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1 JOHDANTO 

 

 

Lapsen joutuessa sairaalahoitoon outo ympäristö, vanhemmista erossa oleminen ja kivu-

liaat toimenpiteet usein pelottavat lasta. Lasta tulee hoitaa niin, että hänelle jää positiivi-

nen kokemus sairaalassaolosta. Positiivisen kokemuksen jättävään hoitoon kuuluvat mah-

dollisuus leikkiin ja vanhempien kanssa olemiseen, muu viihtyminen sekä kivunhoito. 

(Storvik-Sydänmaa, Talvensaari, Kaisvuo & Uotila 2013, 99.)  

 

Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus 

esittää mielipiteensä kaikissa häntä itseään koskevissa asioissa. Lapsen mielipiteet on 

otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Lapsella on oikeus ilmaista mie-

lipiteensä, kunhan ne eivät loukkaa muiden oikeuksia. (Unicef 2018.)  

 

Lapsen toiveiden kuunteleminen kuuluu lasta hoitavan sairaanhoitajan velvollisuuksiin. 

Sairaanhoitajien eettisten ohjeiden mukaan sairaanhoitaja kohtaa potilaan arvostaen ja 

huomioiden yksilölliset tarpeet. Sairaanhoitaja mahdollistaa itsemääräämisoikeuden täyt-

tymisen ja hoitaa potilasta tasa-arvoisesti sairaalassaolon syystä, kulttuurista, uskonnosta, 

äidinkielestä, iästä, sukupuolesta, rodusta, ihon väristä, poliittisesta mielipiteestä tai yh-

teiskunnallisesta asemasta riippumatta. (Sairaanhoitajat 2014.) 

 

Aihe opinnäytetyölle tuli Tampereen ammattikorkeakoululta. Lasten ja nuorten hoitotyön 

vaihtoehtoisista ammattiopinnoista valmistuvina sairaanhoitajaopiskelijoina kiinnos-

tuimme aiheesta sen ajankohtaisuuden sekä tärkeyden vuoksi, sillä Tampereelle on ra-

kenteilla uusi lastensairaala. Olemme huomanneet lastenosastoilla nuorten toiveiden ja 

mielenkiinnonkohteiden jääneen vähälle huomiolle, osastoilla sisustus ja viriketoiminta 

ovat suunniteltuja pienempien lasten tarpeiden mukaisesti, joten oma ja työelämäyhtey-

den toive oli korostaa työssä nuorten toiveita ja kokemuksia. 

 

Aihe rajattiin koskemaan lapsen ja nuoren normaalia kehitystä sairaalassa ollessa, toiveita 

liittyen hyvään hoitoon ja sairaalaan sekä eri- ikäisten lasten sairaalassaoloon vaikuttavia 

tekijöitä. Työssä ei huomioitu rakennusteknisiä asioita, tuotos tehtiin lasten toiveiden ja 

hoitotyön teoriatiedon mukaan. Opinnäytetyö on toiminnallinen ja painottuu tuotokseen. 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä pienoismalli lastensairaalasta lasten ja nuorten toi-

veiden ja teoriaosuuden pohjalta. Teoriaosuudessa ei käsitelty pienoismallia.  



6 

 

2 TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA TAVOITE 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä lasten ja nuorten toiveiden ja teorian poh-

jalta pienoismalli lastensairaalasta. 

 

Opinnäytetyön tehtävät: 

      1.Mitä erityispiirteitä eri-ikäisten lasten ja nuorten sairaalassa oloon liittyy? 

2.Millainen on hyvä sairaala eri-ikäisten lasten mielestä? 

3.Millaista on hyvä hoito lasten mielestä? 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten hoitotyötä kuuntelemalla eri-

ikäisten lasten ja nuorten toiveita hyvästä sairaalasta ja hoidosta. Tavoitteena on parantaa 

lasten ja nuorten viihtyvyyttä sairaalassa ikä- ja kehitystaso huomioiden.  
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä ovat lasten ja nuorten eri kehitysvaiheet sekä niiden 

vaikutus lasten ajatuksiin hyvästä sairaalasta ja hoidosta. Teoriaosuus perustuu aiempaan 

tutkimustietoon lasten kokemuksista sairaalahoidosta, näyttöön perustuvaan tietoon lap-

sen kehitysvaiheiden vaikutuksesta normaaliin kasvuun ja kehitykseen sekä lasten haas-

tatteluihin. Sairaalassa lasten parissa työskentelevien tulee tietää lasten normaali fyysi-

nen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvu ja kehitys, joihin perustuu sairaalahoidon vaikutus-

ten tarkkailu. 

 

Sairastuminen, tutkimukset ja sairaalahoito altistavat stressille. Stressin vaikutuksia voi-

vat olla psyykkisen, fyysisen tai sosiaalisen terveyden häiriöt, jotka voivat kestää aikuis-

ikään saakka. Yleisimmät reaktiot lapsilla sairaalahoitoon, toimenpiteisiin, tutkimuksiin 

ja hoitoihin liittyen ovat eroahdistus, taantuminen, surullisuus, apaattisuus, vetäytyminen, 

yliaktiivisuus ja vihamielisyys. (Spirito, Stark & Tyc 1994, Melnyk ym. 2004, Vihervaa-

ran mukaan 2016, 4.) 

 

Lasten asioista keskusteltaessa käännytään usein vanhempien puoleen. Todelliset lasten 

kokemukset ja toiveet antavat kuitenkin arvokasta tietoa sekä hoitohenkilökunnalle että 

vanhemmille. Lapsipotilaiden tukeminen, auttaminen ja luottamussuhteen rakentuminen 

onnistuvat tällöin entistä paremmin. (Hanhisalo 2002, 7.)  

 

Jotta terveydenhuoltoa voidaan kehittää lapsiystävällisemmäksi, tarvitaan lasten osallis-

tumista. Lapsille tärkeät asiat, huolta ja iloa sekä helpotusta tuottavat aiheet selviävät, kun 

heitä kuunnellaan ja heidän mielipiteensä otetaan huomioon. (Pollari 2011, 3.)  

 

Opinnäytetyön keskeisiksi käsitteiksi muodostuivat lapsi sairaalassa ja hyvä hoito.  Ala-

käsitteitä ovat ympäristö, toiveet, kokemukset, hyvä hoitaja. Taustalla on jatkuva ajatus 

lapsen ja nuoren normaalista kehityksestä ja lasten hoitotyön periaatteista valikoituvin 

osin. Kuviossa 1 on kuvattu työn keskeiset käsitteet. 
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KUVIO 1. Opinnäytetyön keskeiset käsitteet. 
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3.1 Eri-ikäiset lapset sairaalassa lasten ja nuorten hoitotyön periaatteiden näkö-

kulmasta 

 

Lasten ja nuorten hoitotyöllä tarkoitetaan hoitotyötä, jonka asiakkaina ovat lapset ja nuo-

ret. Lasten ja nuorten hoitotyön piirteitä ovat lapsi ja nuori, heidän ominaispiirteensä ja 

käsityksensä hyvästä olosta ja terveydestä. Lapsi tai nuori tunnistaa oman hyvän olonsa, 

mutta kehitysvaiheessa ollessaan hänen tietonsa terveydestä, mahdollisuudesta tehdä pää-

töksiä ja ottaa vastuuta omasta terveydestään saattavat olla rajalliset. (Leino-Kilpi & Vä-

limäki 2009, 217.) 

 

Storvik-Sydänmaa ym. (2012) kirjassaan Lapsen ja nuoren hoitotyö on esitellyt kattavasti 

seitsemän lasten ja nuorten hoitotyön periaatetta. Periaatteet ovat perhekeskeisyyden pe-

riaate, kasvun ja kehityksen tukemisen periaate, yksilöllisyyden periaate, turvallisuuden 

periaate, jatkuvuuden periaate, omatoimisuuden tukemisen periaate sekä kokonaisvaltai-

sen hoitotyön periaate. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 104–109.) Valitsimme työhömme 

näistä neljä, joita tarkastelemme lähemmin lasten ja nuorten sairaalassaoloon liittyen. 

 

3.1.1 Kasvun ja kehityksen tukemisen periaate 

 

Kasvun ja kehityksen tukemisen periaate hoitotyössä määritellään, niin, että lapsen nor-

maaliin kasvuun ja kehitykseen kuuluvat kehitysvaiheet tulevat kaikille lapsille kehitys-

vaiheiden mukaisessa järjestyksessä. Kehitysvaiheiden ajankohdat voivat kuitenkin vaih-

della yksilöllisesti kasvuympäristön ja perintötekijöiden vaikutusten mukaan. Sairaalassa 

lapsen kehitysvaiheet tulee huomioida ja antaa mahdollisuus kehitystä tukevaan leikkiin 

ja itsenäiseen toimintaan. (Storvik-Sydänmaa ym. 2013, 106-107.) 

 

Voidakseen huomioida lapsen hoidon ja perheen tukemisen tarpeet sairaanhoitajan täytyy 

tietää normaalin kasvun ja kehityksen vaiheet (Ivanoff, Risku, Kitinoja, Vuori & Palo 

2007, 109).  

 

Leikki-ikä käsittää ikävuodet 1-6 ja se voidaan jakaa varhaiseen leikki-ikään ja myöhäi-

seen leikki-ikään. Varhainen leikki-ikäinen on 1–3- vuotias, myöhäinen leikki-ikäinen on 

3–6-vuotias. Leikki-iässä fyysinen kasvu on imeväisikäisyyttä hitaampaa, vuodessa pi-

tuuskasvua on noin 5-10 cm ja painoa kertyy kolmisen kiloa. Leikki- ikäisenä lapsen 
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kasvu siis hidastuu, motoristen ja sosiaalisten taitojen kehitys vahvistuu. (Ivanoff ym. 

2007, 60.) 

 

Lyhytaikaiset sairaudet eivät merkittävästi hidasta lapsen kasvua ja kehitystä, mutta pit-

käaikaissairaudet saattavat aiheuttaa ongelmia. Fyysinen kasvu ja kehitys saattavat hidas-

tua sekä sosioemotionaalinen kehitys voi häiriintyä lapsen ollessa pitkiä aikoja erossa 

vanhemmistaan. Emotionaalinen kehitys häiriintyy, jos lapsi kokee paljon kipua ja pelkoa 

aiheuttavia kokemuksia kuten erilaiset tutkimukset ja hoitotoimenpiteet. (Storvik- Sydän-

maa ym. 2012, 106.) 

 

Sosiaaliset- ja leikkitaidot kehittyvät vuosi-ikäisyyden mukaan. Kaksivuotiaana lapsi 

kiinnostuu toisista lapsista, ei taida yhteisleikkejä, voi kohdella toista lasta esineenä ja 

esimerkiksi nipistellä, purra tai töniä toista lasta. Vanhemman ja lapsen suhteen ollessa 

turvallinen, kolmevuotias pystyy luottavaisesti leikkiä yhteisleikkejä ja olla lyhyitä aikoja 

itsekseen. Neljävuotiaana lapsi leikkii itsenäisesti ja kehittelee omia leikkejään, valikoi 

kavereita ja leikkii yhdessä heidän kanssaan. Viisivuotias on jo sosiaalisesti kehittynyt, 

haluaa olla ikätovereiden kanssa, osaa jakaa tunteita heidän kanssaan ja ottaa toiset huo-

mioon. Kuusivuotias on sosiaalinen, on kuitenkin muistettava, että tarvitsee vielä paljon 

apua. Kuusivuotiaana ystävät ovat tärkeitä ja heille kerrotaan salaisuuksia. (Ivanoff ym. 

2007, 60.) 

 

Lapset kokevat, ettei heille anneta mahdollisuutta kehitysvaiheensa mukaiseen itsenäi-

syyteen sairaalassa olon aikana (Salmela, Salanterä & Aronen 2011, 26). Lasta tulee hoi-

taa niin, että hänellä on mahdollisuus ikänsä ja vointinsa mukaiseen leikkiin ja opetuk-

seen. Tätä toimintaa varten tulee olla asianmukaiset tilat ja riittävästi henkilökuntaa. Las-

ten tulee olla tiloissa, jotka ovat suunniteltu ja kalustettu heidän tarpeitaan vastaavasti. 

Tiloissa tulee olla tarpeelliset välineet sekä riittävästi henkilökuntaa. (Suomen NOBAB 

2018.) Sairaaloiden tilat ovat suunniteltuja palvelemaan siellä oloa ja niitä tarpeita varten, 

joita potilaiden hoidosta ja huolenpidosta voi aiheutua (Hanhisalo 2002, 26). 

 

Kielellisen kehityksen herkkyyskausi alkaa vuoden ikäisenä kestäen 3–4- vuotiaaksi. Yk-

sivuotiaana lapsi osaa aluksi muutamia sanoja, osaa nimetä esineitä, ymmärtää puhetta 

paremmin kuin tuottaa ja voi puhua kahden sanan lauseita. Kolmeen vuoteen mennessä 

lapsen sanavarasto on kehittynyt ja lapsi oppiikin 10 sanaa päivässä. Lapsi osaa puhua 

lyhyitä lauseita ja tuottaa kysymyslauseita sekä opettelee taivutusmuotoja ja aikamuotoja. 
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Kolmevuotiaasta eteenpäin puhe on lähes täysin ymmärrettävää, lauseet sisältävät jopa 

viisi sanaa ja lapsi erottaa ”minän” ja ”sinän”. Neljävuotias lapsi osaa käyttää aikamuo-

toja ja kyselee paljon miksi- kysymyksiä. Viisivuotiaana puhe on selkeää ja lapsi osaa 

taivuttaa sanoja ja verbejä sekä taitaa aikamuodot. 5- vuotias kykenee kertomaan tarinoita 

ja laskea helppoja laskuja. Kuusivuotiasta lasta kiinnostaa kirjoittaminen ja lukeminen, 

lapsi osaa kertoa yksityiskohtaisia tarinoita ja ääntäminen on sujuvaa. (Storvik-Sydänmaa 

ym. 2013, 41–42, 50–51.) 

 

 Kouluiässä fyysinen kehitys on leikki-ikäistä hitaampaa, lapsen pyöreys alkaa hävitä ja 

lapsi liikkuu paljon. Tärkeitä kehityksen tasoja ovat itsetunnon ja sukupuoliroolin kehit-

tyminen ja oppiminen, toisten lasten kanssa yhteistyössä toimiminen. Kouluikäinen lapsi 

osaa toimia arjen askareissa, käyttää käden taitojaan ja yksilöllisesti liikkua erilaisin ta-

voin. Kouluikäiselle lapselle on tyypillistä omien taitojen esitteleminen. Koulu-iässä lap-

sen on hyvä oppia ahkeruutta, jota koulumaailmassa tarvitaan. (Storvik-Sydänmaa ym. 

2013, 62.) 

 

Nuorella on kolme tärkeää kehitystehtävää joissa kehittyminen mahdollistaa nuoren tär-

keimmän tavoitteen, itsenäistymisen. Edellä mainituista kolmesta tehtävästä ensimmäi-

nen on fyysisten ominaisuuksien muuttumisen hyväksyminen, ruumiinkuvan muodosta-

minen muuttuneeseen kehoon ja oman seksuaalisen identiteetin kypsyminen. Toinen teh-

tävä on vanhemmista erottuminen ja perhesuhteiden erilainen kehittäminen. Kolmantena 

tehtävänä on löytää oma identiteetti, itseen ja ympäristöön suhtautumisen hahmottami-

nen. (Ivanoff ym. 2007, 78.)  

 

Nuoren, murrosikäisen hoito poikkeaa pienen lapsen hoidosta hienotunteisuuden ja it-

senäistymisen kehitystehtävän keskeneräisyyden vuoksi. Nuorella voi olla hankaluuksia 

hyväksyä olevansa sairas ja apua tarvitseva, sillä itsenäistyminen ja vanhemmista irtau-

tuminen kuuluvat nuoren kehitystehtäviin ja sairastuessaan nämä voivat jopa kääntyä 

päinvastaisiksi. Nuori tarvitsee turvallisten aikuisten tukea ja nuoren hoidossa omahoita-

juus korostuu. Omahoitajan kanssa nuori voi luoda luottamussuhteen, hoitaja huomioi 

nuoren toiveet ja välittää tiedot eteenpäin. Saadessaan tarpeellisen määrän tietoa sai-

raudestaan, nuori ymmärtää toimenpiteiden merkityksen ja esimerkiksi vuodelepoon liit-

tyvät intiimit hoitotoimet helpottuvat hoitajan neutraalilla, asiallisella suhtautumisella. 

Sairaalassa viihtyvyyttä ja sosiaaliseen verkostoon yhteenkuuluvuuden tunnetta tuetaan 

antamalla nuorelle mahdollisuus pitää yhteyttä ystäviinsä. (Ivanoff ym. 2007, 93.) 
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3.1.2 Yksilöllisyyden periaate 

 

Hoitotyössä yksilöllisyyden periaate tarkoittaa, että jokainen ihminen on arvokas ja häntä 

tulee kunnioittaa henkilönä ja persoonana. Ihmiset ovat erilaisia fyysisiltä, psyykkisiltä ja 

sosiaalisilta ominaisuuksiltaan. Jokaisella on oma kulttuuritaustansa ja elämänkatsomuk-

sensa. Hoitotyössä on tärkeää lapsen tai nuoren persoonan huomioiminen, jotta heidän 

tarpeisiinsa ja toiveisiinsa voidaan vastata. (Storvik- Sydänmaa ym. 2013, 105.) 

 

Sairaalassa yksilöllisyyden kunnioittaminen näkyy niin, että pyritään hoitamaan lasta tai 

nuorta samojen periaatteiden mukaisesti kuin kotona. Yksilöllisen hoidon edellytyksenä 

on, että lapselta ja vanhemmalta on kerätty hyvät tiedot lapsen hoitoa varten. Hoitajan 

tulee tietää, millainen lapsi on kyseessä ja millaisia arkipäivän tapoja hänellä on. (Storvik-

Sydänmaa ym. 2013, 105.) 

 

Lapsia hoidettaessa tulee huomioida, että terveydenhuollon henkilökunta puhuu suoraan 

lapsille, ettei hoitotilanteissa kommunikaatio tapahdu yksinomaan aikuisten välillä. Lap-

sille on tärkeää, että aikuiset haluavat ja osaavat kuunnella lapsia ja kertoa asiat lasten 

ymmärryksen mukaisesti. (Pollari 2011, 30.)  

 

Omahoitajuus on yksi yksilöllisen hoitotyön perusta (Storvik-Sydänmaa ym. 2013, 105). 

Vihervaaran (2016) mukaan oma osasto ja oman osaston hoitajat koettiin turvallisiksi ja 

heihin oli helpompi luottaa kuin vieraisiin hoitajiin. Omahoitajuus koettiin tärkeänä ja 

lapsi odotti aina omahoitajaa työvuoroonsa. Omahoitaja osallistui lapsen kanssa tutki-

muksiin ja toimenpiteisiin työvuorossa ollessaan. Tutkimustuloksissa kävi myös ilmi, että 

hoitajat edesauttoivat ystävyyssuhteiden ja vertaistuen syntymistä, kun sijoittivat samaa 

sukupuolta olevia ja saman ikäisiä samaan huoneeseen. (Vihervaara 2016, 24.) 

 

Lapsia hoitavalla henkilökunnalla tulee olla sellainen koulutus ja pätevyys, että se kyke-

nee vastaamaan lasten ja perheiden fyysisiin, emotionaalisiin ja kehityksellisiin tarpeisiin 

yksilöllisesti kriisitilanteessa. Hoidon jatkuvuus lapsipotilailla on tärkeää, ja henkilökun-

nan tulee pyrkiä järjestämään työnsä niin, että sama henkilö hoitaisi lasta mahdollisim-

man paljon. (Suomen NOBAB 2018.) 
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3.1.3 Turvallisuuden periaate 

 

Turvallisuuden periaate hoitotyössä määritellään monialaisesti. Vanhemmille mahdollis-

tetaan hoitoon osallistuminen sekä tarpeellinen tiedon saanti. Turvallisuuden tunteen ta-

kaavat ammattitaitoiset omahoitajat, jotka ottavat hoitovastuun vuoron ajaksi. (Storvik-

Sydänmaa ym. 2012, 105–106.) 

 

Kotona muodostuneen elämän rytmin säilyttäminen sairaalahoidon aikana tukee erityi-

sesti pienemmillä lapsilla turvallisuudentunteen ja jatkuvuuden säilymistä sekä kehitystä. 

Vanhemmat vastaavat usein lapsen päivittäisistä toiminnoista ja vanhempien mukana olo 

liittyy olennaisesti lapsen arjen ja perheen totutun tavan tukemiseen. Tutun vuorokausi-

rytmin ja perheelle sopivan tavan huomioiminen ja mahdollistaminen ovat tärkeitä lapsen 

ja yhtä lailla vanhempienkin näkökulmasta. (Åstedt-Kurki, Jussila, Koponen, Lehto, Mai-

jala, Paavilainen & Pontinkari 2008, 64.) 

 

Salmela ym. (2011) määrittelevät pelon epämiellyttävänä ja huolta aiheuttavana tunteena. 

Pelkoon liittyy usein ahdistusta ja jännittyneisyyttä. Pelko koetaan aiheutuvasta vaarasta 

tai uhasta, joka voi olla todellinen tai kuviteltu. (Salmela ym. 2011, 23–24.) 

 

Sairaalaan liittyvät pelot vaikuttavat lapseen. Salmelan ym. (2011) tutkimuksessa pelon 

vaikutukset ovat jaettu neljään ryhmään: turvattomuus, avuttomuus, haavoittuminen ja 

torjunta. Turvattomuutta aiheuttavat vanhemmista erossa oleminen, uudet tilanteet ja epä-

luottamus aikuisia kohtaan. Lapsen kehitysvaiheeseen liittyvät pelot kuten pimeän pelko 

ja mielikuvituspelot lisäävät myös turvattomuuden tunnetta. Avuttomuuden tunne näkyy 

lapsen taantumisena ja lapsi saattaa käyttäytyä ikäistään nuoremman tavoin. (Salmela ym. 

2011, 25–27.)  

 

Haavoittumisen tunne perustuu lasten kokemuksiin satutetuksi tulemisesta. Lapset voivat 

luulla, että aikuiset satuttavat heitä tahallaan eivätkä ymmärrä kipua tuottavan toimenpi-

teen yhteyttä omaan terveyteensä. Satutetuksi tulemisen uhka johtaa usein vastustamiseen 

hoitotoimenpiteissä.  Lapsi pyrkii torjumaan pelon tunteen kieltämällä pelon olemassa-

olon tai siirtämällä sen toiseen kohteeseen. (Salmela ym. 2011, 25–27.) 
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Sairaalaelämään kuuluu monenlaisia ääniä, joita hoitohenkilökunta on tottunut suodatta-

maan. Sairaala on kuitenkin usein lapselle vieras paikka, jossa tavanomaiset äänet kuten 

radion, television tai puhelimen äänet, äänekäs keskustelu, laitteiden äänet voivat olla 

lapselle liian suuria ärsykkeitä ja pelottavat tai häiritsevät lasta. (Ivanoff ym. 2007, 99.) 

 

Pelko on luonnollinen osa lapsen kehitystä, etenkin leikki-iässä pelkoja on aiempaa enem-

män ja on tavanomaista pelätä yksinjäämistä ja eroa vanhemmista. Vilkkaan mielikuvi-

tuksensa vuoksi lapset voivat pelätä erilaisia asioita kuten mörköjä, irvistysnaamoja, kau-

hunukkeja niin kotona kuin myös etenkin sairaalan vieraassa ympäristössä. Sairaalassa 

leikki-ikäisten lasten pelot kohdistuvat eniten pistoksiin, näytteenottoon, erilaisiin tutki-

muksiin ja muihin hoitotoimenpiteisiin. Toiseksi eniten lapset pelkäävät kipua, sairaalaan 

joutumista ja sairaalaympäristöä. Tiedonpuute, tuntemattomien asioiden kohtaaminen ja 

hoitohenkilökunta aiheuttavat myös pelkoa. Leikki-ikäisen selviytymiskeinot eivät ole 

yhtä hyviä kuin vanhemmilla lapsilla ja lapsen pelon tunnistaminen on tärkeää pelkojen 

lievittämisen kannalta. Kun pelot otetaan huomioon, on lapsi yhteistyökykyisempi, vä-

hemmän ahdistunut ja toimenpiteet ovat sujuvampia. (Salmela ym. 2011, 23–25, 27.)  

 

Kouluikäiset pelkäävät kipua, epämukavaa oloa, toimenpiteitä kuten pistoksia. Pelkoa ai-

heuttavat myös kehonkuvan muutokset, sairauden aiheuttama liikkumatta oleminen, vie-

ras ympäristö ja kuolema. Nuorilla korostuu pelko kivusta, ulkonäön muutoksista ja eli-

mistön kontrolloinnin menettämisestä. Pelko kuolemasta on yleistä myös nuorilla. 

(Ivanoff ym. 2007, 92–93.) 

 

 

 

3.1.4  Perhekeskeisyyden periaate 

 

Perhekeskeisyydellä hoitotyössä tarkoitetaan sitä, että perhe otetaan huomioon hoitotyön 

prosessin eri vaiheissa ja, että perhe on lapsen ja nuoren tärkein taustatekijä. Hoitoa suun-

nitellessa on tärkeä ottaa huomioon perheen yksilöllinen tapa toimia, joka toimii parhaiten 

omahoitajuuden avulla. (Storvik- Sydänmaa ym. 2013, 105–106.) 

 



15 

 

Suomen NOBAB on määritellyt hoitohenkilökunnan ja vanhempien kanssa oikeudet, 

jotka koskevat lapsen sairaalassa oloa. Oikeudet perustuvat YK:n lapsen oikeuksien so-

pimukseen ja turvaavat lapsen sairaalahoidon laatua. Lapsen tulee päätyä sairaalahoitoon 

vain, jos avo- tai kotihoito ei ole riittävää esimerkiksi lääkityksen vuoksi. Lapsen van-

hempia kannustetaan olemaan sairaalassa lapsensa vierellä ja heille tarjotaan ruokailu-, 

levähtämis- ja yöpymismahdollisuus. Vanhempien rahallisten kulujen pysyminen mah-

dollisimman pienenä turvataan sosiaalietuuksien avulla. Myös muille läheisille annetaan 

mahdollisuus käydä vierailulla. Lapselle kerrotaan ikä- ja kehitystaso huomioiden sairau-

desta, hoidosta ja muusta sairaalassa oloon liittyvästä sekä hoitajien että lääkärien toi-

mesta. Lapselle ja vanhemmille annetaan mahdollisuus olla mukana päättämässä hoidosta 

esimerkiksi hoitomuotoa valittaessa. (Suomen NOBAB 2018.) 

 

Lapsen sairastuminen ja sairaalassaolo koettelevat aina koko perhettä, olipa kyseessä pit-

käaikaissairaus tai lyhytaikainen sairaus. Sairastuminen ja sairaalassa olo koettelevat per-

heen voimavaroja.  Kun lapsi sairastaa, perheen positiivisten voimavarojen ja selviytymi-

sen kannalta on tärkeää, että sairaanhoitaja on osana tukemassa vanhemmuutta. Vanhem-

muuden tukemisen lähtökohtana on arvostaa perheen omia tottumuksia ja oman perheen 

asiantuntijuutta lapsen ollessa sairaalassa. (Åstedt-Kurki ym. 2008, 64.)  

 

Lapsilla tulee olla oikeus pitää vanhemmat tai vanhempia korvaavat henkilöt luonaan 

koko ajan sairaalassa ollessaan (Suomen NOBAB 2018). Vanhempien läsnäolo ja tuki 

sairaalassaolon ja hoitotoimenpiteiden aikana ovat lapsille tärkeitä (Pollari 2011, 3). Pie-

nen lapsen verbaalinen ilmaisu asettaa haasteita sairaalassa henkilökunnalle. Myös isom-

pien lasten voi olla vaikea ilmaista itseään oudossa ympäristössä, siksi on tärkeää, että 

vanhemmat ovat läsnä. (Leino-Kilpi & Välimäki 2009, 225.) 

 

3.2 Hyvä hoitaja ja hoito lasten kokemana 

 

Lapset toivovat saavansa hoitoa vanhemmilta ja hoitajilta. Hyvän hoitajan tunnusmerk-

keinä lapset odottavat hoitajan auttavan, kuuntelevan, olevan läsnä, tekevän toimenpi-

teitä, selittävän ja ohjaavan, mitä sairaalassa tapahtuu sekä erityisesti leikkivän ja pelaa-

van lasten kanssa. Hoitajalta toivotaan myös hyvää huumorintajua, hauskuutta ja kykyä 

kertoa hauskoja tarinoita. Lasten piirtämissä piirustuksissa hoitajat tekevät erilaisia toi-

menpiteitä. Lapset odottavat vanhempiensa lievittävän ikävää ja pelkoja sekä auttavan 

päivittäisissä toimissa. (Pelander 2008, 58, 212–214.) 
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Pelanderin (2008) väitöskirjassa lapset jakavat hoitajiin liittyvät odotukset kolmeen luok-

kaan; sairaanhoitajan ominaisuudet, sairaanhoitajan sukupuoli ja värikkäät vaatteet. Omi-

naisuuksista ihmisläheisyyttä arvostetaan eniten. Ihmisläheinen sairaanhoitaja on lasten 

mukaan mukava ja kiltti. Lasten piirtämät hoitajat ovat hymyileviä ja värikkäisiin vaat-

teisiin pukeutuneita. Pääasiassa pojat piirtävät miespuolisia hoitajia ja tytöt naispuolisia. 

(Pelander 2008, 58.) 

 

Hyvän hoitajan ominaispiirteitä etenkin pitkäaikaissairaiden lasten mukaan ovat reippaus, 

pirteys, ystävällisyys, mukavuus, turvallisuuden luoja, luotettavuus ja se, että palkinnoksi 

reippaudesta saa kiiltokuvia, tarroja ja pieniä palkintoja. Sairaalahoidossa olleiden lasten 

mielestä tärkeitä asioita ovat hoitajien luotettavuus, kiltteys, ammattitaito ja se, että hoi-

tajat ovat kivoja. Hoitajan huumorintaju koetaan tärkeäksi. Merkityksellistä lapsille on 

myös se, että hoitaja osaa käyttää hauskoja nimityksiä erilaisista laitteista. Hoitajan tulee 

reippaudellaan luoda lapselle uskoa selviytyä tutkimuksista ja toimenpiteistä. (Vihervaara 

2016, 23–24; Pelander 2008, 66.) 

 

Lapset toivovat mahdollisuutta kertoa mielipiteensä sekä kysyä aikuisilta apua usealla eri 

tavalla esimerkiksi suoraan kasvotusten, internetin välityksellä tai puhelimitse. Lapsille 

on tärkeää, että heille tarjottaisiin tietoa juuri heitä varten suunnitelluilla esitteillä ja oh-

jelmilla. (Pollari 2011, 23–24.)  

 

Pollarin (2011) ja Pelanderin (2008) tuotoksissa esiteltiin lasten toiveita sekä muutostoi-

veita. Sairaalaruuan toivotaan olevan enemmän kodinomaista ja sisustuksen viihtyisäm-

pää esimerkiksi värikkäiden verhojen avulla. Monipuolisemman lelu- ja pelivalikoiman 

lisäksi toivotaan eläimiä, kuten kaloja tai koiria. Lapset kaipaavat enemmän sairaalaklov-

nin vierailuja sekä seuraa. Muutostoiveiksi lapset mainitsevat vanhempien läsnäolon sai-

raalajaksolla myös yöaikaan, isomman palkan sairaanhoitajille ja ettei olisi verikokeita. 

Eniten muutostoiveita on terveydenhuollon ammattilaisten vuorovaikutukseen ja asentei-

siin liittyen. Lapset toivovat sekä yhteis- että yksittäishuoneista. (Pelander 2008, 59, 214–

215; Pollari 2011, 22–24.) 

 

Pelanderin (2008) tekemän väitöskirjan mukaan lapsilla on sekä fyysisiä että sosiaalisia 

toiveita hoitoympäristöön liittyen. Sosiaaliset toiveet liittyvät vanhempiin sekä toisiin 

lapsiin. Fyysisiin toiveisiin kuuluvat sairaalarakennus sisältä ja ulkoa, viriketoimintaa 
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sekä sairaalan ulkoalue. Hyvässä sairaalassa lapset toivovat olevan tekemistä, kavereita 

ja omaa rauhaa. (Pelander 2008, 58–59.) 

 

Ikävintä sairaalassa ovat lasten mielestä erilaiset toimenpiteet sekä sairauden oireet kuten 

kipu, vaikka lapset ovat tyytyväisiä kivunhoitoonsa. Hoidossa olon aikana lapset ovat 

eniten tyytymättömiä hoitajien viihdyttämistaitoihin. Lapset haluavat hoitajien pelaavan 

ja leikkivän heidän kanssaan enemmän. Lisäksi lapset ovat tyytymättömiä ohjaukseen ja 

tiedon saantiin koskien erityisesti kotihoito-ohjeita sekä kouluun ja harrastuksiin menoa. 

(Pelander 2008, 63.)  
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

4.1 Tuotokseen painottuva opinnäytetyö 

 

Opinnäytetyömme menetelmäksi valikoitui toiminnallinen, tuotokseen painottuva opin-

näytetyö työelämäyhteyden toiveesta. Opinnäytetyömme tuotoksena on pienoismalli las-

ten toiveiden mukaisesta sairaalasta. Pienoismalli on tehty teorian ja haastattelemiemme 

lasten ajatusten mukaisesti. Pienoismallin on tarkoitus tulla nähtäville Taitokeskukseen. 

Tuotoksellinen menetelmä antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden tuoda toiveensa julki 

visuaalisesti.  

 

Opinnäytetyöt ovat alkaneet keskittyä enemmän työelämätoiveisiin ja suuntautumaan 

käytännönläheisiksi ammatillisuuden osoittamiseksi entisen akateemisuuden ja tutkimus-

tyylin sijaan, joista ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ovat saaneet kritiikkiä. Toi-

minnallinen opinnäytetyö on hyvä väylä toteuttaa työelämätoiveista lähtöisin olevia op-

paita, opetusvideoita, verkkosivuja tai muita tuotoksia kohdennetun yleisön käyttöön. 

(Falenius, M., Leino, M., Leinonen, R., Lumme, R., Sundqvist, L. 2006.) 

 

Tutkimukselliseen opinnäytetyöhön verrattuna toiminnallisessa opinnäytetyössä tehdään 

tuotos, jonka tekemisen vaiheissa on mukana eri toimijoita. Toiminnallista opinnäyte-

työtä tehdessä työskentelytapa toimijoiden välillä on vuorovaikutuksellista sisältäen kes-

kustelua, arviointia, toiminnan uudelleen jäsentämistä, vertaistukea sekä palautteen anta-

mista ja saamista. (Salonen 2013, 5–6.) 

 

Julkaisussaan Salonen (2013) käytti opinnäytetyöstä termiä kehittämistoiminta. Toimin-

nallinen kehittämistoiminta on käsitteisiin sitoutuvaa, ainutkertaista, konkreettisen tuo-

toksen omaavaa sekä käytettävissä olevaa. Kehittämishankkeen toteuttamisesta on tehty 

eri vaiheita sisältäviä malleja. Lineaarinen malli on suoraviivainen, lineaarisesti vaiheet 

sisältävä. Spiraalimallissa vaiheet seuraavat toisiaan sisältäen arviointia, reflektiivisyyttä 

ja vuorovaikutusta. Konstruktivistinen malli on yhdistelmä lineaarisesta mallista ja spi-

raalimallista. Konstruktivistisessa mallissa vaiheet seuraavat toisiaan huomioiden inhi-

milliset tekijät ja arvioinnin eri vaiheissa. Konstruktivistisessa mallissa kehittämishanke 

on huolellisesti suunniteltu ja vaiheistettu. (Salonen 2013, 7, 11, 15–20.) 
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Opinnäytetyömme on toteutettu konstruktivistisen mallin mukaisesti, olemme joustavasti 

palanneet teoriaan, käytäntöön ja kehitettäviin asioihin. Työskentelyssä on huomioitu ai-

kataulujen aiheuttamien rajauksien lisäksi inhimilliset elämäntapahtumat kuten sairastu-

minen ja työt sekä tekijöiden vahvuuksien huomioiminen ja hyväksi käyttäminen. 

 

 

4.2 Haastattelun toteutus 

 

Opinnäytetyömme painottuu tuotokseen eli pienoismalliin, joka rakennettiin lapsille esi-

tettyjen kysymysten 1. Millainen on hyvä sairaala? ja 2. Millaista on hyvä hoito? tulosten 

pohjalta. Kysymyksiin sai vastata piirtämällä, miellekarttana tai tekstinä. Saimme vas-

tauksia ensimmäiseen kysymykseen 37 lapselta ja toiseen kysymykseen vastasi 28 lasta. 

Kumpaankin kysymykseen vastasivat samat lapset, mutta pienempien alle 13-vuotiaiden 

kohdalla hyvän hoidon määritteleminen tuntui olevan hankalampi käsitteenä ja he vasta-

sivat vain konkreettisempaan kysymykseen eli millainen on hyvä sairaala.  

 

Kysymyksiin vastanneet lapset olivat 5-16-vuotiaita. Pohdimme, miten voisimme peilata 

tulevia vastauksia eri ikäryhmien kehitysvaiheisiin sopiviksi. Ryhmittely aloitettiin mur-

rosikäisillä, jotka halusimme erotella omaksi ryhmäksi. Sen jälkeen pohdimme nuorim-

pien osallistujien kuuluvan myöhäisleikki-ikäisyyteen sekä kouluikäisyyteen ja ryhmitte-

limme ne. Loppuryhmä muodostui jäljelle jääneestä ikäryhmästä. Ryhmiksi muodostui-

vat 5-8-vuotiaat, 9-12-vuotiaat ja 13-16-vuotiaat. 

 

 

4.3 Tuotoksen kuvaus ja toteutus 

 

Tuotoksen tärkein pohja on teoriaosuus sekä erilaiset haastattelut ja piirustukset. Opin-

näytetyön tuotoksena syntyvän pienoismallin tekeminen ei onnistu ilman lasten haastat-

teluita. Pienoismalli tulee esille Taitokeskukseen. Tuotos on utopistinen, eikä kohtaa to-

dellisuutta muutoin kuin lasten toiveiden perusteella. Lapset eivät kertoessaan välttämättä 

ymmärrä, miksi oikeassa sairaalassa ei ole kaikkia heidän toivomiaan asioita. 

 

Tuotos toteutettiin osittain kierrätysmateriaaleista sekä lähipiirin lasten lahjoittamista esi-

neistä ja leluista, joitain hankintoja teimme itse. Haastatteluiden jälkeen päädyimme ja-

kamaan lapset kolmeen ikäryhmään, ideana oli myös helpottaa pienoismallin suunnittelua 
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ja toteutustapaa. Näin saimme mahdollisuuden toteuttaa kolmen eri ikäryhmän toiveiden 

sisällöllistä huonetta. Monet sairaalaa koskevat toiveet liittyivät odotustilaan, joten kol-

men huoneen lisäksi toteutimme yhteisen odotustilan.  

 

Pienoismallin kokoa pohdimme pitkään, päädyimme kokoon 90cm x 50cm. Hahmotelma 

pienoismallista tehtiin ensin ruutupaperille 1:10. Yhden huoneen suunnittelimme olevan 

kooltaan 30cm x 30cm ja odotustilasta tuli 20cm x 90cm. Odotustilassa yhdistimme toi-

veen leikki-, tv- ja pelihuoneesta. Pienoismallin suunnittelussa ja toteutuksessa ei huomi-

oitu rakennus- ja tilasuunnitteluteknisiä seikkoja tai rajoitteita. Emme myöskään huomi-

oineet sairaalahoidon asettamia haasteita. WC- sekä suihkutiloja emme toteuttaneet. Pie-

noismallin päärakennusmateriaaliksi valitsimme kovalevyn, jonka saimme lahjoituksena.  

Pienoismallia oli tekemässä muutama haastatteluihin osallistunut lapsi. 

 

 

Kuva 1. Pienoismallia kuvina 
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5 Lasten ja nuorten haastattelu hyvästä sairaalasta ja hoidosta 

 

 

Tuloksia käsitellessämme vastaukset kysymykseen 1. Millainen on hyvä sairaala? jakau-

tuivat ryhmittäin: 5-8-vuotiaat 12 vastaajaa (32%), 9-12-vuotiaat 10 vastaajaa (27%) ja 

13-16-vuotiaat 15 vastaajaa (41%). Lasten vastaukset koskien millainen on hyvä sairaala, 

liittyivät henkilökuntaan, yleiseen ilmapiiriin ja viihtyvyyteen sekä materiaan ja tilasuun-

nitteluun. Listasimme ja numeroimme vastaukset eri ikäryhmien alle ja teimme vastaus-

ten laadun perusteella vielä jaon kahteen ryhmään. Henkilökuntaan ja yleiseen ilmapiiriin 

liittyvät vastaukset sekä materiaan ja tilasuunnitteluun liittyvät vastaukset. Numeroidut 

vastaukset sekä vastaajien määrän muutimme vielä prosenteiksi, jolloin oli helpompi ver-

rata vastauksia suhteessa toisiinsa. Tuloksia analysoimme verraten yhden ikäryhmän si-

sällä vastauksia jaoteltuna materiaan sekä ei materiaan liittyvien määrää ja sisältöä sekä 

verraten vastauksien määrää ja laatua eri ikäryhmien välillä. 

 

Kaiken kaikkiaan yksittäisiä vastauksia lapset tuottivat yhteensä 102 kappaletta. Materi-

aan ja ei materiaan jaoteltuna vastaukset jakautuivat suhteessa materia 65% ja ei materia 

35%.  Ero ryhmien välillä oli selkeästi huomattavissa kahteen jaoteltujen vastausten va-

lossa. Pienempien lasten vastaukset keskittyivät konkreettisiin asioihin, kuten iso sairaala, 

monta huonetta sekä siihen mitä huone sisältää, pelejä, leluja, syömistä, juomista prosen-

tuaalisesti huomattavasti isommassa suhteessa ei käsin kosketeltaviin asioihin, kuten rau-

halliset siistit tilat, mukavia hoitajia sekä lääkäreitä ja asioinnin jouhevasti sujuminen, 

jotka nousivat useassa nuorten vastauksista esiin. Nuoret kokivat myös jo nykyiset sai-

raalat tiloiltaan toimiviksi, eikä huomattavia toiveita esimerkiksi huoneen sisustusta aja-

tellen tullut. Toiveet kohdistuivat enemmän yhteisiin odotustiloihin sekä näidenkin har-

moniaan, siisteyteen ja yleiseen hygieniaan.  

 

9-12-vuotiaiden sekä 5-8-vuotiaiden vastaukset ovat huomattavasti lähempänä toisiaan. 

Yli 9-vuotiaiden ryhmään kuuluvat osasivat ehkä hieman monisanaisemmin esittää toi-

veitaan ja toiveet olivat kaikki realistisia verrattuna nuorimpaan ryhmään kuuluvien toi-

vetta esimerkiksi avaruuteen ylettävästä jättiläisestä. Kuitenkin kaikkia vastauksia tarkas-

tellessa mielestämme saimme ainakin ajatusasteella hyvin toteutuskelpoisia vastauksia, 

sillä vastauksiin ei edes avaruus ollut rajana. Lasten toiveet kohdistuivat näissä ryhmissä 

karkeasti jaettuna leikkimismahdollisuuksiin (leikkihuone, lelut, pelit, konsolipelit, piir-
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täminen), ruoka ja juoma (sipsi- ja popcornkone sekä jätski- ja pehmiskone ja automaat-

teja joista voi ostaa herkkuja sekä ruoan valinta mahdollisuus listalta) sekä lääkkeitä ja 

hoitovälineitä koskien (hyvän makuisia lääkkeitä, kuviollisia laastareita sekä tietynvärisiä 

neuloja). Muuten toivottiin isoa taloa, jossa hoidetaan hyvin. Myös vanhemman mahdol-

lisuus yöpyä lapsen kanssa nousi esiin. 

 

Toiseen kysymykseen Millaista on hyvä hoito? saimme vastauksia kokonaisuutena vä-

hemmän kuin kysymykseen yksi. Yhteensä 50 vastausta, noin puolet ensimmäisen kysy-

myksen vastauksien määrästä. Vastauksia kysymykseen kaksi antoi yhdeksän lasta vä-

hemmän kuin ensimmäiseen, joten se näkyi suoraan toisen kysymyksen lopullisessa ko-

konaismäärässä. Suhteessa kuitenkin kysymykseen kaksi annettiin vähemmän vastauksia 

per yksilapsi, kuin ensimmäiseen. Kysymys Millaista on hyvä hoito? ei ollut pienemmille 

lapsille tuloksien ja vastausmäärän perusteella niin helposti ymmärrettävä, kuin ensim-

mäinen kysymys. Pienemmät lapset tarvitsivat hieman enemmän johdattelua millaista 

hoito voisi olla tai mitä se määrittää. Lapsilla ei tarvinnut olla omakohtaista sairaala ko-

kemusta taustalla, joten se varmasti vaikuttaa myös käsitykseen millaista hoito sairaalassa 

voisi olla. 

 

Vastaajien määrä jakautui ikäryhmien kesken 5-8-vuotiaat 7 vastaajaa, 9-12-vuotiaat 6 

vastaajaa ja vanhimmista eli 13-16-vuotiaista vastasivat kaikki 15, jotka olivat vastanneet 

kysymykseen yksi. Ikäryhmät tuottivat yksittäisiä vastauksia ikäryhmittäin 5-8-vuotiaat 

18 vastausta, 9-12-vuotiaat 14 vastausta ja 13-16-vuotiaat myös 18 vastausta. Vastausten 

määrä jakautui suhteellisen tasaisesti huolimatta siitä, että nuorempien ryhmissä vastaajia 

oli määrällisesti vähemmän. Kysymystä kaksi emme käsitelleet samalla tavalla kuin ky-

symystä yksi, vertaillen määrää yksittäisen ikäryhmän sisällä. Vastauksia ei myöskään 

jaoteltu ryhmän sisällä. Tulkitsimme yksittäisen ikäryhmän vastaukset poimien oleelli-

simmat asiat, jotka toistuivat useassa vastauksessa ja esille nousseita pääkohtia vertai-

limme eri ikäryhmien välillä. 

 

13-16-vuotiaat (54%) toivoivat ammattitaitoista henkilökuntaa sekä hoidon olevan yksi-

löllistä ja ammatillista. Hoitajilta toivottiin samaistumista potilaan tilaan sekä antamaan 

selkeitä ja ymmärrettäviä ohjeita koskien hoitoa, toimenpiteitä ja lääkitystä. Hoitoon pää-

syn toivottiin olevan helppoa, nopeaa ja sujuvaa. 

  

Potilasta kohdellaan yksilönä ja hänen toiveet ovat edelle. Tyttö 16 vuotta 
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Potilas tietäisi hyvin, miten ja miksi häntä hoidetaan sekä mitä hänelle teh-

dään. Tyttö 16 vuotta 

 

Keskitytään olennaiseen, ei random elämänohjeita. Tyttö 16 vuotta 

 

9-12-vuotiaiden (21%) vastauksista nousi korostuneesti esiin kipu, sen kokeminen ja lie-

vittäminen. Vastaukset koskivat myös henkilökuntaa ja heidän toimintaa sekä käyttäyty-

mistä lapsen parhaaksi. 9-12-vuotiaat osasivat myös esittää toiveen selkokielisestä hoi-

dosta, niin että lapsi ymmärtää itse mitä ja miksi hänelle tehdään.  

  

Saisi apua ja ymmärtäisi et miltä toisesta tuntuu, kun sattuu.  Tyttö 10 vuotta 

 

Henkilökunta käskee laittamaan silmät kiinni ja kertoo jotain kivoja asioita. 

Poika 10 vuotta 

 

Henkilökunta yrittää auttaa parhaansa mukaan. Tyttö 9 vuotta 

 

Nuorimmat lapset 5-8-vuotiaat (25%) tuottivat vastauksia suhteessa kuitenkin eniten per 

lapsi. Vastausten perusteella on selkeästi nähtävissä jo aiemmin esille tuotu ajatus siitä, 

että pienemmille lapsille on haasteellisempi käsitellä asia, joka ei ole konkreettinen tai 

nähtävissä. 5-8-vuotiaiden vastauksissa ei ollut samanlaista selkeää linjaa kuin vanhem-

pien lasten vastauksissa. Vastauksissa tuli esille materiaan kohdistuvia ajatuksia, kuten 

oma unikaveri ja piirustusvälineet toiveina liittyen hyvään hoitoon. Selkein yhteneväisyys 

vastauksista kohdistuvat hoitajaan, hänen iloisuuteen, rauhallisuuteen ja huolenpitoon.  

 

 Hoidetaan tosi tarkasti ja rauhallisesti. Poika 5 vuotta 

 

 Sanoo hyvää huomenta, kun tullaan ja kysyy mikä on? Poika 7 vuotta 

 

 Hoitaja pitää kädestä kiinni. Tyttö 6 vuotta 

 

Tarkemmat vastaukset kysymyksiin liitteessä 1. 
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6 POHDINTA 

 

 

6.1 Työn luotettavuus ja eettisyys 

 

Tutkimusta tehdessään, tekijöiden tulee huomioida monia kysymyksiä eettisyyteen liit-

tyen. Eettinen tutkimus on tehty hyvien tieteellisten käytäntöjen mukaisesti. Tarkkuus, 

huolellisuus, tutkimuslähteiden asianmukainen käyttäminen, muiden töiden kunnioitta-

minen ja arvostaminen, tekijöiden aseman, velvollisuuksien ja oikeuksien huomioiminen, 

sidonnaisuuksien ilmoittaminen sekä hyvän hallintokäytännön ja henkilöstö- ja taloushal-

linnon noudattaminen liittyvät hyvään tieteelliseen käytäntöön. (Hirsjärvi, Remes & Sa-

javaara 2014, 23–24.) 

 

Opinnäytetyöprosessi oli haastava ja aikaa vievä. Työmenetelmä opinnäytetyössä oli toi-

minnallinen ja teoriaosuus pohjautui kirjallisuuteen. Aineisto-osuus koostui oppikirjoista, 

tutkimuksista ja artikkeleista. Käytimme opinnäytetyössä aineistona maksimissaan 10 

vuotta vanhoja lähteitä. Opinnäytetyössä käytettiin sekä suomalaisia, että kansainvälisiä 

lähteitä. Aiheesta oli tehty melko vähän etenkin suomalaisia tutkimuksia, joten välillä 

tiedon etsiminen koitui haasteelliseksi. Koemme kuitenkin saaneemme riittävän määrän 

aineistoa koottua, sillä tutkimustulokset olivat pääsääntöisesti samankaltaisia ja tukivat 

toisiaan. 

 

Valitsimme työhömme lasten ja nuorten hoitotyön periaatteista yksilöllisyyden, perhe-

keskeisyyden, kasvun ja kehityksen tukemisen sekä turvallisuuden periaatteet. Nämä pe-

riaatteet ovat oleellisina työssämme ja halusimme tuoda teoriaosuutta esille niiden näkö-

kulmasta katsottuna. 

 

Työn luotettavuutta arvioitaessa pohdimme, olisiko suurempi vastaajamäärä vaikuttanut 

oleellisesti opinnäytetyön tulososioon. Toisaalta havainnoimme, että kysymykset, jotka 

käsittelivät abstrakteja asioita, olivat pienemmille lapsille hankalia eikä vastaajien määrä 

olisi todennäköisesti vaikuttanut tuloksiin. Konkreettisuutta käsittelevät kysymykset oli-

vat pienemmille lapsille helpompia vastattavia. Aiemmin tehdyistä tutkimuksista nousi 

esille paljon samoja asioita verrattuna opinnäytetyön tutkimustuloksiin. Huomasimme 
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opinnäytetyön tuloksissa ikäjakauman mukaista yhteneväisyyttä verraten tutkittuun tie-

toon sekä ajatellen lapsen kehitysvaiheiden pääpiirteitä, osallistujamäärän suppeudesta 

huolimatta. 

 

Lasten haastatteluita varten teimme suostumuslomakkeen (liite 2.), jossa kerroimme 

opinnäytetyöstämme sekä tarpeestamme saada haastateltavia. Haastatteluun osallistuvien 

lasten vanhemmat allekirjoittivat lomakkeen. 

 

6.2 Opinnäytetyön pohdinta 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä pienoismalli hyvästä sairaalasta lasten toiveita 

kuunnellen. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää hoitotyötä kuuntelemalla eri-ikäisten 

lasten toiveita hyvästä sairaalasta ja hoidosta. Tavoitteena oli myös parantaa lasten ja 

nuorten viihtyvyyttä sairaalassa huomioiden heidän ikä- ja kehitystasonsa. Tehtävänä oli 

tuottaa toiminnallinen tuotos, pienoismalli, joka tulee kaikkien nähtäväksi Taitokeskuk-

seen. 

 

Eniten aikaa käytimme haastattelujen keräämiseen ja teoriaosuuden etsimiseen erilaisista 

tutkimuksista. Aiheeseen liittyvien tutkimusten hyödyntäminen oli yllättävän vaikeaa, 

vaikka yksittäisiä tutkimuksia on tehty ympäri maailmaa. Opinnäytetyö pyrittiin rakenta-

maan selkeästi ottaen huomioon lasten hoitotyön periaatteet niiltä osin, kuinka ne kosket-

tivat työtämme. Sisältöä on mietitty selkeämmäksi ja johdonmukaisemmaksi työn ede-

tessä. 

 

Yhdeksi opinnäytetyömme haasteista muodostui vastaajien saaminen. Yllätyimme siitä, 

kuinka vaikea oli saada vastauksia, vaikka haastateltavia oli saatavilla. Yritimme saada 

sukulaisten ja ystävien sekä lähipiirin lapsia osallistumaan. Moni osoitti halukkuutensa 

osallistua opinnäytetyömme kyselyosioon ja aikoi haastatella lastaan, sillä kirje osoitet-

tiin pääsääntöisesti lasten vanhemmille. Osa halukkuutensa ilmaisseista eivät lopulta vas-

tanneet kysymyksiin, lapsi ei ollut halukas vastaamaan tai vastaus unohtui muiden kiirei-

den jalkoihin. 

 

Toivoimme saavamme mukaan myös nuorten mielipiteitä, sillä ne jäävät vähemmälle 

huomiolle usein lastenosastojen sisustusta ja viriketarjontaa ajatellen. Tarkoituksena oli-

kin painottaa opinnäytetyötä nuorten toiveisiin, mutta tuloksia tulkitessa huomasimme, 
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että nuorten toiveet olivat hyvin realistisia kohdistuen yleiseen ilmapiiriin ja hoitoon. 

Nuorten vastaukset eivät tuottaneet toivomaamme tulosta materiasta, jonka pohjalta oli-

simme saaneet tuotokseen kattavammin myös nuorten toiveet näkyviin sisustuksellisesti. 

Pienemmät lapset tuottivat selkeästi enemmän sisustusta koskevia ajatuksia ja heillä oli 

selvä vastaus mitä toivoisivat hyvältä sairaalalta. Nuorilta saimme enemmän vastauksia 

siitä, millainen on hyvä hoitaja. 

Opinnäytetyön toteutustapa oli erilainen kuin yleensä ja sitä lähdimme innokkaina teke-

mään. Suurimpina haasteina koimme ajan käytön sekä sen, että emme saaneet haastatte-

luja riittävän ajoissa tulkittavaksi. Suurimmaksi osaksi työskentelimme itsenäisesti ja yh-

distimme tuottamiamme materiaaleja yhteen. Loppupäätelmänä totesimme, että työsken-

tely yhdessä oli tuottoisampaa.  

 

Pienoismallin tekeminen oli mukavaa perinteisen kirjallisen osuuden lisäksi. Siinä tulee 

selkeästi näkyville lasten toiveet, kuten värimaailma. Pienoismallin tekeminen vaati luo-

vuutta ja suunnittelua, eikä ollut lopulta yksinkertainen projekti. Pienoismalli saatiin kui-

tenkin toteutettua suunnitellusti ja pääasiassa kierrätysmateriaaleja käyttäen. Pienoismal-

lin koemme vastaavan tutkimustuloksia hyvin. Ikäjakauma tulosten tulkinnassa oli toi-

miva pienoismallia ajatellen, näin saimme toteutettua kolmen eri-ikäryhmän toiveet sel-

keämmin. 

 

Jatkotutkimuksena ehdotamme murrosikäisten toiveisiin pohjautuvaa tutkimusta sairaa-

laan ja hoitoon liittyen. Kehitysehdotuksena pohdimme lasten haastattelua enemmän joh-

datellen ja tarinoiden avulla. Mielikuvituksen ja leiki hyödyntäminen haastattelussa voisi 

auttaa saamaan vastauksia sellaisiltakin lapsilta, joilla ei ole omaa sairaalahoitokoke-

musta. 
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LIITTEET 
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Liite 1. Haastatteluiden vastaukset     

1. Millainen on hyvä sairaala?    1 (4) 

 

13–16-vuotiaat (vastaajat 15) 

1. Suomen sairaalat on jo nyt hyviä. 

2. Turvallinen/ luo turvallisuuden tunteen (potilaille ja henkilökunnalle). 

3. Tunnelma auttava, positiivinen. 

4. Mukava ilmapiiri. 

5. Mukava henkilökuntanegatiivisuus ei saa näkyä. 

6. Mukava ja osaava henkilökunta. 

7. Hyvä asiakaspalvelu. 

8. Hyvä palvelu 

9. Mukavat työtekijät (ei elämäänsä kyllästyneitä, pelottavia ja vanhoja tätejä). 

10. Mukavat työntekijät ja selkeät ohjeet. 

11. Asiakkaan osuus olisi helppo ja asiat selitettäisiin helposti, eikä monimutkai-

sesti. 

12. Saa sitä hoitoa mitä tarvitsee. 

13. Hoito tasapuoleista, hyvälaatuista. 

14. Tarpeeksi erialoille erikoistuneita lääkäreitä ja monipuolisesti eriosastoja. 

15. Hoitoa ei tarvitse odotella kauhean pitkään. 

16. Ei sellaista kuin Peijaksessa, että jonottaa 5h turhasta. 

17. Kaikilla hyvä olla. 

18. Missä viihtyy. 

19. Siistit tilat ja hygienia kunnossa. 

20. hygienia on tärkeää. 

21. Paikat olisivat siistejä. 

22. Yhteistä toimintaa eri-ikäluokille kohdennetusti. 

23. Palkitaan hoitojen jälkeen (tarrat/kiiltokuvat) 

 

1. Huoneet värikkäämpiä (ei liian räikeitä) rauhoittavia luonnon värejä. 

2. Ei kolkko, mutta sairaalamainen. 

3. Vaaleanpunaista, keltaista, nallekuviointia ja tarroja seinissä. 

4. Siniset valot. 

5. Jos joutuu olla pidempään, olisi hyvä, jos on vaikka kahvila ja saisi ruokaa. 

6. Selkeät tilat, ettei eksy. 

7. Siisti ja tilavapaljon istuma paikkoja (mielellään sohvia) 

8. Tilavat ja hiljaiset odotustilat. 

9. Viihtyisät odotustilat ja huoneet. 

10. Monta hoitohuonetta. 

11. Tarjolla kahvia, teetä ja vettä. 

12. Hyvä ruoka. 

13. Odotustilassa myös tekemistä esim. lapsille leluja, lehtiä jne. 

14. Lautapelejä, kirjoja, musiikkia ja pöytiä. 

15. Musiikkia radioissa. 

16. Kunnon telkkari.                      (jatkuu) 
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17. Sairaala asut olisivat mukavia, joissa viihtyisi.   2 (4) 

 

9–12-vuotiaat (vastaajat 10) 

1. Hyvää hoitoa. 

2. Saa hyvää hoitoa. 

3. Paljon työntekijöitä, jotka ei ole ilkeitä. 

4. Siellä ei tehdä niin, että joutuu odottamaan kauan, että saa hoitoa. 

5. On turvallinen, ei ole väkivaltaa ja on rauhallinen paikka. 

 

1. Tarpeeksi isoja huoneita. 

2. Ilves ja Tappara huoneet. 

3. Pienille eri huone, kuin isoille. 

4. Karkki- ja sipsiautomaatti. 

5. Juoma-automaatteja, joista saa ottaa juomaa. 

6. Ruokalistalta ruuan valinta mahdollisuus. 

7. Kaakaota paljon. 

8. Erimakuisia tee vaihtoehtoja. 

9. Popcorn- ja sipsikone. 

10. Hyvän makuisia lääkkeitä (ei tabletteja vaan ruiskulääkkeitä) 

11. Lapsille hyvä leikkipaikka (riittävästi piirustuspaperia ja kaiken ikäisille kirjoja, 

ei vain pikkulapsille) 

12. Lasten leikkipaikka ja odotustila. 

13. Parempaa lukemista. 

14. Värityskuvien tulostusmahdollisuus. 

15. Digitaalikellot (jos ei osaa tavallista kelloa) 

16. Pelipiste, jossa voi olla kavereiden kanssa. 

17. Playstation ja fortnite. 

18. Spotify. 

19. Tauluja ja kirkkaita värejä. 

20. Sängyissä kivan väriset lakanat ja muhkeita isoja tyynyjä. 

21. Pehmoleluja 

 

5–8-vuotiaat (vastaajat 12) 

1. Missä ei ole sellaisia, jotka ei osaa hoitaa hyvin. 

2. Kivoja lääkäreitä. 

3. Samassa paikassa lääkäreitä ja hoitajia antavat karkkia, jos on nätisti. 

4. Kokouksia joissa jutellaan, jos lapselle sattunut pahasti ja ne kerrotaan ääneen.  

5. On työntekijöitä. 

6. Sieltä saa hoitoa.  

7. Se on hyvä juttu, että sairaalassa hoidetaan ihmisiä ja siellä voi levätä. 

8. Lääkärin puheesta saa selvää.  

 

1. iso.  

2. Iso talojossa voi hoitaa paljon lapsia. 
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3. Yhden hengen huone, johon mahtuu äiti.   3 (4) 

4. Monta huonetta, joissa hoidetaan. 

5. Siellä on sellainen valo, jolla näkee ihmisen kehon. 

6. Odottaessa olisi tekemistä.  

7. Penkit odottamista vartensäädettäviä, että voi liikutella eteen ja taakse. 

8. Posliineja esillä käytävillä sekä veistettyjä patsaita ja tauluja 

9. Tyhjälle seinälle kolme kukkaa. 

10. Odotushuoneessa sohvat vanhemmille. 

11. On paljon lääkkeitä. 

12. Hyvän makuisia lääkkeitämaistuu karkilta. 

13. Kuviollisia laastareita. 

14. Pinkkejä neuloja. 

15. Automaatti, josta vanhemmat voi ostaa lapselle sipsiä tai jotain sekä vettä, kah-

via ja kaakaota odotusaulassa. 

16. Hyvää ruokaa. 

17. Ruoka tuodaan potilaan huoneeseen. 

18. Karkkia. 

19. Jäätelö- ja pehmiskone. 

20. Jos joutuisi olemaan yön, niin leluja huoneessa. 

21. Paljon leluja ja pehmoleluja. 

22. Ei oo leluja, mut pitäis olla. 

23. Saa piirtää. 

24. Leikkipaikkoja. 

25. Leikkihuone, jossa tv ja monenlaisia leluja. 

26. pehmoleluja, nukketeatteri, tv, ja että synttäreitä vietetään. 

27. Olisi super jättiläinen, joka yltää avaruuteen. 

28. Venyviä käärmeleluja, joita saa hoidon jälkeen. 

 

Millaista on hyvä hoito? 

13–16-vuotiaat (vastaajat 15) 

1. Hoitoon pääsy helppoa. 

2. Kuka vaan jolla on tarve saada hoitoa myös saisi sitä. 

3. Nopeaa palvelua ja ystävälliset lääkärit. 

4. Rento ilmapiiri ja mukava hoitohenkilökunta. 

5. Työntekijät kilttejä. 

6. Ammattitaitoiset lääkärit, hoitajat ja muu henkilökunta. 

7. Ammatillista 

8. Lääkärit ja hoitajat kuuntelee potilasta. 

9. Jokaisen tarpeet otetaan hoidossa huomioon. 

10. Potilasta kohdellaan yksilönä ja hänen toiveet ovat edellä. 

11. Ohjataan potilasta tarpeen mukaan eteenpäin ja selkeät hoito-ohjeet. 

12. Lääkärit ja hoitajat osaa kertoa mitä tekevätesim. nukutuksessa kertoo koko 

ajan mitä tehdään. 

13. Ymmärrettävä termistö/kieli. 

14. Potilas tietäisi hyvin, miten ja miksi häntä hoidetaan ja mitä hänelle tehdään. 

15. Jos määrätään esim. lääkehoito kerrotaan selkeästi miksi ja miten se vaikut-

taa/auttaa. 

16. Keskitytään olennaiseenei random elämän ohjeita.   
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4(4) 

17. Hoitajat juttelevat mukaviaosaa samaistua potilaan tilaan. 

18. Hoitoja rauhoittelisi potilasta, jos häntä jännittää ja olisi muutenkin mukava. 

 

9–12-vuotiaat (vastaajat 6) 

1. Tutkitaan oikeasti, eikä vaan lähetetä kotiin. 

2. Kerrotaan mitä ollaan tekemässä. 

3. Siellä ehkä niin kuin välitetään silleen niinku et ne ymmärtäisi niin et sattuu niin 

paljon. 

4. Saisi apua ja ymmärtäisi et miltä toisesta tuntuu, kun sattuu. 

5. Ei satu 

6. Annetaan hyviä lääkkeitä. 

7. Hoitajien huonotuulisuus ei saa näkyä. 

8. Lääkäri ei ole väkivaltainen, ovat rauhoittelevia niin ettei turhaa panikoi. 

9. Henkilökunta käskee laittamaan silmät kiinni ja kertoo jotain kivoja asioita. 

10. Tarkistaa lapselta, että kaikki hyvin. 

11. Henkilökunta Yrittää auttaa parhaansa mukaan. 

12. Lääkkeitä ei saa vaan roiskia. 

13. Lääkkeistä kieltäytymisen mahdollisuus. 

14. Puudutukset eivät satu, kun saa lievityslääkettä. 

 

5–8-vuotiaat (vastaajat 7) 

1. Sellainen mikä parantaa ihmistä. 

2. Hoidetaan tosi tarkasti ja rauhallisesti 

3. Hyvä hoitaja osaa hoitaa potilaita. 

4. Sanoo hyvää huomenta, kun tullaan ja kysyy mikä on. 

5. Hoitajan pitää näyttää kivalta ja iloiselta. 

6. Kun kertoo vaivan/oireet henkilökunta selvittää mikä on. 

7. Hellä hoitaja. 

8. Hauskaa hoitoa ja että on rasvaa. 

9. Hoitaja pitää kädestä kiinni. 

10. Myös mieshoitajia pitää olla. 

11. Saa oikeaa lääkettä, jotain hyvää lääkettä, joka sopii siihen sairauteen. 

12. Kun potilas tarvitsee jotain, niin häntä kuunnellaan. 

13. Tuo ruokaa ja auttaa levossa. 

14. Saa hyvää hoitoa ja hieronnan. 

15. Oma vihko jotta voi piirtää. 

16. Omat unikaverit hoitojen ajaksi. 

17. Ei herää kipuunjos herää kipuun se olisi kauheata. 

18. Jalka murtunut, hyvä olla, auttaa paranemaan. 
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Liite 2. Suostumuslomake haastatteluun 

 

  

Hei,     22.5.2018 

 

Olemme Tampereen ammattikorkeakoulun viimeisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijoita. 

Teemme opinnäytetyötä aiheena Lasten toiveet hyvästä sairaalasta ja hyvästä hoidosta. 

Opinnäytetyömme on toiminnallinen ja lopullisena tuotoksena on tarkoitus tehdä pienois-

malli sairaalasta lasten toiveiden pohjalta. Opinnäytetyön tavoitteena on parantaa lasten 

ja nuorten viihtyvyyttä sairaalahoidon aikana ja kehittää hoitotyötä kuuntelemalla eri-

ikäisten lasten toiveita hyvästä sairaalasta ja hoidosta.  

Tiedonkeruumenetelmänä käytämme haastattelua avoimin kysymyksin, pienryhmätyös-

kentelyä miellekartan avulla sekä piirtämistä huomioiden lapsen ikä- ja kehitystaso.  

Lasten tuotokset käsitellään nimettömästi sekä niistä saatua tietoa käytetään ainoastaan 

opinnäytetyömme tekemiseen sekä pienoismallin suunnitteluun. Piirustuksia ja mielle-

karttoja laitetaan mahdollisesti nimettöminä esille pienoismallin yhteyteen. 

Lapsen nimi:______________________________________ 

1. 

□ Lapseni saa osallistua haastatteluun/pienryhmätyöskentelyyn 

□ Lapseni ei saa osallistua haastatteluun/pienryhmätyöskentelyyn 

2. 

□ Lapseni piirustusta saa käyttää ryhmän yhdessä tekemään pienoismalliin 

□ Lapseni piirustusta ei saa käyttää ryhmän yhdessä tekemään pienoismalliin 

Huoltajan allekirjoitus: 

_______________________________________________________ 

 

 

Terveisin sairaanhoitajaopiskelijat  

Rebekka Heikkilä p.040 4163248 rebekka.heikkila@health.tamk.fi , Anna Hujanen p.045 1146662 anna.makkonen@health.tamk.fi  
ja Heini Nieminen p.050 5237347 heini.luukkonen@health.tamk.fi  
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