenvajaatoiminta tai trikuspidaaliläpän vuoto. Ulkoisia häiriötekijöitä 

voivat olla kirkas valo, laitteiston vika tai kynsilakka. (Alanen ym. 2016, 35.) 

Happisaturaation normaalina arvona pidetään 95 % tai sen ylimenevää lukemaa. (Alanen ym. 

2016, 33). Lievän hypoksian raja on noin 90–94 %, keskivaikean 80–89 % ja vaikeasta hypoksi-

asta kertoo 80 % tai sen alle menevä happisaturaatio arvo (Alanen ym. 2016). NEWS - aikaisen 

varoituksen pistejärjestelmässä kolme pistettä saa saturaation ollessa alle 91 %, kaksi pistettä 

92–93 %, yhden pisteen arvosta 94–95 %. Happisaturaation ollessa yli 96 % pisteitä tulee nolla. 

(Royal College of physicians 2017.) 

Toistuva happisaturaation mittaaminen on tärkeää, koska laskeva happisaturaatio arvo ennus-

taa hapettumisen mahdollista romahtamista. Happisaturaation muutokset ovat vähäisiä, 

vaikka valtimoveren happiosapaine (PaO₂) laskisi huomattavasti. Vasta huomattava 40 % lasku 

happiosapaineessa laskee jyrkästi myös happisaturaatio arvoa (SaO₂) alle 90 %. Tästä syystä 

matalaan happisaturaatioon tulee reagoida nopeasti. (Alanen ym. 2016, 33–35.) 

Hengitysäänet 

Hengitystä arvioitaessa kuunnellaan myös hengitysäänet. Hengityksen kuuntelu eli auskul-

tointi on perustutkimus, jolla arvioidaan hengitysvaikeutta. Onnistumisen kannalta on olen-

naista, että hengitystiet ovat auki ja potilas pystyy hengittämään spontaanisti. Ympäristö tu-

lee saada mahdollisimman hiljaiseksi, jotta kuuntelu onnistuu. Myös potilasta pyydetään ole-

maan hiljaa tutkimuksen ajan. (Alanen ym. 2016, 28.)  

Ennen varsinaista kuuntelua potilaan ylävartalo tulee riisua paljaaksi, koska vaatteiden läpi 

kuunneltaessa kuuntelulöydökset eivät ole luotettavia. Potilasta pyydetään yskäisemään ja 

näin ollen pyritään saamaan hengitystiet puhtaaksi mahdollisesta eritteestä. Hyvä asento hen-

gitysteiden kuunteluun on, kun potilas istuu puoli-istuvassa asennossa. (Alanen ym. 2016, 29.) 

Puoli-istuva tai etukumara asento on usein myös hyvä hengitysvaikeudesta kärsivälle potilaalle 

ja hapetuksen kannalta paras (Alanen ym. 2016, 29; Matilainen 2020). Hengitysäänet kuunnel-

laan stetoskoopin avulla rintakehä molemmilta puolilta, rintalastan päältä edeten kylkiin ja 
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selkään alveolaarisiin alueisiin (Alanen ym. 2016, 28; Lönn ym. 2020). Hengitysäänet kuunnel-

laan rintakehän etupuolelta molemmilta puolilta symmetrisesti kolmesta kohdasta, jotta voi-

daan arvioida molempien keuhkojen eri lohkojen toimintaa. Rintakehän sivuilta kuuntelu aloi-

tetaan kainalosta, edetään viidennen kylkiluun kohdalle ja siitä kahdeksannen kylkiluun lä-

hempänä selkää olevalle alueelle. Selän puolelta hengitysäänet kuunnellaan kolmesta kohtaa 

lapojen alapuolelta ja lapojen päältä siten, että molemmat keuhkot tulee kuunneltua koko-

naisvaltaisesti. Selästä kuunnellessa voidaan potilasta pyytää ristimään kätensä niskaan, jol-

loin lapaluut nousevat ja helpottavat tutkimista. (Alanen ym. 2016.) Lönn ym. (2020) mukaan 

hengitys äänet ovat normaalit, kun sisään- ja uloshengityksen äänet kuuluvat puhtaasti ja ta-

saisesti molemmilta puolilta. Poikkeavat hengitysäänet on esitelty Taulukko 3. Atelektaasilla 

tarkoitetaan tilaa, jossa keuhkoissa esimerkiksi äärimmäisen uloshengityksen yhteydessä 

keuhkopussiontelon alipaine muuttuu positiiviseksi, jonka seurauksena alveolit ja pienet keuh-

koputket pyrkivät painautumaan kasaan, tila voi tuntua potilaalle samalta kuin tukehtuminen 

(Leppäluoto ym. 2017, 210). 

 

Rohisevat Limaa keuhkoputkissa 

Keuhkokuume 

Ritisevät Nestekeräymä obstruktiivisessa (Tukkiva, 

ahtauttava) tilanteessa 

Rahisevat Nestettä keuhkoissa 

Vinkuna uloshengityksessä Keuhkosairaus, esimerkiksi astma tai COPD. 

Vinkuna sisäänhengityksessä Ahtauma ylähengitysteissä 

Porisevat Ödeema eli nestepöhö 

Hankaavat/karheat Esimerkiksi keuhkopussintulehdus 

Hiljaiset tai ei kuultavissa Ilmarinta 

Nestettä keuhkopussissa 

Atelektaasi 

Taulukko 3: Hengitysäänet (Lönn ym. 2020) 
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Happihoito 

Hapettumisen huonotessa potilaalle tulee asettaa pulssioksimetriseuranta, jonka tavoite kii-

reellisessä tilanteessa on yli 90 % ja COPD potilaalla yli 88 %. Lisähapen antamista tulee to-

teuttaa asteittain nostaen ja pyrkiä löytämään riittävä lisähapen määrä ja sopiva antotapa 

(Anttalainen 2020).  Liiallista ylikorjaamista tulee välttää erityisesti ventilaatiovajausta pote-

valla, sillä ventilaatio voi vaimentua ja hiilidioksidiretentio lisääntyä. Happihoidolla rikastute-

taan sisäänhengitysilman happipitoisuutta happiviiksillä, erilaisilla maskeilla, sekä suurivir-

tauksisella nenäkanyylihoidolla. Happimaskia käyttäessä virtauksen tulee ylittää 6l/min, jotta 

hiilidioksidi poistuu maskin sisältä, happiviiksiä käyttäessä virtaus ei saa ylittää 6 l/min, jotta 

limakalvovaurioilta vältytään. Avomaskissa, sekä venturimaskissa riittävät aukot helpottavat 

hiilidioksidin poistumista ja sopivat näin myös COPD potilaalle. (Lönn & Pajunen 2017.) 

4.2.1 Astma ja COPD 

Astma 

Astma on krooninen keuhkosairaus, joka vaatii jatkuvaa lääketieteellistä hoitoa (Slack, C., 

Hayward, K., White, A. & Markham, A. 2018). Astma on jonkin allergeenin tai muun aiheutta-

jan aiheuttama tulehduksellinen keuhkoputkien limakalvojen sairaus, mikä aiheuttaa keuhko-

putkien ahtautumisen tulehduksen pahentuessa. Astmaan voi sairastua missä iässä tahansa ja 

perintötekijät, allerginen nuha sekä toistuvat hengitystietulehdukset kasvattavat sairastumis-

riskiä (Käypä hoito 2012). Kaupin ja Salomaan (2020) mukaan astmaa sairastaa arviolta 6–9 % 

koko väestöstä ja THL:n (2019) mukaan kymmenen prosenttia kolmekymmentä vuotta täyttä-

neistä miehistä ja neljätoista prosenttia naisista. Suurin osa astmaa sairastavista kärsii lie-

västä taudin muodosta, aikuisista kuitenkin noin neljä prosenttia kärsii vaikean tyypin ast-

masta (Kauppi 2020). Astmalle tyypillinen keuhkoputkien supistumisherkkyys kehittyy, kun 

astmaa sairastava altistuu jatkuvasti jollekin altistavalle tekijälle. Astmatulehdukselle ovat 

tyypillisiä tulehdussolujen kertyminen limakalvoille ja sen alaiseen kudokseen. Supistelutaipu-

mus yhdessä pitkittyneen tulehdusreaktion kanssa aiheuttaa astmaatikolla sen, että reaktio 

jää päälle. Mikäli astma on huonossa hoitotasapainossa ja ongelma pitkittyy, voi keuhkoihin 

tulla pysyviä kudos vaurioita, kuten lihaskerroksen paksuuntumista, limakalvovaurioita, tyvi-

kalvon paksuuntumista ja verisuonten uudistumismuodostusta. (Käypä hoito 2012; Naarajärvi 

& Telkki 2019: 240.) Erilaisia astman tyyppejä on monia, esimerkiksi allerginen astma, aikuis-

iän eosinofiilinen astma, ylipainoon liittyvä astma, neutrofiilinen astma ja tupakoitiin liittyvä 

astma (Salomaa 2019). Tässä työssä keskitymme akuuttiin vaikeutuneen astman tunnistami-

seen ja hoitoon.   
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Astman oireita ja löydöksiä ovat yskä, hengenahdistus, hengityksen vinkuna, kohonnut hengi-

tystaajuus ja apuhengityslihasten käyttö (Salomaa 2019). Lisäksi potilaalla voidaan todeta 

alentunutta happisaturaatiota, syketaajuuden kohoamista ja verenpaineen nousua sekä anam-

neesissa edeltävästi sairastettua flunssaa (Naarajärvi & Telkki 2019: 240). Potilas harvoin pys-

tyy olla makuuasennossa ja kykenee puhumaan vain yksittäisiä sanoja. Vaikeutuneen astman 

akuutti vaiheessa tärkeää arviointia tehdessä on kliinisen statuksen huolellinen tarkastami-

nen, pulssioksimetria mittaus, hengitystaajuuden laskeminen, syketaajuuden ja verenpaineen 

mittaus. Tilanteen mukaan otetaan thoraxkuva ja laboratoriotutkimuksista kalium, glukoosi, 

tulehdusarvojen P-CRP ja verikaasuanalyysi. Mikäli potilas jaksaa, mitataan PEF eli peak expi-

ratory flow mittaus ennen ja jälkeen lääkehoidon. (Knuutila 2018.) PEF-lyhennettä käytetään 

yleisesti uloshengityksen huippuvirtauksen mittauksesta. Sillä mitataan, kuinka nopeaan 

uloshengitykseen potilas kykenee syvän sisäänhengityksen jälkeen. (Mustajoki & Kaukua 

2008.)  

Vakavan tilanteen merkkejä ovat hiljentyneet hengitysäänet, hengitysfrekvenssi 25–30 minuu-

tissa, takykardia yli 120-130 kertaa minuutissa, hypoksemia, syanoosi, bradykardia tai hypo-

tensio (Ahonen, Vehkaluoto, Ekola, Partamies, Sulosaari, & Tallqvist 2016, 486; Knuuttila 

2018).   

Vaikeutuneen astman hoito  

Vaikeutuneen astman akuuttivaiheessa on todella tärkeää aloittaa hoito välittömästi. Mitä ly-

hyemmän ajan astmakohtaus on kestänyt, sitä parempi vaste hoidolla on (Knuuttila 2018a). 

Potilas tulee asettaa lepoon istumaan tai puoli-istuvaan asentoon. Lisähappea annetaan hap-

pisaturaation mukaan jatkuvasti, happisaturaation tavoite yli 95 prosenttia (Knuuttila 2018a; 

Naarajärvi & Telkki 2019: 241).  

Lieväoireisessa astmassa voidaan antaa nopeavaikutteista bronkolyyttiä inhalaationa 1–2 hen-

genvetoa ja tarkkailla sen jälkeen vaikutusta (Silfast, T., Castrén, M., Kurola, J., Lund, V. & 

Martikainen, M 2016: 201). Bronkolyytit eli Beeta2-sympatomimeettilääkitys tehoaa sileän li-

haksen spasmiin, mutta se ei kuitenkaan auta limakalvojen tulehdusreaktioon eikä lisäänty-

neeseen liman eritykseen (Knuuttila 2018a). Mikäli potilaan tilanne on huonompi, esimerkiksi 

kliinisessä arvioinnissa on havaittu hengitysfrekvenssin olevan yli 25, happisaturaation alle 93 

% ja hengitysapulihakset ovat käytössä, hoitona on ipratropiumbromidi/salbutamoli ja kortiko-

steroidit (Knuuttila 2018a; Silfast ym. 2016: 201). Inhalaationa potilaalle annetaan joko salbu-

tamolia tai ipratropiinibromidia (Knuuttila 2018a). Ensihoito oppaassa (Silfast ym. 2016) sano-

taan, että salbutamolin annos aikuisille on 5–10 mg ensihoito tilanteessa. Inhalaatiolääkitys 

voidaan toistaa 30–60 minuutin kuluttua ja tämän jälkeen toistaa noin joka 3 tunti. Inhalaa-

tiolääkityksen vierelle aloitetaan laskimonsisäinen kortikosteroidi lääkehoito metyylipredniso-

lonilla tai hydrokortisonilla (Knuuttila 2018a; Silfast ym. 2016; 201). Kortikosteroidien antoa 
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jatketaan tarvittaessa suonensisäisesti esimerkiksi joka 8–12 tunti kliinisen tilanteen mukaan 

(Knuuttila 2018a). Kun tilanne saadaan rauhoittumaan ja potilas pystyy nielemään itse lääk-

keensä, aloitetaan glukokortikosteroidikuuri suun kautta aloitusannoksilla metyyliprednisoloni 

28–40 mg tai prednisoloni 30–40 mg (Knuuttila 2018a). 

Potilas voi tarvita ventilaatioapua, mikäli tilanne hoidosta huolimatta huononee ja valtimove-

ren hiilidioksidi pitoisuus suurenee (Knuuttila 2018a). Uloshengitystä voidaan avustaa käsin, 

kunnes lääkehoidot auttavat tai lääkäri saadaan paikalle (Silfvast ym. 2016). Ventilaatiota 

voidaan toteuttaa siis noninvasiivisesti, mutta joissain tilanteissa voidaan joutua turvautu-

maan invasiiviseen ventilaatioon (Knuuttila 2018a). Noninvasiivisella ventilaatiolla tarkoite-

taan hoitoa, jossa potilas on yhteistyökykyinen ja ilmatie on hallinnassa, esimerkiksi CPAP-

hoito. Invasiivinen eli kajoavahoito aloitetaan, jos potilas ei pysty itse vastaamaan hengityk-

sestä, hoitovaste noninvasiiviselle toteutettaviin hoitoihin on riittämätön, potilas ei reagoi, 

hypoksemia, lisääntyneeseen hengitystyöhön liittyy sydäniskemiaa tai potilaalla on respiratoo-

rinen asidoosi (Varpula, Halme, & Maasilta 2018). Resmedin (2019) artikkelissa kuvattiin sel-

keästi invasiivinen ventilaatio. Termi invasiivinen kuvaa tilannetta, jossa hengitystä tuetaan 

jonkin sellaisen instrumentin avulla, joka kulkee suun, nenän tai ihon läpi ja toimii keinote-

koisena hengitystienä. Esimerkkejä invasiivisesta ventilaatiosta ovat intubointi ja trakeosto-

miakanyyli henkitorveen kirurgisesti tehdyn aukon läpi.  

Astmakohtauksen pahenemisvaiheessa potilas on usein kuivunut (Knuuttila 2018a). Potilaan 

riittävä nesteytys on turvattava ja nesteytystä annetaan infuusiona, kunnes potilas pystyy itse 

juomaan (Naarajärvi & Telkki 2019: 241; Knuuttila 2018a). Vaikean astmakohtauksen saanut 

potilas voi tarvita jopa 2000–3000 millilitraa nestettä yli normaalin tarpeen vuorokaudessa 

(Knuuttila 2018a).  

 

COPD  

Ahtautuvan keuhkosairauden pysyvä muoto on keuhkoahtaumatauti eli COPD. COPD on ly-

henne Chronic obstructive pulmonary disease eli krooninen ahtautuva keuhkosairaus. 

COPD:ssa taudinkuva muodostuu keuhkoputkien pysyvästä ahtautumisesta ja tulehdustilasta 

sekä keuhkojen laajentumasta (Käypä hoito 2020b). Sairautta esiintyy keski-ikäisillä ja sitä 

vanhemmilla ja on melko yleinen ongelma suomessa (Salomaa 2018). Naarajärven ja Telkin 

(2016) mukaan, keuhkoahtaumataudin taustalla on 90 prosenttisesti taustalla tupakointi. Sa-

maa toteaa Helin (2020), jonka mukaan 95 prosenttia keuhkoahtaumatautia potevista tupa-

koi. COPD voi kehittyä myös ulko- ja sisäilma saasteiden sekä passiivisen tupakoinnin seurauk-

sena (Helin 2020; Naarajärvi & Telkki 2016: 240). Harvinaisempi nuorella iällä keuhkoah-

taumatautiin sairastumisen syy voi olla alfa1-antitrypsiinin puute ja alle 45-vuotiailla sairastu-

neilla tuleekin tutkia seerumin alfa1-antitrypsiini pitoisuus (Helin 2020). 
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COPD:lle tyypillistä on jatkuva limaneritys, keuhkoputken tulehdus yskä, ja hengenahdistus, 

joka sairauden alkuvaiheessa ilmenee rasituksessa (Helin 2020; Naarajärvi & Telkki 2016: 

240). Sairauden ensioireet jatkuvat usein vuosia ennen varsinaista keuhkoahtaumataudin to-

teamista (Helin 2020). Sairauden edetessä, pienikin rasitus tuottaa hengenahdistusta (Naara-

järvi & Telkki 2016: 240). Vähitellen keuhkoputket ahtautuvat liman, limakalvojen ja keuhko-

putkien ympärillä olevan lihaskudoksen paksuuntumisen takia (Salomaa 2019). Keuhkoah-

taumataudissa ilma ei pääse poistumaan keuhkoista tehokkaasti uloshengityksen aikana ja 

keuhkorakkuloiden pysyvä tuhoutuminen vaikeuttaa kaasujen vaihtoa (Naarajärvi & Telkki 

2016: 240). Keuhkorakkuloissa tapahtuvaa kudostuhoa kutsutaan keuhkolaajentumaksi (Salo-

maa 2019).  

COPD todetaan spirometrialla eli keuhkojen toimintakokeella, jossa mitataan keuhkojen ilma-

virtausta, tilavuutta ja lääkevastetta (Salomaa 2019; Helin 2020). Muiden sairauksien poissul-

kemiseksi voidaan ottaa myös keuhkoröntgen ja erilaisia verikokeita (Salomaa 2019; Helin 

2020). Helin (2020) toteaa keuhkokuvan merkityksen COPD:ssä olevan vähäinen, mutta erityi-

sesti keuhkosyövän poissulkemiseksi tarpeellinen. Lääkärin harkinnan mukaan tehtäviä muita 

tutkimuksia ovat pulssioksimetria ja verikaasuanalyysi (Helin 2020).  

Vaikeutuneen COPD:n hoito  

Hoidon tavoitteena on ventilaation parantaminen ja hypoksemian eli veren vähähappisuuden 

korjaaminen turvalliselle alueelle (Knuuttila 2018b). Hoito on pääasiassa samanlainen kuin ai-

kaisemmin tulleessa vaikeutuneen astman hoidossa. Potilas asetetaan lepoon, mielellään 

puoli-istuvaan asentoon, jossa on mahdollisimman hyvä hengittää (Naarajärvi & Telkki 2019: 

241). Kuten astman hoidossa, myös COPD:n tavoitteena on mahdollisimman hyvä hapettumi-

nen. Happisaturaatio tavoite on COPD:ssa 88–92 prosenttia ilman merkittävää CO2-retentiota 

(Knuuttila 2018b). Keuhkoahtaumatautia potevan potilaan keho on tottunut korkeaan hiilidi-

oksidi pitoisuuteen, tämän takia hengityskeskus ei aktivoidu enää hiilidioksidin vaikutuksesta 

samalla tavalla kuin terveellä ihmisellä. Happihoitoa on siis toteutettava varovaisesti potilaan 

oman hengitystyön säilyttämiseksi. (Naarajärvi & Telkki: 240; Knuuttila 2018b.) Happilisää 

voidaan antaa noninvasiivisesti esimerkiksi ventimaskilla 24–28 prosenttia tai happiviiksillä 1-2 

litraa/minuutti (Knuuttila 2018). Invasiivisen ventilaation käyttöä tulee harkita tarkkaan, 

koska se voi kokonaistilanteen arvion mukaan aiheuttaa COPD potilaalle enemmän kärsimystä 

kuin apua (Knuuttila 2018b). COPD potilaalle voidaan toteuttaa myös CPAP-maski hoitoa 

(Silfvast 2016: 202; Knuuttila 2018b; Naarajärvi & Telkki 2019: 241). CPAP eli ylipainehoitoa 

voidaan käyttää tilanteissa, joissa potilas joutuu käyttämään suhteettoman paljon energiaa 

hengittämiseen ja kaasujen vaihto on heikentynyt. CPAP hoito tarkoittaa jatkuvan ylipaineen 

pitämistä keuhkoissa. Hoidolla pyritään avaamaan kasaan painuneita keuhkorakkuloita, mikä 

parantaa kaasujen vaihtoa keuhkoissa ja helpottaa hengitystyötä. CPAP hoitoa voidaan toteut-
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taa maskilla vain hereillä olevalle potilaalle, joka on tarpeeksi orientoitunut ja yhteistyöky-

kyinen. Potilaan verenkierron tila tulee olla vakaa eikä potilaalla saa olla sokin oireita. CPAP 

hoito näkyykin verenpaineen laskuna, minkä aiheuttaa rintaontelon paineen nousu. CPAP hoi-

toa saava tarvitsee usein reilua suonensisäistä nesteytystä ja verenkiertoa tukevaa lääkitystä. 

(Naarajärvi & Telkki: 162–163; Knuuttila 2018b.) Muita vasta-aiheita CPAP hoidolle ovat elot-

tomuus, tajuttomuus, ahtautunut ylähengitystie, vamma tai leikkaus kasvoissa, kallonpoh-

jassa tai kaulanalueella, ilmarinta ja pahoinvoiva potilas (Naarajärvi & Telkki 2016: 163).   

Silvfastin ym. (2016) ja Knuuttilan (2018b) mukaan COPD potilaat voivat lisäksi hyötyä di-

ureettilääkityksestä. Diureettilääkitys vähentää sydämen kuormaa ja vähentää systeemisen 

steroidin aiheuttamaa nesteenkertymistä (Knuuttila 2018b). Diureettilääkityksen lisäksi poti-

laan nestehoitoa toteutetaan kliinisen tilanteen mukaan (Naarajärvi & Telkki 2019: 241). 

4.3 Verenkierto 

Verenkiertoa arvioitaessa tutkimuksiin kuuluu verenpaineen mittaus, rytmin arviointi, sykkeen 

tunnustelu sekä EKG:n eli sydänfilmin ottaminen. Verenkierron tilasta kertoo myös potilaan 

ihon lämpötila, lämpörajat, ihon hikisyys tai kuivuus sekä virtsan eritys. (Alanen ym. 2016, 39; 

Hoikka 2013.) Sormenpäästä voidaan mitata kapillaarin täyttöastetta, hypovoleemisella poti-

laalla kapillaarin täyttö kestää yli 2 sekuntia. Verenpaineen mittaus tehdään käyttäen manu-

aalista verenpainemittaria tai automaattisella mittarilla (Muhonen 2017). Nykyään käytössä on 

suurimmaksi osaksi automaattimittareita, mutta jokaisessa hoitopaikassa tulisi olla myös ma-

nuaali mittauslaitteisto. Manuaalinen verenpaineen mittaus on jokaisen hoitajan perustaito. 

Nykyiset automaattiset verenpainemittarit ovat luotettavia, mutta eivät aina toimi, mikäli 

potilaalla on erittäin nopea tai epäsäännöllinen syke tai poikkeuksellisen matala verenpaine. 

Myös laitteistosta johtuvat ongelmat kuten tärinä tai mansetin väärä koko voivat vaikuttaa 

mittaustulokseen. (Alanen ym. 2016, 39–40.) 

Verenpaine 

Verenpaineella tarkoitetaan painetta, joka vallitsee suurissa valtimoverisuonissa. Suonissa 

olevan verenpaineen ansiosta veri kulkee kaikkialle elimistöön. Sydämen toiminta ohjaa ve-

renpainetta. Verenpaineen huippu eli systolinen verenpaine tapahtuu sydämen supistuessa, 

kun sydämen vasen kammio ryhtyy työntämään verta suuriin valtimoihin. Pienimillään paine 

on ennen seuraavaa supistusta eli sydämen levätessä, tätä kutsutaan diastoliseksi verenpai-

neeksi. Verenpaine vaihtelee jatkuvasti ja kohoaa monissa tilanteissa, esimerkiksi kipu ja jän-

nitys voivat nostaa verenpainetta. Kohonneesta verenpaineesta käytetään nimeä hypertensio, 

se tarkoittaa verenkiertojärjestelmässä olevaa haitallisen korkeaa painetta. Verenpaine on 

kohonnut, mikäli systolinen verenpaine on yli 140 mmHg tai diastolinen paine vähintään 90 

mmHg. Kohonnut verenpaine kuormittaa sydäntä ja samalla vahingoittaa valtimoiden seinä-
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miä. Lisäksi se lisää muun muassa aivohalvauksen, sydämen vajaatoiminnan ja sepelvaltimo-

taudin vaaraa. (Ahonen ym. 2016, 198.) NEWS aikaisen varoituksen pistejärjestelmässä nor-

maalin rajoissa oleva systolinen verenpaine taso on 111–219 ja kolme pistettä tulee systolisen 

verenpaineen arvosta 220 mmHg (RCP 2017). Matalasta verenpaineesta puhutaan yleensä alle 

100 mmHg systolisesta paineesta. Haitallisen matalan verenpaineen syitä voivat olla esimer-

kiksi verisuonten tai sydämen sairaudet, sepsis tai harvinaisemmat aineenvaihdunnan häiriöt. 

Myös kuivuminen voi aiheuttaa verenpaineen alentumista. Monilla terveillä ihmisillä, etenkin 

naisilla, esiintyy matalaa verenpainetta ilman mitään haittaa. Matalasta verenpaineesta saat-

taa olla vain hyötyä, sillä valtimotaudin vaara on normaalia pienempi. (Mustajoki 2019.) NEWS 

aikaisen varoituksen pistejärjestelmässä yhden pisteen saa arvoista systolinen verenpaine 

101-110 mmHg, kaksi pistettä arvosta systolinen verenpaine 91-100 mmHg ja kolme pistettä 

arvosta systolinen verenpaine alle 90 mmHg (RCP 2017). 

Verenpaineen mittaus 

Verenpaineen mittauksessa voidaan käyttää vain kliinisessä testauksessa hyväksyttyjä veren-

painemittareita. Ennen mittausta potilaan olisi hyvä välttää raskasta ponnistelua, tupakointia 

ja kofeiinipitoisia juomia puolen tunnin ajan. Verenpaineen mittaus tulisi tehdä molemmista 

käsistä. Oikeasta kädestä mitattu verenpainearvo on yleensä 0–2 mmHg korkeampi kuin va-

semmasta kädestä mitattu arvo. Mikäli oikealta ja vasemmalta mitatut arvot eroavat suuresti 

toisistaan, merkitään tulokseksi korkeampi mitattu lukema. Pulssiaallon vaihtelu vaikeuttaa 

verenpaineen mittausta ja tästä syystä esimerkiksi eteisvärinä potilailta joudutaan joskus mit-

taamaan verenpaine manuaalisesti. (Käypä hoito 2020c.) 

Verenpaineen mittaus manuaalisesti 

Manuaaliseen verenpaineen mittaamiseen tarvitaan stetoskoopit ja mansetti. Manuaalinen ve-

renpaineen mittaaminen aloitetaan tunnustelemalla olkavarsivaltimon (arteria brachialis) 

paikka, se löytyy useimmilla kyynärtaipeen keskikohdilta hieman mediaalisesti eli lähempänä 

vartaloa. Mansetti asetetaan olkavarteen. Tämän jälkeen tunnustellaan saman käden värt-

tinävaltimo (arteria radialis) ja kun se on löydetty, voidaan mansettiin pumpata painetta. Kun 

värttinävaltimon syke ei enää tunnu, mansettiin on hyvä pumpata vielä noin 30 mmHg pai-

netta. Tässä vaiheessa asetetaan stetoskoopin suppilo osa olkavarsivaltimon päälle ja ryhdy-

tään rauhallisesti päästämään painetta pois mansetista noin 3 mmHg sekunnissa. Pulssi äänet 

eli Korotkovin äänet kuunnellaan. Ensimmäisenä kuultu pulssiääni on systolinen verenpaine, 

mansetista katsotaan sen hetkinen paine ja se merkitään ylös. Kun äänet lakkaavat kokonaan 

merkitään se lukema diastoliseksi verenpaineeksi. Mikäli pulssiäänet eivät katoa koko mit-

tauksen aikana, merkitään diastoliseksi arvoksi se, jolloin äänet äkillisesti hiljenivät ja peh-

menivät. Manuaalinen mittaus tulee tehdä vähintään kahdesti luotettavan tuloksen saa-

miseksi. (Alanen ym. 2016, 41; Muhonen 2017.) 
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Sykkeen arviointi 

Verenkiertoa arvioidessa voidaan tunnustella syke, se kertoo sydämen mekaanisesta toimin-

nasta. Ilman laitteistoa syke voidaan tunnustella rannevaltimosta (arteria radialis), kaulavalti-

mosta (arteria carotis) tai reisivaltimo (arteria femoralis). Reisi valtimoa voidaan joutua tun-

nustelemaan epäiltäessä pääverisuonten ongelmia, jotka tuntuvat pulssipuolieroina. Muita 

sykkeen tunnustelu paikkoja ovat olkavaltimo (arteria brachialis), takimmainen säärivaltimo 

(arteria tibialis posterior) ja jalanselkävaltimo (arteria dorsalis pedis). Sykkeen tunnusteluun 

käytetään kahta tai kolmea sormea, peukaloa ei tule käyttää tunnusteluun, sillä sen oma syke 

voi hämätä mittaamista. Sydämen sykkeen tunnustelulla voidaan nopeasti päätellä verenpai-

netta, rannesykkeen tuntuessa voidaan olettaa verenpaineen olevan yli 80 mmHg. Jos ranne-

syke ei tunnu mutta se tuntuu kaulavaltimolta, systolinen verenpaine on suunnilleen 60 mmHg 

(Rautava-Nurmi, Westergård, Henttonen, Ojala & Vuorinen 2015,360).  Sykettä tunnustelta-

essa arvioidaan sykkeen vahvuus (vahva, heikko tai tuntuuko ollenkaan), sykkeen tasaisuus 

(säännöllinen vai epäsäännöllinen), syketaajuus sekä sykkeiden symmetrisyys verrattuna toi-

sen puolen samasta kohdasta mitattuun sykkeeseen (Naarajärvi & Telkki 2019). Aikuisen ihmi-

sen normaali syketiheys eli frekvenssi on 51–90, hidas syketaajuus on 41–50 ja alle 40 sykäh-

dyksen taajuutta kutsutaan bradykardiaksi. Nopeaa yli 100 sykähdyksen taajuutta takykardi-

aksi. (Rautava-Nurmi, Westergård, Henttonen, Ojala & Vuorinen 2015, 360.) 

Iho värin ja lämpötilan arviointi 

Verenkierto arvioidessa tulee kiinnittää huomiota myös potilaan ihon lämpötilaan ja väriin. 

Ihon lämpötilaa ja väriä voidaan helposti arvioida samalla kun tunnustellaan sykettä. Huo-

miota herättäviä asioita on ihon mahdollinen kosteus tai kylmähikisyys, joka kertoo häiriöstä 

verenkierrossa. Mikäli potilaan käsi tuntuu viileältä, on syytä tunnustella raajaa eteenpäin ja 

selvittää, missä kohtaa menee raajan lämpöraja eli kylmän ja lämpimän alueen raja. Lämpö-

tila kuvastaa verenkierron tilaa, koska sen heikentyessä elimistö pyrkii turvaamaan riittävän 

verenkierron tärkeille elimille. Kuumeisen potilaan iho tuntuu usein kuumalta ja kuivakalta. 

(Naarajärvi & Telkki 2019.) Hypovolemian tai sydämen pieni minuuttivirtaus esiintyy viileänä 

ääreisverenkiertona, hitaana sormenpäästä mitattavana kapillaaritäyttönä, takykardiana ja 

takypneana (Ala-Kokko & Ruokonen 2014,77). 

EKG eli sydänfilmi 

Sydänfilmin ottaminen tarkoittaa sydämen tutkimista sähköisesti elektrokardiografin avulla. 

Sydänfilmi kuvaa sydänlihaksessa tapahtuvia muutoksia. Sydänfilmi tulisi ottaa aina epäiltä-

essä sydäntapahtumaa tai rytmihäiriöitä, mutta myös ylävatsakipuiselta. Myös potilas, jolla 

perussairauksien ja historian takia on kohonnut riski sydäntapahtumaan, tulee rekisteröidä 

riittävän laaja EKG. (Rautava-Nurmi ym. 2015,361; Naarajärvi & Telkki 2019.)  
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12-kytkentäinen EKG on terveydenhuollon perustutkimus, se kuvaa sydämen toimintaa edestä-

päin. Käypä hoito -suositusten (2014) mukaan rintakipuiselta tulisi rekisteröidä vähintään 14 

kytkentäinen EKG ja kaikilla akuuttipotilaita hoitavissa yksiköissä tulee olla valmius lähettää 

EKG:n tulos hoitopäätöksen tekevälle lääkärille. Erikoiskytkennät v₄R kuvaa sydämen toimin-

taa oikealta puolelta, kytkennöillä V₇-V₉ saadaan tietoa sydämen vasemman kammion takasei-

nän tilannetta. Kytkennät merkitty taulukkoon 5. 

 

RA/R Oikea käsi 

LA/L Vasen käsi 

RL/N Oikea jalka 

LL/F Vasen jalka 

V₁ 4-5 kylkiluuväliin rintalastan oikealle puolelle 

V₂ 4–5 kylkiluuväliin rintalastan vasemmalle puolelle 

V₃ 5 kylkiluun päälle V₂ ja V₄ väliin vasemmalle puolelle 

V₄ 5–6 kylkiluun väliin keskisolislinjasta vasemmalle puolelle 

V₅ Etukainalolinjaan vasemmalle V₄ ja V₆ väliin 

V₆ Keskikainalolinjaan V₄ kanssa samalle tasolle 

V₇ Selkään vasemman lapaluun kärjen vasemmalle puolelle 

V₈ Selkään vasemman lapaluun kärjen kohdalle 

V₉ Selkään vasemman lapaluun oikealle puolelle kärjen tasolle 

V₃R-V₆R Rintakehän oikean puolen täydentävät elektrodit peilikuvana V₃-V₆ 

Taulukko 4: EKG kytkentöjen sijainnit. (Naarajärvi & Telkki 2019, 131) 

EKG piirtää sydänfilmille tai monitorille käyrää, jota hoitajan on tärkeää osata tulkita perus-

tasolla. Sen perusteella voidaan havaita lisälyönnit, eteisvärinä, muut rytmihäiriöt sekä saa-

daan tietoa eteisten ja kammioiden kuormituksesta. Äkillinen sydäninfarkti näkyy sydänfil-

missä ST-tason muutoksina. (Ahonen, Blek-Vehkaluoto, Ekola, Partamies, Sulosaari & Tallqvist 

2016, 185.) Sydämen normaali rytmi eli sinusrytmi havaitaan kolmesta perusosasta. P-aal-

losta, QRS-kompleksista ja T-aallosta. P-aalto kuvaa eteisten aktivaatiota, QRS-kompleksi 
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kammioiden aktivaatiota (depolarisaatio) ja T-aalto (repolarisaatio) kammioiden palautumista 

lepotilaan. (Ahonen ym. 2016.)  

Normaali PQ aika on normaalisti 0,12-0,2 sekuntia. Pidentynyt PQ (yli 0,2s) viittaa aina jon-

kinlaiseen johtumishäiriöön. Mikäli P-aaltoja ei näy ja rytmi on epäsäännöllinen, kyseessä on 

eteisvärinä. QRS-kompleksi kertoo kammioiden repolarisaatiosta. QRS-kompleksista tarkkail-

laan leveyttä, leveä QRS liittyy kammiorytmiin ja kapea eteisrytmeihin. Normaali QRS:n kesto 

on 3-5 mm eli 60-100ms. Rytmin määrityksen lisäksi on tärkeää havaita mahdolliset sydäniske-

mian merkit sydänfilmissä. ST- tason laskut kertovat sydänlihaksen hapen puutteesta, ST-ta-

son nousut kertovat uhkaavasta sydänlihaksen kuoliosta. Kaikissa kytkennöissä havaittu ST-

tason nousu viittaa sydänlihastulehdukseen. (Rautava-Nurmi ym. 2015, 361-364; Naarajärvi & 

Telkki 2019, 132-133.) 

4.3.1 Rintakipu 

Rintakipu on yksi yleisimpiä syitä ensihoidon tehtäville (Rautava-Nurmi ym. 2015, 85). Sen 

syyt jaetaan sydänperäisiin ja ei-sydänperäisiin kiputiloihin. Rintakivun vakavin syy on sepel-

valtimotaudista johtuva sydämen hapen puute. Sydänperäisen rintakivun hoidon nopealla aloi-

tuksella on suuri merkitys, koska hoitamattomana se johtaa sydänlihaksen kudosvaurioon. 

(Rautava-Nurmi ym. 2015, 85; Naarajärvi & Telkki 2019, 247.)  

Sydänperäisiä rintakipuja ovat ST-nousuinfarkti, sydäninfarkti ilman ST-nousua, epästabiili an-

gina pectoris (UAP) tai sydänlihaksen- tai pussin tulehdus. Myös rytmihäiriöt voivat aiheuttaa 

kipua ja muljumisen tunnetta rinnalla. Ei-sydänperäisiä rintakipuja voivat olla muun muassa 

aortan seinämän repeämä, keuhkoveritulppa, kuume tai muu vakava keuhkosairaus, ruokator-

ven ongelmat tai puhjennut maha/pohjukaissuoli, ruoansulatuskanavan ongelmat, haimatu-

lehdus, rintarangan kiputilat, muut liikuntaelimistön kiputilat, vyöruusu tai masennukseen 

liittyvä kiputila. (Naarajärvi & Telkki 2019, 248; Kervinen 2019.) 

Kipu Sydänperäinen Ei-sydänperäinen 

Sijainti Laaja, rintalastan takana Kapeampi paikallinen alue 

Luonne Puristava ja painava Terävä, pistävä 

Säteily Voi säteillä laajalti selkään, kaulalle ja 

käsiin 

Ei säteile 

Asennon vaikutus Ei vaikutusta Voi vaikuttaa 

Kesto Jatkuvaa tai alkanut hiljattain/äkilli-

sesti 

kestänyt pitkään 
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Taulukko 5: Sydänperäisen ja ei-sydänperäisen rintakivun mahdollisia eroja (Naarajärvi & 

Telkki 2019) 

Sydänperäisen rintakivun taustalla on usein sepelvaltimotauti. Sepelvaltimotauti kehittyy 

usein vähitellen, kun sepelvaltimoiden seinämiin kertyy rasvaa ja kollageenia, joka aiheuttaa 

valtimon ahtautumisen. Ahtautuneen suonen läpi verenkierto on hidastunut, joka taas aiheut-

taa sydänlihaksen hapenpuutetta ja kipua. Rintakipu esiintyy yleensä samanlaisessa rasitusas-

teessa syke -painetuoton ylittäessä potilaan oman yksilöllisen kynnyksen. Tyypillinen sepelval-

timokohtaus kipu tuntuu keskellä rintaa painavana, ahdistavana tai puristavana. Kipu voi säi-

teillä leukaperiin, selkään, käsivarsiin, ylävatsalle tai lapojen seudulle. Kipu tyypillisesti hel-

pottaa, kun ihminen lepää ja sydän ei tarvitse enää niin paljon happea. (Kervinen 2018; Naa-

rajärvi & Telkki 2019, 248–249.)  

Epävakaa angiina pectoris eli akuutti sepelvaltimokohtaus. Kohtauksen aiheuttaa usein atero-

skleroosi eli plakki. Plakin repeytyessä sepelvaltimon seinämästä syntyy verihyytymä, joka 

tukkii sepelvaltimon verenkierron osittain tai kokonaan. Mikäli kohtauksen aiheuttaja ei ole 

ateroskleroottisen plakin repeytyminen, syinä voivat olla esim. hypotensio, taky- ja bradykar-

diat, koronaarispasmi, anemia, hengitysinsuffisienssi tai jokin muu vaikea sairaus. (Kervinen 

2019.) 

Sepelvaltimokohtauksen oireita ovat usein rinnassa voimakas vannemainen, puristava tai pai-

nava kipu, joka alkaa äkillisesti. Kipu voi myös säteillä selkään, niskaan, leukaperiin tai olka-

varsiin. Kipu ei helpota yli 20 minuutin aikana, eikä asennon vaihdolla tai hengityksellä ole 

juurikaan vaikutusta. Ylävatsan alueelleen kipu, sekoitetaan helposti vatsaongelmiin. Tätä 

esiintyy erityisesti ikääntyneillä, joilla on taustalla muitakin sairauksia, kuten diabetes, kroo-

ninen sydämen vajaatoiminta, munuaisten vajaatoimintaa tai dementiaa. Potilaat voivat tun-

tea myös heikotusta, hikisyyttä ja yleisesti raskasta oloa. (Kervinen 2019.) 

Akuutin sepelvaltimokohtauksen tutkiminen 

Akuutin sepelvaltimo kohtauksen voi erottaa muista rintakipukohtauksista kliinisillä tutkimuk-

silla. Diagnoosin tärkeimpiin tutkimuksiin kuuluu 12-kytkentäinen EKG. Myös kytkentöjä V₃R, 

V₄R (Oikea kammio) sekä V7-V9 (takaseinä) suositellaan otettavaksi. Käypä hoito (2014b) suo-

sittelee sepelvaltimokohtauksissa aina otettavaksi 14 kytkentäisen EKG:n eli 12 kytkentäinen 

EKG ja lisäksi täydentävät kytkennät V₄R + V₈. Mikäli EKG:ssa ei ole muutoksia, tutkimusta 

suositellaan toistamaan 15–30 minuutin välein, tästäkin syystä EKG kytkennät on hyvä jättää 

paikalleen ja samalla kaikki otetut sydänfilmit ovat keskenään vertailukelpoisia. Akuutti se-

pelvaltimokohtaus voidaan jakaa ST-nousuinfarktiin, sekä sydäninfarktiin ja epävakaaseen an-

gina pectorikseen, joissa ST-nousua ei tapahdu. Myös Q-aalto lisää sepelvaltimotaudin toden-

näköisyyttä. (Kervinen 2019.) 
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Angina pectoris aiheuttaa sydämelle kudosvauriota, sekä sydänlihassolujen hajoamista, tämän 

takia verenkiertoon alkaa vapautumaan esimerkiksi troponiineja ja kreatiinikinaasin MB-alayk-

sikön massaa. Tropoiini eli TNT ja TnI tasoa seurataan ensisijaisesti, sillä se on kohonnut yli 

viitearvojen lähes kaikilla sydäninfarktipotilailla jo kolmen tunnin kuluttua ensioireiden alka-

misesta. (Kervinen 2019.) 

Sepelvaltimokohtauksen hoito 

Potilaan rauhoittaminen ja ohjaaminen puoli-istuvaan asentoon tai makuulleen. Potilaalle an-

netaan ASA eli Asetyylisalisyylihappoa sisältävää lääkettä, kuten kauppanimiltään tutut Aspi-

rin®  ja Primaspan®. Asan käyttö estää verihiutaleiden aktivoitumista eli verenhyytymistä. 

(Käypä hoito 2014; Kervinen 2019.) Kohtauksen aikana ASA pureskellaan 250 mg tai annostel-

laan suonensisäisesti 75–150 mg. Potilaan mahdollinen allergisuus tulee tarkistaa. Seuraavaksi 

potilaalle annetaan nopeasti vaikuttavaa nitraatti suihketta, jonka vaikutuksesta verisuonet 

laajenevat. Nitraattia annetaan kahdesti 3–5 minuutin välein seuraten verenpainetta aina en-

nen lääkkeen antoa. Systolisenpaineen tulee olla yli 100 mmHg. Mikäli potilaan systolinen ve-

renpaine laskee alle 100 mmHg, voidaan tilannetta korjata laittamalla potilas trendelenburgin 

asentoon jalat koholle. (Silfvast ym. 2016, 18–19.; Kervinen 2019.) 

Kohtauksen aikana happisaturaatiota tulee seurata, happisaturaation tavoite on tavallisesti 

94–98 % ja keuhkokroonikoilla 88-92%. Lisähappea tulee antaa happisaturaation laskiessa, hen-

genahdistuksessa (normaali hengitystiheys 12–20/min) tai sydämen vajaatoiminnan oireita il-

metessä (Käypä hoito 2014; Naarajärvi & Telkki, 253; Royal college of physicians 2017). Tä-

män jälkeen potilas laitetaan monitorointi seurantaan, jotta EKG, verenpaine ja happisatu-

raation muutokset huomataan välittömästi. Potilaalle avataan suoniyhteys, jotta lääkitsemi-

nen on helpompaa. (Silfvast ym. 2016, 18–19; Kervinen 2019.) 

Mäkijärvi, Harjola, Päivä, Valli ja Vaula (2019, 704) mukaan, mikäli rintakipu ei helpota anne-

taan potilaalle Morfiinia laskimoon ja tarvittaessa toistetaan tämän jälkeen 10 minuutin vä-

lein. Käypä hoito (2014) ja Kervinen (2018) suosittelee tilanteessa jopa 4mg laskimoon annet-

tavaa aloitus annosta, jonka jälkeen 2-4 mg noin 5 minuutin välein kunnes kipu helpottaa. 

Duodecim (2020) lääketietokannan mukaan morfiinin vaikutuksen keston, kivun voimakkuu-

den, syyn tai keston vuoksi annostus on aina yksilöllinen. Koska morfiinin eliminaatio iäkkäillä 

potilailla on nuoria hitaampaa, aloitus annoksen tulee olla normaalia pienempi ja jatkoannos-

telu yksilöllisesti tarpeen mukaan. 

Mikäli potilas on levoton ja ahdistunut, eikä rauhoittava puhe helpota, voidaan käyttää 

diatsepaamia rauhoittamaan potilasta tai pahoinvointia helpottamaan esimerkiksi ondanse-

troni laskimoon (Kervinen 2019). Nestehoitoa voidaan toteuttaa kliinisen tilanteen mukaan 
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esimerkiksi Ringer liuoksella. Verenpaineen ollessa alhainen tai havaittaessa muita sokin oi-

reita, voidaan antaa pieni nestebolus korjaamaan verenpaineen tilannetta. (Naarajärvi & 

Telkki 2019.) 

4.4 Tajunnantaso 

Potilaan kohtaaminen alkaa aina puhuttelemalla tai herättämällä. Potilaalle esittäydytään ja 

kerrotaan, mitä ollaan tulossa tekemään. Samalla voidaan aloittaa tajunnantason arviointi. 

(Alanen ym. 2016, 21.) Tajunnan tason karkeassa arvioinnissa käytetään ACVPU-menetelmää. 

ACVPU tulee sanoista alert, new confusion, verbal, pain ja unresponsive. (Royal College of 

physicians 2017.) Royal College of physicians (2017) tuottaman NEWS 2 päivityksen myötä ai-

kaisempaan AVPU menetelmään on lisätty sana confusion, jotta myös uutena löydöksenä ha-

vaittu sekavuus tulisi huomioitua NEWS pisteitä laskettaessa. NEWS-aikaisen varoituksen pis-

tejärjestelmässä tajunnantason ollessa normaali pisteitä tulee nolla pistettä. Tajunnantason 

ollessa mitä tahansa muuta pisteitä tulee kolme. (Royal College of physicians 2017, 22.) 

 

ACVPU-kaava NEWS pisteytys 

Alert Hereillä Silmät auki, tajunta nor-

maali. 

0 pistettä 

Confusion Sekava Esimerkiksi alkoholideli-

rium 

3 pistettä 

Verbal Reaktio ääneen Ei reagoi ääneen  3 pistettä 

Pain Reaktio kipuun Ei reagoi kipuun 3 pistettä 

Unresponsive Ei reaktiota Ei heräteltävissä 3 pistettä 

Taulukko 6: ACVPU-kaava (Royal College of physicians 2017, 22) 

 

 

Tajunnantason arviointi 

Jos potilas vastailee asiallisesti ja on hereillä, voidaan arvioida puheen selkeys ja asiallisuus. 

Mikäli potilaan tajunta on alentunut ja potilas ei ole heräteltävissä puheellakaan, voidaan 

seuraavaksi arvioida tajuntaa ravistamalla potilasta hartioista ja kokeilemalla kipu reaktiota. 
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Kivun tuottamisessa on hyvä muistaa, että tarpeetonta kipua tulee välttää ja potilas saattaa 

herätessään olla väkivaltainen. Kipu rektiota voidaan yrittää tuottaa kynsivallista tai silmä-

kuopan yläreunasta kulmakarvojen kohdalta painamalla. Tilanne saa kestää korkeintaan kol-

mekymmentä sekuntia ja saadaan toteuttaa vain kerran. (Alanen ym. 2016, 21; Rautava-

Nurmi ym. 2015, 90.) Mikäli potilaasta ei saada minkäänlaista kipureaktiota on hän tällöin sy-

västi tajuton (Alanen ym. 2016, 21). 

4.4.1 Aivoverenkiertohäiriön tunnistaminen 

Aivoverenkiertohäiriö eli AVH käytetään yleisnimityksenä aivoverisuonten tai aivoverenkierron 

sairauksille. AVH potilaiden tunnistamiseksi on tärkeää tehdä standardoitu neurologisen sta-

tuksen selvittäminen. AVH potilailla oireet näkyvät neurologisten toimintojen heikentymisenä 

esimerkiksi puutosoireina. Standardoidussa neurostatuksessa tarkistetaan potilaan mahdolliset 

puhehäiriöt, sekä yläraajojen ja kasvojen halvausoireet. (Käypä hoito 2020d.) Puhehäiriötä 

testatessa potilasta pyydetään sanomaan yksinkertainen lause. Puhetta arvioitaessa tulee ot-

taa huomioon potilaan tilanne ja tausta. Potilaalla saattaa olla esimerkiksi kuulovamma, pu-

heen tuoton tai ymmärtämisen ongelmia. (Alanen ym. 2016,108.) Kasvojen halvausoireita sel-

vittäessä potilasta pyydetään hymyilemään, mikäli halvausoireita on, toinen suunpieli roik-

kuu. Yläraajojen lihasvoimakkuutta testatessa potilasta pyydetään nostamaan molemmat kä-

det samanaikaisesti ylös ja selvitetään mikäli toinen käsi laskeutuu tai on heikompi. Yksikin 

oire neurostatuksessa riittää epäröimään aivoverenkiertohäiriötä. (Terveyskylä 2017.) Karkean 

neurostatuksen tekemiseen kuuluu lisäksi pupillien tarkastaminen valolla. Pupillista tarkkail-

laan puolieroja, kokoa, silmävärvettä (deviaatiota), nystagmusta ja katseen suuntaa. Toisen 

silmän laaja ja valojäykkä pupilli kertoo vaarallisen korkeasta kallonsisäisestä paineesta. Sil-

män hermot ovat tällöin puristuksissa kallonpohjaa vasten aiheuttaen hermon lamaantumisen. 

Huomioitavaa on, että joillakin ihmisillä pupillit ovat luonnostaan eri kokoiset. Yleensä potilas 

itse tietää pupilliensa erikoispiirteet. Molemmin puolin laajat ja valojäykät pupillit viittaavat 

taas ulkopuolisiin syihin esimerkiksi stimuloiviin huumausaineisiin, myrkytystilaan tai elvytyk-

sen jälkitilaan. Pienet pistemäiset pupillit viittaavat opiaattien yliannostukseen. Selvästi ha-

vaittavissa oleva katseen horisontaalinen deviaatio saattaa viitata aivoverenvuotoon tai ai-

voinfarktiin, tällöin oirekuvaan kuuluu usein myös halvausoireita. (Alanen ym. 2016, 106–117.) 

4.4.2 Kouristeleva potilas 

Kouristuksen aikana potilas on tajuton, joten hän menettää kykynsä kontrolloida lihaksiaan. 

Kaikki lihakset ja raajat kouristelevat, jonka seurauksena on hyvin mahdollista, että kieli jää 

hampaiden väliin, potilas saattaa myös virtsata tai ulostaa. Yleensä kouristelut eivät kestä yli 

viittä minuuttia. kouristelun jälkeinen väsyneisyys on yleistä ja tämä saattaa kestää koko päi-

vän. Kouristelua saattaa aiheuttaa monikin asia, mikäli syytä ei ole tiedossa, täytyy se selvit-

tää. (Atula 2019.) 
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Yleisin syy kouristelulle on epilepsia, jota aiheuttaa aivojen sähköisen toiminnan häiriö. Epi-

leptisen kohtauksen aikana on hyvin yleistä, että henkilö puree kieleensä. kouristelua voi 

myös aiheuttaa alkoholin runsas käyttäminen ja sen vierotusoireet, tämä ei kuitenkaan tar-

koita, että henkilöllä olisi epilepsiaa. (Atula 2019.) 

Muita kouristuksia aiheuttavia tekijöitä ovat hypoglykemia, alhainen natrium, hyperventilaa-

tio, korkea kuume, aivojen alueella tapahtuvat muutokset aiheuttavat herkästi kouristelua 

kuten verenvuoto sisällä tai ulkona, kasvain, rakenteelliset muutokset. (Atula 2019.) 

Kouristelevan potilaan hoito  

Potilaan hengittäminen tulee varmistaa ja ilmatiet avataan. Potilas käännetään kylkiasen-

toon, jotta aspiraatiolta vältytään, esimerkiksi veri saattaa valua hengitysteihin. Turvataan 

potilasta loukkaamasta itseään. Ensisijaisena lääkkeenä potilaalle laitetaan i.v bentsodiatse-

piini, mutta tämä voidaan korvata esim. diatsepaami 10 mg p.r eli per rectum. Kouristuksen 

helpottamisen jälkeen potilaan tilaa tulee seurata. (Mäkijärvi ym. 2018, 352; Forss & Varpula 

2018.) 

 

4.4.3 Hyper- ja hypoglykemia 

Diabeteksen yleisimmät muodot ovat tyypin 1 ja tyypin 2 diabetes. Diabetesta sairastavan po-

tilaan plasman glukoosi pitoisuus on suurentunut, eli hyperglykemia. Tyypin 1 diabetes johtuu 

insuliinia tuottavien beetasolujen tuhoutumisesta autoimmuuniprosessissa, tämä ei kuiten-

kaan vaikuta insuliinin vaikuttavuuteen elimistössä. Tyypin 2 diabeteksessa insuliinin vaikutus 

on heikentynyt, eikä haima kykene tuottamaan tarpeeksi insuliinia tarpeeseen, jota kutsutaan 

insuliiniresistenssiksi. Insuliiniresistenssissä insuliinia on aluksi enemmän, mutta haima ei ky-

kene tuottamaan runsasta määrää insuliinia pidempää aikaa, joten sen toiminta kyky laskee. 

(Ahonen ym. 2012, 558–561.) 

Ihmisen kudokset tarvitsevat glukoosia energia aineenvaihduntaan ja tästä syystä glukoosin 

aineenvaihdunta on ihmiselle elintärkeää. Glukoosin runsas määrä vaikuttaa häiritsevästi 

myös valkuaisaineiden toimintaan, sekä rakenteeseen. (Ahonen ym. 2012, 559.)  

Terveellä ihmisellä verensokeri laskee alle 6,0 mmol/l paaston aikana ja sen ylittävästä ar-

vosta voidaan puhua suurentuneesta paastoarvosta. Paastoksi lasketaan esimerkiksi yö, kun 

henkilö on ravinnotta vähintään 8 tunnin ajan. Paaston jälkeinen ruokailu nostattaa verenso-

keria kahdessa tunnissa yleensä noin 2,0 mmol/l. Mikäli verensokeri on korkeampi, eli 7,8–

11,0 mmol/l puhutaan heikentyneestä glukoosinsiedosta. Diabeteksesta puhutaan, mikäli ve-

rensokeri nousee kahden tunnin kuluttua paastosta yli 11,1 mmol/l. (Ilanne-parikka 2018.) 
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Hyperglykemia 

Hyperglykemialla tarkoitetaan tilaa, kun ruokailusta on kulunut kaksi tuntia ja verensokeri 

arvo on yli 8 mmol/l. Verensokerin kohoaminen voi johtua esimerkiksi liian pienestä annok-

sesta insuliinia aterialla, toistuvasta napostelusta, insuliinin pilaantumisesta, diabeteksen hoi-

don laiminlyömisestä, tai saman pistoskohdan liian kauan kestänyt käyttö, joka kovettaa ku-

dosta ja insuliinin imeytyminen hidastuu. Infektiot, stressi ja muu sairastelu vaikuttavat myös 

verensokeriin usein kohottavasti, myös niiden hoito, kuten kortisoni nostaa verensokeria. 

(Terveyskylä.fi 2018.)  

Kohonneen verensokerin yleisimpiä oireita ovat lisääntynyt virtsaamisen tarve, kun ylimääräi-

nen sokeri pyrkii poistumaan munuaisten kautta, samalla elimistön nesteet vähentyvät ja po-

tilasta janottaa ja suu kuivuu, muita oireita ovat tajunnan ja reagointikyvyn laskeminen, pa-

hoinvointi, sekä näön heikentymistä (Ahonen ym. 2012, 567). 

Hyperglykemian hoito 

Tyypin 1 diabeteksessa Hyperglykemiaa hoidetaan aina insuliinilla. Tyypin 2 diabeteksessa 

hoidossa voidaan käyttää myös insuliinia, pidemmällä aikavälillä elämäntapojen ohjaamisella 

ja muutoksien tekemisellä on selkeävaikutus verensokeri arvojen normalisoitumiseen. (Aho-

nen ym. 2012, 567.) 

Ketoasidoosi tarkoittaa tilaa, jossa potilaalla on huomattava insuliinin puute. Elimistön ollessa 

tilassa, jossa insuliinia puuttuu, sokeri ei pääse normaaliin tapaan siirtymään verestä lihasso-

lujen käyttöön, eikä lihakset pysty silloin käyttämään sitä energiaksi. Tällaisessa tilanteessa 

lihakset ottavat tarvitsemaansa energiaa rasvahapoista, joita erittyy rasvakudoksesta. Maksa 

tuottaa lisää sokeria verenkiertoon samanaikaisesti insuliinin puutoksen takia ja verensokeri 

nousee entisestään, eikä insuliinia ole alentamaan sitä. Lihasten käyttäessä rasvahappoja 

energiakseen kertyy elimistöön happamia aineenvaihduntatuotteita. Ketoaineet, asetetikka-

happo ja asetoni laskevat elimistön ph:ta. Kyseistä tilaa kutsutaan myös happomyrkytykseksi, 

joka voi kehittyä 1 tyypin diabeetikolla, joka käyttää insuliinipumppuhoitoa jo muutamassa 

tunnissa. Ketoasidoosia tulee epäillä verensokerin ollessa yli 15 mmol/l, eikä verensokerin 

nousulle ole selvää syytä. (Terveyskylä.fi 2019.) 

Ketoasidoosin oireet ovat samanlaisia kuin hyperglykemiassa, mutta happomyrkytyksen ede-

tessä potilaasta voi tulla unelias, sekava, hengitys voi muuttua puuskuttavaksi, tiheäksi, tai 

voi haista asetonilta, veren suolapitoisuudet järkkyvät, verenpaine laskee tai potilas voi 

mennä tajuttomaksi (Terveyskylä.fi 2019). 
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Ketoasidoosi vaatii samanaikaisesti laskimon sisäistä insuliini-infuusiota, nesteytystä, sekä ka-

liumkorvausta (Terveyskylä.fi 2019; Koivikko 2018). Ketoasidoosia ennaltaehkäistään hyper-

glykemian huolellisella hoidolla ja potilaan verensokerin seurannalla (Terveyskylä.fi 2019). 

Hypoglykemia 

Hypoglykemialla tarkoitetaan tilaa, jossa verensokeripitoisuuden laskee alle 4 mmol/l. Tila 

johtuu liiallisesta insuliinista, jonka seurauksena verensokeri laskee. Oireita ovat hikoilu, va-

pina, sekavuus, päänsärky, näköhäiriöt, kaksoiskuvat, aggressiivisuus ja tajuttomuus. Diabe-

testa sairastava voi tottua verensokereiden vaihteluun ja mataliinkin arvoihin, jolloin oireita 

ei välttämättä huomaa niin helposti. (Ahonen ym. 2012, 567.) 

Hypoglykemian hoito 

Hypoglykemian hoidossa tärkeää on saada verensokeri nousemaan. Sokeripitoiset välipalat, 

hunaja, sokeripalat ja siripiri nostavat sokeria ja ovat helppo nauttia. Mikäli potilaan oireet 

eivät helpota, eikä verensokeri nouse 10 minuutin kuluessa, tulee välipalaa syödä lisää. Poti-

laalle voidaan myös pistää s.c tai i.m 1 mg glukagonia. (Ahonen ym. 2012, 567.) 

Potilaan mennessä tajuttomaksi matalan verensokerin takia (yleensä alle 3.0 mmol/l), syynä 

on insuliinisokki. Potilas saattaa samalla kouristaa, olla kylmän hikinen ja kalpea. Insuliini-

sokissa on tärkeää mitata heti verensokeri, avustaa potilas kylkiasentoon ja turvata hengitys-

tiet. Potilaalle aloitetaan välittömästi 10 % glukoosiliuos suonensisäisesti, kunnes potilas he-

rää. Ensisijaisesti tajuttoman potilaan suuhun ei saa laittaa mitään, mutta mikäli infuusion 

laittaminen ei ole mahdollista, voi suun limakalvoille laittaa hunajaa tai siirappia. (Ahonen 

ym. 2012, 568; Koivikko 2018.) 

4.5 Potilaan täydentävä tutkiminen 

Lämpötilan arvioiminen 

Ihmisen kehon lämpötilaa tutkiessa halutaan usein tietää ydinlämpötila, joka on kehon kor-

kein lämpötila ja sijaitsee aivoissa, sekä rintakehän ja vatsaontelon sisäosassa. Elimistö pyrkii 

säätelemään ydinlämpötilaa tarkasti, eikä lämpötila muutu tarkoituksella suuresti, mutta 

ydinlämpötila vaihtelee vuorokausirytmiikassa, joka tarkoittaa ydinlämpötilan olevan mata-

limmillaan noin kello 4 yöllä. Muita lämpötilanvaihteluun vaikuttavia tekijöitä ovat kuukautis-

kierto, fyysinen rasitus ja kuume. Pintalämpötilasta puhutaan, mikäli halutaan tietää esimer-

kiksi sormienlämpötila, sillä pintalämpötilaan vaikuttavat huomattavasti ympäristö, sekä ää-

reisverenkierto. (Leppäluoto ym. 2017, 310.) 
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Kuumeessa ihmisen ydinlämpötila kohoaa säädellysti lihavärinää lisäämällä ja lämmönluovu-

tusta vähentämällä, eli ääreisverenkierto supistuu. Kuumeen yleisin aiheuttaja on tulehdus-

tila, mutta muita aiheuttajia voivat olla neurologiset sairaudet tai kuivuminen. Bakteerit sekä 

immuunijärjestelmä tuottavat pyrogeenejä, jotka aiheuttavat kuumetta, sillä kuumeen usko-

taan auttavan elimistön puolustautuessa patogeenejä vastaan. (Leppäluoto ym. 2017, 315–

316.) 

Leppäluoto ym. (2017, 310) mukaan ydinlämpötilaa voidaan parhaiten mitata esimerkiksi kai-

nalokuopasta, peräsuolesta, sekä infrapunalämpömittarilla korvatärykalvolta. Lepotilassa ja 

terveenä olevalta ihmiseltä lämpötilaa mitattaessa tulos on 95 % ihmisistä 36,3–37,1 celsiusta. 

Fyysinen suorittaminen nostattaa ydinlämpötilaa, joten mitattavan henkilön on hyvä levätä 

ennen lämpötilan mittaamista. (Leppäluoto ym. 2017, 310.) 

Kivun arviointi 

Kipua on lyhytaikaista eli akuuttia, sekä pitkäaikaista eli kroonista. Kipureseptorit ovat elimis-

tössä vapaina olevia hermopäitä, niitä on sisäelimissä kuten mahalaukussa, virtsateissä, suo-

listossa ja monissa verisuonissa. Ihossa, erityisesti kasvoissa ja käsissä sijaitsee runsaasti her-

mopäitä. Useita sisäelimiä ympäröi kalvo, jossa kipureseptoreita on enemmän kuin itse eli-

messä, tästä syystä esimerkiksi syöpä ei välttämättä tunnu ennen kuin se pääsee kosketuksiin 

elimen ulkopinnan kanssa. Kipua aiheuttavia tekijöitä ovat mm. kudosvauriot, liiallinen paine- 

ja lämpöärsytykset, kemialliset tekijät, tai hapenpuute. (Leppäluoto ym. 2017, 465–467.) 

Kudoksessa tapahtuva vaurio aiheuttaa useiden kemiallisten aineiden vapautumisen elimis-

tössä minkä seurauksena kipuhermopäätteet polarisoituvat. Kivun aiheuttama ärsyke vapaut-

taa hermopäätteistä, sekä selkäytimentakasarvesta välittäjäaineita (substassi P), joka vuoros-

taan stimuloi syöttösoluja tuottamaan histamiinia. Substassi P, sekä histamiini yhdessä kiih-

dyttävät kapilaarisuonten läpäisevyyttä, jonka seurauksena kudokseen syntyy turvotusta, sekä 

muita tulehduksellisia oireita. Yleisimpiä kipulääkkeitä käytettäessä kivunlievitykseen nämä 

edellä mainitut kemialliset aineet eivät pääse vapautumaan. On tärkeää kuitenkin muistaa, 

että kipu on elimistön suojamekanismi ja sen puuttuminen lisää riskiä kudosvaurioille. (Leppä-

luoto ym. 2017, 465–466.) 

Kipua voidaan tutkia numeraalisella asteikolla 1–10, jossa 1 tarkoittaa kivutonta tilaa ja 10 

voimakkainta kipua. Mikäli numeroiden käyttö on hankalaa, voidaan niiden sijalla käyttää 

myös kasvojensymboleja. (Leppäluoto ym. 2017, 467.) Jokaisen potilaan kivun tunteminen on 

subjektiivinen kokemus, joten samasta vaivasta kärsivien kipukokemusta ei voida verrata kes-

kenään. On myös suositeltavaa, että potilaalla käytetään samaa kipumittaria koko hoitojakson 

ajan, jotta tilanarviointi ja muutokset siinä olisivat helpompi tunnistaa. (Terveyskylä.fi 2019.) 
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Muistisairaan kohdalla kivun selvittämisessä ei riitä pelkkä sanallinen kysyminen, sillä kommu-

nikointi voi olla hyvin haastavaa tai olematonta. Muistisairaiden kivun selvittämisessä käyte-

tään käsitettä epämukavuus, joka sisältää osittain kivun, sekä muita epämukavuutta aiheutta-

via kokemuksia, kuten kutina, ahdistuneisuus ja epämukava asento. (Hagelberg & Finne-soveri 

2015.) PAINAD-mittaria (Pain Assessment in Advanced Dementia Scale) suositellaan muistisai-

raiden kivun tulkitsemiseen. PAINAD asteikko etenee havaintokategorioittain, joita on viisi ja 

jokaisesta kategoriasta voi saada 0–2 pistettä. 0 pistettä tarkoittaa kivutonta tilaa ja 10 pis-

tettä voimakasta kipua. (Hagelberg & Finne-soveri 2015.) 

 

Havaintokategoria 0 pistettä 1 piste 2 pistettä 

Hengitys Normaali ja 

huomaamaton 

Hengitys ajoittain 

vaivalloista tai ly-

hyitä hyperventi-

laatiojaksoja 

Hengitys äänekästä 

ja vaivalloista tai 

pitkiä hyperventi-

laatiojaksoja 

Ääntely Ei ääntelyä, 

tai tyytyväi-

nen ääntely 

Satunnainen vaike-

rointi, voihkinta tai 

valittava, moittiva 

puhe 

Rauhatonta huute-

lua, äänekästä vai-

kerointia, voih-

ketta tai itkua 

Ilmeet Hymyilevä tai 

ilmeetön 

Surullinen, pelokas 

tai tuima 

Irvistää 

Kehon kieli Levollinen Kireä, ahdistunutta 

vaeltamista tai le-

voton liikehdintä 

Jäykkä, kädet nyr-

kissä, polvet kou-

kussa, riuhtomista, 

työntämistä tai 

poisvetämistä 

Lohduttaminen Ei tarvetta 

lohduttami-

seen 

Ääni tai kosketus 

kääntää huomion 

muualle tai lohdut-

taa 

Lohduttaminen, 

huomion pois kään-

täminen tai lohdut-

taminen ei onnistu. 

Taulukko 7: PAINAD-mittari (Hagelberg & Finne-soveri 2015) 
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5 Toiminnallisen opinnäytetyön toteuttaminen 

Toiminnallisen opinnäytetyön lopputuotoksena syntyy aina jokin konkreettinen tuote. Toimin-

nallinen opinnäytetyö tarkoittaa ohjeistamista, opastamista tai asioiden järkeistämistä käy-

tännössä. Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehto muille tutkimuspohjaisille opinnäyte-

töille. Ammattikorkeakoulu tasoisissa toiminnallisissa opinnäytetöissä on tarkoituksena yhdis-

tää käytännön toteutus ja sen raportointi. Toiminnallisella opinnäytetyöllä on yleensä ole-

massa työntilaaja tai selkeä kohderyhmä, jolle työtä tehdään. (Vilkka & Airaksinen 2003: 9.) 

Toiminnallisen opinnäytetyön raportti eli teksti selvittää, miksi, miten ja mitä työssä on 

tehty, millaisia tuloksia ja johtopäätöksiä on saatu sekä millainen prosessi lopulta oli. Rapor-

tista käy ilmi myös oman kasvun ja tuotoksen arviointi. Raportin perusteella lukija pystyy ar-

vioimaan, kuinka hyvin työn tekemisessä on onnistuttu. Toiminnalliseen opinnäytetyöhön kuu-

luu raportin lisäksi itse tuotos, joka on usein kirjallinen. Raportissa siis kuvataan prosessia ja 

omaa kehittymistä, kun taas tuotoksessa eli produktissa puhutellaan käyttäjä- ja kohderyh-

mää. (Vilkka & Airaksinen 2003: 65.) 

Tässä opinnäytetyössä pyritään tekemään visuaalisin ja viestinnällisin keinoin sellainen tuo-

tos, joka vastaa mahdollisimman hyvin tutkimuskysymyksiin. Vilkka ym. (2003) mukaan, toi-

minnallisen opinnäytetyön kriteereitä ovat työelämälähtöisyys, käytännöllisyys ja tutkimuk-

sellinen lähestymistapa. Pyrkimyksenä on kerätä kattava, luotettava ja näyttöön perustuva 

tietoperusta, joka auttaa lopputuotoksen tekemisessä. Tuotoksen teossa otetaan työelämän-

ohjaajan ehdotukset ja mielipiteet huomioon.  

5.1 Toimintaympäristö ja hyödynsaajat 

Opinnäytetyön toimintaympäristö on Keravan terveyskeskuksen akuuttihoidon osasto, jossa 

ohjeistusta tullaan hyödyntämään potilaiden hoidossa. Oppaan saavat myös käyttöönsä muut 

Keravan terveyskeskuksen osastot niin halutessaan. Kohderyhmänä on osaston hoitajat. Hyö-

dynsaajia työssä ovat osaston potilaat, hoitohenkilökunta ja terveydenhuollon opiskelijat. 

Keravan terveyskeskuksen akuuttihoidon osasto on 36 potilaspaikkainen perusterveydenhuol-

lon osasto. Hoitajia on vuoron mukaan 6–10. Osastolla hoidetaan jatkohoitoon lääkärin lähet-

teellä tulleita aikuisikäisiä potilaita kaikilta lääketieteen erikoisaloilta. Potilaiden hoitojakson 

pituus vaihtelee tulosyyn mukaan muutamasta viikosta useampaan kuukauteen. Osastolla on 

mahdollista saada laboratorion verikokeita kello 14 saakka sekä yleisimpiä röntgentutkimuk-

sia, kuten luuston ja keuhkojen kuvaukset. Osastolla on käytettävissä myös pika-CRP ja HB-

mittari. Lääkärit toimivat osastolla noin kello 8–16 sekä päivystävä lääkäri käy lauantaisin. 

Muina vuorokauden aikoina konsultoidaan päivystävää lääkäriä puhelimitse. Osastolta löytyy 

yleisimmät peruselintoimintojen mittarit, jäännösvirtsan ultraäänimittari sekä EKG-monitori. 
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Osastolla on mahdollista toteuttaa lisähapen antoa viiksillä, happimaskeilla, sekä venturimas-

killa. 

 

5.2 Menetelmät 

Ohjeistus tuotetaan sähköisesti siten, että se on myös helposti tulostettavissa A4-kokoisena. 

Alkuperäinen ohje voidaan kasata kansioon. Oppaan kannessa on yksinkertainen logo ja opin-

näytteen nimi. Ensimmäiselle ja toisella sivulla käydään lävitse NEWS-pisteytys ja sen käyttö. 

Kolmannelta sivulta aukeama kerrallaan edetään ABCDE:n mukaisesti kertoen peruselintoi-

minnoista, niiden tutkimisesta ja hoidosta. E sisältää tietoa tarkemmasta tutkimisesta kuten 

lämpö ja kipu. Jokaisella sivulla haaleasti tekstin alla näkyy kirjain kuvaten peruselintoimin-

toa, jota kyseisellä sivulla käsitellään. 

 

5.3 Tiedonhaku 

Opinnäytetyön tiedonhaku aloitettiin ensimmäisen kerran jo tammikuussa 2020. Covid-19 epi-

demian aiheuttamien epäselvyyksien ja hankaluuksien vuoksi päätimme kuitenkin siirtää opin-

näytetyön työstämistä elokuulle 2020. Ennen varsinaista tiedonhakua olimme tutustumassa 

alkuvuodesta 2020 Keravan akuuttihoidon osastoon, samalla pystyimme rajaamaan tiedonha-

kua. Opinnäytetyön prosessia helpotti toisen tekijän työskentely kyseisessä yksikössä.  

Opinnäytetyön rajaamisen jälkeen tietoa haettiin akuuttihoitotyöstä, peruselintoiminnoista, 

peruselintoimintojen häiriöistä sekä niiden tunnistamisesta ja hoidosta. Tietolähteenä toimi 

yleisesti hyväksyttävät terveydenhuollon ammattilaisille suunnatut tietokannat kuten Medic ja 

Terveysportti, joista molemmista löytyi hyviä suomenkielisiä terveysalan artikkeleita ja hoito-

ohjeita. Muita lähteitä olivat CINAHL, PubMedia sekä ProQuest Central, joista löytyy laaja-

alaisesti terveys-, hoito- sekä lääketieteen tutkimuksia ja artikkeleita. Finna-tietokannasta 

haettiin sopivia lähteitä kliinisen hoitotyön, akuuttihoitotyön ja peruselintoimintojen avulla.  

Valittaviksi tuli viisi teosta, joista kaksi on Terveysportissa e-kirjana kokonaisuudessaan. Ter-

veysportin tietokannasta löytyy todella kattava tutkittuun ja ajankohtaiseen tietoon perus-

tuva aineisto. Terveysportista hakua tehtiin manuaalisesti selaamalla ja valitsemalla opinnäy-

tetyöhön sopivat materiaalit. Terveysportista löytyvä Akuuttihoidon-opas on monipuolinen ja 

kattava akuuttihoidossa tarvittavan käytännön tiedon lähde ja sitä käytettiinkin opinnäyte-

työssä runsaasti. Lisäksi sairaanhoitajan käsikirjasta löytyy paljon ajankohtaisia, suoria ja sel-

kokielisiä hoito-ohjeita 
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Teoreettiseen taustaan valittiin mukaan lähteitä, jotka on julkaistu 2010–2020 välisenä ai-

kana, jotta tulokset olisivat luotettavia ja hoitokäytänteet tämän päivän mukaisia. Opinnäyte-

työ koskee aikuispotilaiden hoitoa, joten lapsia käsittelevät julkaisut rajattiin pois. Yksi kri-

teeri lähteiden valinnalle oli lähteen kieli, sillä tietoperustaan hyväksyttiin vain suomen- ja 

englanninkieliset lähteet. Hakuprosessi on merkitty taulukkoon, jossa näkyvät käytetyt haku-

sanat. Taulukossa näkyy myös lopulliset osumat, otsikkotasolla luetut aineistot, tiivistelmäta-

solla luetut aineistot ja lopulliset valinnat. Käytettävä aineisto täsmentyi opinnäytetyön ede-

tessä. 

 

5.4 Toiminnallisen opinnäytetyön työskentelyn kuvaus 

Ojasalo, Moilanen ja Rintalahti (2015, 26) kertovat mielekkään kehittämiskohteen löytämisen 

olevan tärkeä osa kehittämisprosessia. Opinnäytetyön prosessi käynnistyi loppuvuodesta 2019, 

kun päätimme tehdä yhdessä akuuttihoitoon liittyvän oppaan. Toinen tekijöistä on työsken-

nellyt Keravan terveyskeskuksen akuuttihoidon osastolla, joten päätimme kysyä heiltä, olisiko 

kyseiselle opinnäytetyölle tarvetta. Yhteistyökumppanimme oli kiinnostunut aiheesta, jonka 

pohjalta tapasimme ja keskustelimme myös heidän toiveistaan ohjetta kohtaan.  

Kohteen varmistuttua luodaan alustavia tavoitteita, joiden avulla voidaan jo rajata näkökul-

maa työhön (Ojasalo ym. 2015, 26). Opinnäytetyö on aiheeltaan hyvin laaja ja työn alussa 

tehty rajaaminen ei ollut riittävä, minkä seurauksena kirjoitimme työtä hyvin diagnoosi-kes-

keisesti ilman selkeää suuntaa, tai tarkkaa suunnitelmaa lopputuloksesta. Helmi-maaliskuussa 

2020 koronan tilanne yltyi, olimme molemmat työharjoittelussa, joten päätimme siirtää opin-

näytetyön toteutusta myöhemmälle. 

Elokuussa palasimme opinnäytetyömme pariin. Olimme molemmat käyneet syventävä kurssit, 

sekä vaativat harjoittelut, joiden pohjalta myös oma ajatusmaailmamme potilaan tilanarvioi-

miseksi oli muuttunut selkeästi oireiden ja peruselintoimintojen tulkitsemiseen NEWS-aikaisen 

varoituksen pistejärjestelmän ja ABCDE-työkalun mukaisiksi. Kuten Ojasalo ym. (2015, 26) 

tuovat esille, käytännön tiedon ja teorian lisääntyminen aiheesta helpottavat lopullisten ta-

voitteiden määrittämistä. Perehdyimme vielä syvällisemmin aiheen kirjallisuuteen, ja kirjoi-

timme teoreettisen taustan, joiden summana syntyi opinnäytetyön suunnitelma, joka esitet-

tiin hyväksytysti syyskuussa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012, 6) mukaan eettinen 

ennakkoarviointi ja tutkimuslupa kuuluvat hyviin tieteellisiin käytäntöihin, joita tulee ja halu-

amme opinnäytetyössämmekin noudattaa. Haimme tutkimusluvan hyväksytysti suunnitelma-

vaiheen jälkeen. 

Teoreettista taustaa voidaan kuvata käsitejärjestelmänä, joka järjestelmällisesti määrittelee 

käsitteet ja yhdistää ne toisiinsa luoden tavoitteellisen kokonaisuuden. Teoria, kuvainnolliset 
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mallit ja tuoreimmat tutkimustulokset kuvaavat aihealueeseen liittyvän sisällön yhtenäiseksi 

tietoperustaksi (Ojasalo ym. 2015, 34). Opinnäytetyön suunnitelmavaiheen jälkeen etenimme 

systemaattisesti kirjoittamaan rajauksiemme mukaisen tietoperustan, joka mahdollisti ohjeis-

tuksen kirjoittamisen aloittamisen. Oppaan runko rakentui opinnäytetyön pohjalta suunnitel-

lusti. Tiivistimme opinnäytetyöstä osiokerrallaan oppaaseen sisältöä, josta rakentui looginen 

kokonaisuus. 

Lopullisen tuotoksen pituudeksi tui 17 sivuinen ohjeistus, jossa on toimintamalleja tarkenne-

tun tilannearvion tekemiseen ja tunnistamiseen. Tuotoksessa arvioidaan ja tutkitaan potilaan 

tila ABCDE-protokollan mukaisessa järjestyksessä, huomioiden kohdeosaston hoitomuotojen 

rajallisuus.  

6 Pohdinta 

Tämän opinnäytetyön lopputuotoksena syntyi ohjeistus potilaan peruselintoimintojenhäiriöiden 

tunnistamiseen, tarkkailuun ja hoitoon. Tarve opinnäytetyölle nousi osastontarpeista ja käy-

tännön hoitotyöstä.  Toiminnallisen opinnäytetyön prosessin apuna käytettiin Ojasalon, Moila-

sen ja Ritalahden (2015, 24) kehittämistyön prosessin kaaviota. Kuviossa käytetty ympyränmal-

linen jatkuva nuoli kuvaa toiminnalliselle opinnäytetyölle ominaista mallia, jossa prosessi ei 

aina kulje suoraviivaisesti ja aiheisiin voidaan joutua palaamaan työn edetessä (Ojasalo ym. 

2015, 24; Vilkka & Airaksinen 2004). 
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 Taulukko 8: Kehittämistyön prosessi. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 24) 

Opinnäytetyötä arvioitiin koko prosessin ajan. Pyrimme tekijöiden kanssa tuomaan jatkuvasti 

omia mielipiteitä esiin ja olemaan kriittisiä työskentelyn edetessä. Opinnäytetyön ohjausta-

paamiset toimivat ulkopuolisena arviointina prosessin aikana. Arviointia saimme suullisena ja 

kirjallisena palautteena ohjaavilta opettajilta sekä muilta opiskelijoilta ohjaustapaamisten 

yhteydessä.  

Toiminnallinen opinnäytetyö tulee tehdä tutkivalla asenteella huolimatta siitä, että opinnäy-

tetyössä ei toteuteta selvitystä. Tutkivalla asenteella tarkoitetaan valintoja, jotka auttavat 

prosessin valmistumista. Tällaisia toimia ovat valintojen tarkastelu ja valinnan perustelut ai-

hetta koskevan tietoperustan kokoamisessa. Tietoperusta ja siitä nouseva tutkimuksellinen 

viitekehys tulee nousta oman käsiteltävän alan kirjallisuudesta. Opinnäytetyön kokonaisvaltai-

nen arviointi on osa oppimisprosessia. Toiminnallisen opinnäytetyön aikana tulee usein vas-

taan tilanteita ja asioita, joita ei pystytä toteuttamaan kuten aluksi oli tarkoitus. Siksi on 

myös hyvä pohtia niitä asioita, jotka jäivät toteutumatta, miksi niin kävi ja mitä asioita muu-

tettiin. (Vilkka & Airaksinen 2004, 154–157.) 

Häiriöt peruselintoiminnoissa johtavat elottomuuteen ja pahimmassa tapauksessa menehtymi-

seen, ellei niitä pystytä hoitamaan ajoissa. Opinnäytetyötä tehtäessä nousi usein esiin, että 

potilaan systemaattisen tutkimisen ja arvioinnin avulla voidaan tunnistaa ajoissa kriittisesti 

sairaat potilaat ja nopeuttaa elämää tukevien hoitojen oikea aikainen saanti. Opinnäyte-

työmme lopputuotos tukee hoitohenkilökunnan työskentelyä kriittisesti sairaiden potilaan hoi-

dossa ja voinnin arvioinnissa. Ohjeessa käydään kattavasti tarkennetun tilannearvion teko ja 

jokaisen peruselintoiminnon arviointi. Ohjeessa tuodaan esille myös toimintamalleja esimerk-

kitapausten muodossa, jotka tukevat hoitohenkilökunnan valmiutta toimia nopeissa tilan-

teissa. Lopullinen tuotos on toteutettu selkeästi ja visuaalisesti siten, että tarkennettu tilan-

nearvio tulee toteutettua systemaattisesti. Tuotos on jaettu selkeisiin osiin, joiden hahmotta-

mista helpottaa alusta löytyvä sisällysluettelo. Ohjeesta pyrittiin tekemään mahdollisimman 

selkeä, jotta kokemattomatkin hoitoon osallistuvat työntekijät pystyvät toteuttamaan tilan-

nearvion sen avulla.  

6.1 Eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimuksissa on aina tärkeää toimia eettisesti ja näin pyrimme myös toimimaan opinnäyte-

työssämme. Suomessa eettistä laatua takaamaan on perustettu vuonna 1991 alkunsa saanut 

tutkimuksellinen neuvottelukunta. Eettisyyttä vahtii ja ohjaa myös lainsäädäntö, sairaanhoi-

topiirien toimikunnat, asetus lääketieteellisetä tutkimuksesta, sekä yksiköiden omat eettiset 

toimikunnat. (Leino-kilpi ja välimäki 2016, 363.)  
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Hyvä tieteellinen käytäntö on tutkimuseettisen neuvottelukunnan luoma tapa pyrkiä hyvään 

eettiseen lopputulokseen tutkimuksissa, välttämään vilppiä ja piittaamattomuutta, sekä kun-

nioittamaan aikaisempia tutkimuksia, sekä tutkijoita. Hyvän eettisen käytännön mukaan tie-

teellisten toimintatapojen kunnioittaminen ja noudattaminen tarkoittaa rehellisyyttä, huolel-

lisuutta, sekä tarkkuutta. Tiedonhaun tulee olla eettisesti kestävää, kuten tutkimus, rapor-

tointi ja arviointi menetelmätkin. Tulosten tulee olla aitoja, eikä niitä tule kaunistella, tai 

muuttaa omaan toivottuun suuntaansa, vaan ne tulee julkaista avoimesti. Tutkimusta teh-

dessä tulee tutkijoiden asema, oikeudet, vastuu määritellä, kuten myös kysymykset tulosten 

omistajalta. (Leino-kilpi ja välimäki 2016, 363–365.) 

Tässä opinnäytetyössä tekijät käyttävät luotettavia ja tutkittuun tietoon perustuvia lähteitä. 

Tietoperustan rakentamiseen pyrittiin käyttämään useaa lähdettä samaan aiheeseen, joka tuo 

mukanaan luotettavuutta. Tutkimuslupa on lähetetty työelämäohjaajalle ja tämän esimie-

helle hyväksyttäväksi. Luotettavuuden lisäämiseksi opinnäytetyötä on luetettu useilla terveys-

alanammattilaisilla ja kohdeorganisaation esimiehillä. 

6.2 Kehittämisehdotukset 

Lopullista tuotosta voitaisiin jatkokehittää visuaalisesti luettavampaan muotoon. Tuotoksen 

ulkoasuun vaikutti vahvasti molempien tekijöiden tietoteknillinen rajallisuus. Kehittämisehdo-

tuksen voitaisiin myös toteuttaa tutkimustyötä siitä, miten hoitohenkilökunta käyttää aikaisen 

varoituksen pistejärjestelmää ja tarkennettua tilannearviota hoitotyössä kohdeorganisaatiossa 

ja miten se on vaikuttanut kriittisesti sairaiden potilaiden tunnistamisessa. Tuotosta voidaan 

myös käyttää koulutusmateriaalina ja hoitotyön tukena. Koko ohjetta voitaisiin jatkokehittää 

saadun palautteen perusteella.  

6.3 Ammatillinen kasvu 

Opinnäytetyö opettaa suuremmassa kuvassa kokonaisuuksien hallintaa, ajankäyttöä, yhteis-

työkykyjä. Se myös valmistaa tekijöitä työelämän innovatiiviseen kehittämiseen sekä osaami-

sen ilmaisemiseen suullisesti ja kirjallisesti. Valmis tutkinto ei tee vielä ammatillisesti val-

mista, mutta kuuluu vahvasti ammatilliseen kasvuun. Kasvaminen jatkuu koko työuran ajan. 

Tästä syystä opinnäytetyöhön on hyvä sisällyttää oma arvio ammatillisesta kasvusta. (Vilkka & 

Airaksinen 2004, 159–160.) Opinnäytetyölle asetettiin selkeä tavoite yhtenäistää hoitajien toi-

mintamalleja potilaiden tutkimisessa, tarkkailussa ja hoidossa peruselintoimintojen osalta. 

Tekijät rajasivat työtä siten, että jo suunnitelma vaiheessa lopulliseen tuotokseen tulisi olen-

naisimmat asiat. Aiheen valinta on tekijöiden ammatillisen kasvun ja työelämän kannalta 

ajankohtainen ja merkittävä. Opinnäytetyön prosessi on laajentanut tekijöiden tietämystä 

akuuttihoitotyöstä ja lisännyt ammatillista osaamista haastavan akuuttihoidon kohderyhmän 

hoidosta. Koko prosessi on kehittänyt tekijöiden yhteistyökykyä, paineensietokykyä sekä rat-

kaisukeskeisyyttä. Tekijät työskentelivät tutkimus – ja kehittämisperiaatteiden mukaisesti 
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sekä etenivät työskentelyssään eettisten ohjeiden mukaan. Tekijät oppivat tiedonhakuproses-

sissa olemaan lähdekriittisiä ja tiedonhakutaidot kehittyivät. Osa valituista lähteistä oli Eng-

lannin kielisiä, mikä kehitti tekijöiden kielitaitoa. Työskentely on myös runsaasti kehittänyt 

tekijöiden tieteellisen tekstin tuottamista.  

Työskentely eteni koko prosessin ajan hyvässä yhteistyössä. Tekijöiden ystävyys helpotti työs-

kentelyä, molemmat tekijöistä pystyivät tuomaan omat mielipiteensä helposti esille. Myös 

kritiikin antaminen oli luonnollista. Ohjaustapaamisissa saatu kirjallinen ja suullinen palaute 

työskentelystä tukivat tekijöiden visiota. Työelämän yhteistyökumppani kulki mukana koko 

prosessin ajan, ja tuotoksen teossa otettiin vahvasti huomioon työelämänohjaajan mielipi-

teet. Koko opinnäytetyöprosessi oli hankala, koska kumpikaan tekijöistä ei ole aikaisemmin 

tehnyt yhtä laajaa kirjallista työtä. Prosessi alkoi jo alkuvuodesta 2020, mutta Covid-19 epi-

demian takia työskentely päätettiin siirtää syksylle 2020. Prosessin aikana myös alkuperäinen 

opinnäytetyön idea muuttui radikaalisti. Vilkka ja Airaksinen (2004, 160) sanovat, että suu-

rimpia haasteita opinnäytetyön tekemisessä on pysyminen aikataulussa. Tämä on ollut myös 

tekijöiden yksi suurimpia haasteita. Tämä opinnäytetyö on kokonaisuudessaan kehittänyt teki-

jöiden ammatillista kasvua ja tekijät tulevat hyödyntämään keräämäänsä tietoa ja kokemusta 

työelämässä sairaanhoitajina. 
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Liite 1: Hakuprosessi otanta 

Hakukone Hakusanat Osumat Otsikko tasolla 

luettuja 

Tiivistelmä ta-

solla luettuja 

valittu 

Ter-

veysportti 

Manuaalinen haku tietokannasta     

Medic  NEWS 8 5 3 3 

Medic Akuuttihoito AND sairaanh* 42 25 6 3 

Medic peruselintoi* 8 5 5 3 

Finna Akuuttih* AND peruselint* 4 2 2 1 

Finna Ensihoito AND akuuttih* AND pe-

rus* 

9 4 4 3 

Finna Ensihoito AND ensiarvio 9 1 1 1 

CINAHL Acute care AND nurse AND air-

ways 

22 5 3 1 

CINAHL Acute care AND nurse AND 

breathing 

10 5 4 1 

CINAHL Acute care AND nurse AND circu-

lation 

14 6 3 1 

PubMed Acute care AND nurse AND level 

of consciousness 

22 10 2 1 

ProQuest 

Central 

(only re-

ports) 

acute care AND abcde 6 2 2 1 

 

 

  


