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ABSTRACT 
 
 
Laakkonen, Suvi and Nyyssönen, Tiina. Experiences of Endometrium Related 
Radical Surgeries and Aftercare. Language: Finnish. Autumn 2016, 44 p., 2 ap-
pendices. 
 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Nursing. Option 
in Health Care. Degree: Public Health Nurse. Option in Nursing. Degree: Nurse. 
 
 
The goal of this thesis was to study endometriosis patients who have had radical 
surgery and their experiences about the aftercare of the operation. Endometriosis 
is a condition that is caused by endometrium that grows outside the uterus and it 
is estrogen related. Symptoms are pain in the pelvic area and infertility. Final 
treatment is radical removal which means the removal of ovaries (ovariatomy) 
and uterus (hysterectomy). The need for this thesis came from 
Endometrioosiyhdistys ry, which is an organization for patients with 
endometriosis. 
 
The material in this thesis was collected by a questionnaire which was sent by 
Endometrioosiyhdistys ry to their members. The research material was collected 
by a partly structured online survey in the spring of 2016. The anonymous 
questionnaire included closed and open questions and it contained quantitative 
and qualitative techniques. 14 answers were received from women who lived in 
different areas around Finland. The results were analyzed by themes and was 
illustrated by numbers and descriptive quotations.  
 
The results of the study state that there is a deficiency in the aftercare treatment 
of radical removal. The treatment was different between patients depending on 
which hospital the surgery was held in. In addition, the aftercare control check 
was not always organized. Women who go through radical removal needed more 
information on hormone replacement therapy which is needed after surgery. 
There was also a concern that the patients should be advised beforehand that 
the pain symptoms might not be completely removed after the radical surgery. 
There were also difficulties to get treatment for pain after radical surgery. 
 
 
 
Keywords: endometriosis, aftercare, radical surgery 



 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ..................................................................................................... 5 

2 ENDOMETRIOOSI .......................................................................................... 7 

2.1 Endometrioosi lääketieteellisestä näkökulmasta ....................................... 7 

2.2 Endometrioosi ja munasarjasyöpä ............................................................ 8 

2.3 Endometrioosipotilaan hoitotyö ................................................................. 9 

3 ENDOMETRIOOSIN HOITOKEINOJA .......................................................... 11 

3.1 Lääkkeellinen hoito .................................................................................. 11 

3.2 Leikkaushoito .......................................................................................... 12 

3.3 Muita hoitokeinoja ................................................................................... 14 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ......................................................................... 15 

4.1 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuskysymykset ............................................ 15 

4.2 Kohderyhmä ja aineiston keruu ............................................................... 17 

4.3 Aineiston analysointi ................................................................................ 19 

5 TUTKIMUSTULOKSET .................................................................................. 21 

5.1 Vastaajien taustatiedot, leikkaukseen johtaneet syyt ja tiedonsaanti ...... 21 

5.2 Leikkauksen jälkeen saadut ohjeet .......................................................... 24 

5.3 Radikaalileikkauksen jälkiseurannan toteutuminen ................................. 24 

5.4 Leikkauksen jälkeen ilmenneet oireet ...................................................... 25 

5.5 Potilaiden toiveita jälkiseurannasta ......................................................... 27 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET ..................................................................................... 30 

7 POHDINTA .................................................................................................... 33 

7.1 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus ..................................................... 33 

7.2 Prosessin kulku ja ammatillinen kasvu .................................................... 35 

7.3 Jatkokehittämisaiheita ............................................................................. 37 

LÄHTEET .......................................................................................................... 38 

LIITE 1: Saatekirje ............................................................................................ 42 

LIITE 2: Kyselylomake ...................................................................................... 43 



 

1 JOHDANTO 

 

 

Kun naiselta poistetaan kohtu ja munasarjat, hänen elämänsä muuttuu niin hen-

kisesti kuin fyysisesti. Endometrioosia sairastaville kohdun, munasarjojen tai mo-

lempien poisto voi olla ainoa keino, jolla kivut saadaan kuriin. 

 

Opinnäytetyössämme tuomme esille radikaalileikkauksen läpikäyneiden endo-

metrioosipotilaiden kokemuksia ja toiveita leikkauksen jälkiseurannasta. Olimme 

yhteydessä Endometrioosiyhdistykseen opinnäytetyön aiheen ideointivaiheessa. 

Keskustellessamme yhdistyksen kanssa kävi ilmi, että radikaalileikkauksen jälki-

seurannassa on potilaiden näkökulmasta Suomessa vielä kehitettävää. Aihetta 

on tutkittu vähän ja yhdistyksen mukaan tutkimukselle on tarvetta. Radikaalileik-

kauksen läpikäynyt potilas ei välttämättä tiedä, mistä hän voi saada apua mah-

dollisiin leikkauksen jälkeisiin oireisiinsa – tai ylipäätään minkälaisia oireita ja 

komplikaatioita radikaalileikkauksen jälkeen voi ilmetä. 

 

Endometrioosiyhdistys ry on endometrioosia sairastavien potilasjärjestö. Yhdis-

tyksen tärkein tehtävä on parantaa endometrioosia sairastavien ja heidän läheis-

tensä hyvinvointia monipuolisella vertaistuella. Yhdistys lisää yleistä tietoa endo-

metrioosista ja toimii pääasiallisesti vapaaehtoisvoimin. Yhteistyötä tehdään mui-

den yhdistysten ja potilasjärjestöjen sekä endometrioosin hoitoon erikoistuneiden 

lääkäreiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa. (Endometrioosiyhdistys 2012.) 

 

Tutkimuksemme tavoitteena on saada tietoa siitä, minkälaista hoitoa potilas saa, 

minkälaista hoitoa potilas kokee tarvitsevansa ja kuinka moni joutuu hakeutu-

maan jatkohoitoon vuoden aikana leikkauksen jälkeen. 

 

Tuomalla esille radikaalileikkauksen läpikäyneiden kokemuksia ja toiveita leik-

kauksen jälkiseurannasta voimme nähdä, miten jälkiseuranta on järjestetty Suo-

messa ja minkälainen se potilaan näkökulmasta tulisi olla. Tarkoitus on, että opin-

näytetyöstämme saatujen tietojen avulla palveluprosesseja voitaisiin kehittää 

niin, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin potilaiden tarpeita. Samanlaisen 

hoidon saaminen paikkakunnasta riippumatta on myös tärkeää. 
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Terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat kohtaavat työssään endometrioosipotilaita. 

Heidän on tärkeää tietää, minkälaista tukea ja hoitoa radikaalileikkauksen läpi-

käynyt tarvitsee ja minkälainen jatkohoito hänelle olisi hyödyksi. Endometrioosia 

sairastava nainen voi pahimmillaan joutua kipujen vuoksi olemaan kuukausittain 

monta päivää pois työstä tai opinnoista. Tämä on henkisesti rankkaa naiselle. 

Naisen jatkuva sairastaminen ja toistuvat sairauspoissaolot tulevat kalliiksi yh-

teiskunnalle. Radikaalileikkaus on hoidoista aina viimeisin vaihtoehto, mutta kun 

siihen on päädytty, täytyy hoitohenkilökunnan osata olla potilaan tukena uuden-

laisen elämänvaiheen kynnyksellä. 
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2 ENDOMETRIOOSI  

 

 

2.1 Endometrioosi lääketieteellisestä näkökulmasta 

 

Endometrioosi on yksi yleisimmistä gynekologisista sairauksista. Tarkkaa tietoa 

sairastuneiden lukumäärästä ei ole, mutta arvioidaan, että 6–10 prosenttia hedel-

mällisessä iässä olevista naisista sairastaa endometrioosia. (Huhtinen ym. 2011, 

1827.) Endometrioosi on estrogeenistä riippuvainen sairaus, ja se voidaan todeta 

milloin tahansa kuukautisten alkamisen jälkeen. Potilaista suurin osa on 20–40-

vuotiaita. (Setälä ym. 2009, 4141.) Kroonisista alavatsakivuista kärsivistä teini-

ikäisistä arviolta 50–60 prosentilla on taustalla endometrioosia (Härkki, Heikin-

heimo & Tiitinen 2015, 221). 

 

Endometrioosissa kohdun limakalvon kaltaista kudosta esiintyy pesäkkeinä koh-

tuontelon ulkopuolella, missä se aiheuttaa kroonisen tulehdusreaktion. Tavalli-

simmin endometrioosia esiintyy pikkulantion elimissä tai vatsakalvolla tai molem-

missa. Se voi ilmentyä yksittäisinä pieninä pesäkkeinä muuten normaalissa pik-

kulantiossa tai suurina munasarjojen ja pikkulantion anatomiaa vääristävinä pe-

säkkeinä. Endometrioosiin liittyvät oireet riippuvat osin taudin sijainnista. Pesäk-

keet ja osa oireista reagoivat kuukautiskierron mukaan. Taudin perimmäinen syy 

on vielä tuntematon. (Perheentupa & Santala 2011, 93.) 

 

Endometrioosin diagnostiikka on ongelmallista ja oireiden alkamisesta voi kulua 

vuosia endometrioosidiagnoosin saamiseen. Tyypillisiä oireita ovat erilaiset kuu-

kautisiin liittyvät kivut. Tavallisin oire on dysmenorrea eli kivuliaat kuukautiset. 

Kivut alkavat päiviä ennen kuukautisvuotoa ja aiheuttavat potilaalle usein poissa-

oloja työstä tai koulusta särkylääkityksestä huolimatta. Muita tavallisia oireita ovat 

muun muassa krooniset vatsakivut, ovulaatiokivut, yhdyntäkivut ja ulostamiski-

vut. Vaikea endometrioosi voi pahimmillaan kipujen vuoksi estää seksuaalielä-

män kokonaan. Endometrioosia sairastava voi olla myös täysin oireeton tai ainoa 

oire on infertiliteetti. Endometrioosin tunnistaminen ainoastaan oireiden perus-

teella on ongelmallista, sillä esimerkiksi kivuliaan virtsarakon oireyhtymässä, 
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adenomyoosissa ja erilaisissa suoliston tulehdussairauksissa voi olla samanlai-

sia oireita. (Perheentupa & Santala 2011, 96.) Varmin tapa diagnosoida endo-

metrioosi on leikkaus. Diagnoosi tehdään visuaalisesti eli diagnoosiin riittää en-

dometrioosipesäkkeiden näkeminen. Samalla tulisi poistaa kaikki endometrioo-

sipesäkkeet, sillä leikkausta ainoastaan diagnoosin varmistamiseksi ei nykyisin 

pidetä asianmukaisena menettelynä. (Setälä ym. 2009, 4144.) 

 

Endometrioosiin ei ole parantavaa hoitoa. Endometrioosipotilaan hoidon tulee 

olla yksilöllistä. Siinä on huomioitava potilaan ikä, aikaisemmat leikkaukset ja 

mahdollinen toive raskaudesta. Lääkehoidolla voidaan lievittää kipuoireita, mutta 

oireet palaavat nopeasti lääkehoidon loputtua. (Perheentupa & Santala 2011, 

98.)  

 

 

2.2 Endometrioosi ja munasarjasyöpä  

 

Epidemiologiset tutkimukset ovat osoittaneet endometrioosin nostavan erityisesti 

munasarjasyöpäriskiä. On arvioitu, että kaikista munasarjaan sijoittuneista endo-

metrioosipesäkkeistä 0,7–5,0 prosenttia johtaisi kasvainten syntyyn. Melin kirjoit-

taa väitöskirjassaan (2010) tutkimuksista, joissa on saatu viitteitä syövän ja en-

dometrioosin yhteydestä. Vuonna 1997 tehdyssä kohorttitukimuksessa, johon 

osallistui 20 686 endometrioosipotilasta, selvisi, että munasarjasyövän riski oli 

kohonnut 1,9 prosenttiin endometrioosipotilailla ja heillä, joilla endometrioosi oli 

diagnosoitu kymmenen tai yli kymmenen vuotta sitten, oli riski kohonnut 4,2 pro-

senttiin. Tapausverrokkitutkimuksessa vuonna 2008, johon osallistui 28 163 en-

dometrioosiin sairastunutta naista, selvisi munasarjasyöpäriskin kohonneen 1,34 

prosenttiin. Noin 60 prosenttia endometrioosiin liittyvistä munasarjasyöpätapauk-

sista syöpäkudos sijaitsee joko endometrioosikudoksessa tai sen vieressä. On 

esitetty, että endometrioosiin liittyvä paikallinen tulehdus vaikuttaisi pahanlaatuis-

ten kasvaimien syntyyn. Tulehdus aiheuttaa solutuhoa ja nostaa sytokiinien ja 

prostaglandiinien määrää kudoksessa. Kohdunpoiston ja sterilisaation on osoi-

tettu laskevan munasarjasyövän riskiä estämällä tulehduskudoksen kulun mu-

nanjohtimista vatsaonteloon kuukautisvuodon mukana. (Melin 2010, 6.) 
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Suomalaisen tutkimuksen mukaan endometrioosiin sairastuneiden munasarja-

syöpään sairastumisen pelko ei kuitenkaan ole aiheellinen. Suomalaisnaisten 

munasarjasyöpään sairastumisen riski 75 vuoden ikään mennessä on 1,2 pro-

senttia, ja endometrioosipotilaan riskin ollen kaksinkertainen tarkoittaa se sitä, 

että 97 prosenttia endometrioosipotilaista ei sairastu munasarjasyöpään. Nuoren 

potilaan endometrioosipesäkkeen toiminta taantuu usein lääkehoidolla, jolloin 

munasarjaan jäävä muutos ei ole aktiivinen. Kirurgista hoitoa suositellaan harkit-

tavaksi kuitenkin yli 45-vuotiaana todetuille potilaille tai niille endometrioosiin sai-

rastuneille, joiden oireet ovat kestäneet yli kymmenen vuotta. Tiheät gynekologi-

set tarkastukset voivat olla tarpeen pitkäkestoista tautia sairastavalle. (Lassus, 

Pasanen & Bützow 2015, 1782–1783.) 

 

 

2.3 Endometrioosipotilaan hoitotyö  

 

Laparoskooppiset toimenpiteet ovat lisääntyneet gynekologisessa kirurgiassa, 

minkä vuoksi hoitojaksot naistentautien osastoilla ovat lyhentyneet. Tämä on 

haaste potilaan ohjaamiselle ja tukemiselle. Kun potilas tulee gynekologiseen 

leikkaukseen, yksi keskeinen hoitotyön auttamistoiminto on potilaan ohjaaminen 

tulevaan toimenpiteeseen. Tavoitteena on auttaa potilasta ymmärtämään tervey-

dentilansa sekä siihen liittyvä hoito ja kuntoutus. Hoitaja haastattelee potilasta 

tämän omien mielipiteiden ja kysymysten selvittämiseksi. Potilaan valmistaminen 

leikkaukseen tulee tapahtua potilaan toiveita kunnioittaen. Gynekologinen leik-

kaus voidaan kokea uhkana sukupuolielämälle ja naiseudelle. Sukupuolielimiin 

kohdistuvat leikkaukset voivat aiheuttaa potilaalle muutoksia minäkuvassa ja tun-

teen sukupuoli-identiteetin menettämisestä. Toisaalta esimerkiksi kohdunpoisto 

voi parantaa potilaan elämänlaatua, eikä se välttämättä vaikuta naisen minäku-

vaan. (Ihme & Rainto 2015, 164–166.) 

 

Tärkeä osa hoitotapahtumaa on potilaan kuunteleminen. Tietoja kerätään poti-

laalta haastattelemalla, havainnoimalla ja mittaamalla. Hyvässä hoitosuhteessa 

potilas ja hoitotiimi tekevät yhteistyötä. Jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen 

työhön tulisi kuulua terveyttä edistävää, gynekologisiin ongelmiin liittyvää ter-
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veysneuvontaa. Gynekologisessa leikkauksessa hoitoprosessi mukailee pe-

rioperatiivista hoitoprosessia. Hoitotyössä korostuvat ohjaus ja neuvonta sekä 

ennen että jälkeen leikkauksen. (Ihme & Rainto 2015, 166, 171.) 

 

Gynekologiset leikkaukset voivat vaikuttaa naisen seksuaalisuuteen. Kuukautiset 

jäävät pois kohdunpoiston seurauksena, eikä raskaaksi voi enää tulla. Kohdun-

poisto ei kuitenkaan vaikuta orgasmin saamiseen eikä emättimen pituus muutu 

anatomisesti. Yhdynnät voivat jatkua normaalisti, kun emättimen pohjukan haa-

vaumat ovat noin neljässä viikossa parantuneet. Munasarjojen poisto lopettaa 

hormonituotannon. Kun keho ei tuota estrogeeniä, limakalvot kuivuvat ja ohene-

vat, mikä voi aiheuttaa yhdyntäkipuja. (Ihme & Rainto 2015, 179–180.) 

 

Endometrioosi voi aiheuttaa ongelmia eri seksuaalisuuden osa-alueilla. Potilaalla 

voi ilmetä yhdyntäkipuja, halun ja kiihottumisen puutetta sekä vaginismia. 

(Leeners 2012, 529.) Radikaalileikkauksen läpikäyneen potilaan hoidossa tulee-

kin vahvasti ottaa esille seksuaalineuvonta. Hoitajan omalla asenteella on suuri 

merkitys siinä, miten seksuaalineuvonta toteutuu. (Ihme & Rainto 2015, 180.) 

 

Potilaan kanssa on hyvä keskustella myös estrogeenin puutteen pitkäaikaisista 

seurauksista, kuten muun muassa luuston haurastumisesta. Gynekologiset leik-

kaukset voivat aiheuttaa myös genitaalialueen tuntopuutoksia ja psyykkisen mi-

näkuvan muutoksia, joihin sopeutuminen vie aikaa. Potilaalle tulee kotiin läh-

tiessä antaa ohjeet siitä, minkälaiset oireet ovat tavallisia leikkauksen jälkeen ja 

millaisissa tilanteissa tulee ottaa yhteys hoitopaikkaan. Kotiin lähtiessä potilaalle 

annetaan myös jälkitarkastusaika. (Ihme & Rainto 2015, 180.) 
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3 ENDOMETRIOOSIN HOITOKEINOJA 

 

 

3.1 Lääkkeellinen hoito 

 

Koska endometrioosi on krooninen tauti, lääkehoidon tulisi olla sen ensisijainen 

hoitomuoto (De la Hera-Lazaro ym. 2016, 7). Lääkehoito lähtee oletuksesta, että 

endometrioosi käyttäytyy kohdun terveen limakalvon lailla. Lääkityksellä pyritään 

estämään estrogeenin stimuloiva vaikutus endometrioosikudokseen. Hoitovaste 

ei kuitenkaan aina ole tyydyttävä, sillä endometrioosipotilaan endometrium eli 

kohdun sisäpinnan limakalvo ei ole terveen naisen kohdun limakalvon kaltainen. 

Lääkehoidon voi kuitenkin aloittaa oireiden perusteella, eikä varmaa diagnoosia 

tarvita. Lääkehoitoa voidaan jatkaa ilman laparoskopiaa, jos hoito on ollut teho-

kasta. (Härkki, Heikkinen & Setälä 2011, 1839.)  

 

Jos nuorella naisella on endometrioosille tyypillisiä kuukautiskipuja, tulisi lääkärin 

epäillä endometrioosia. Jos potilaalla ei ole muita kipuoireita, voidaan avotervey-

denhuollossa tehdä hoitokokeilu ehkäisypillereillä. Jos kuukautiskipu ehkäisypil-

lereillä helpottuu, voidaan hoitoa jatkaa useita vuosia, eikä muita tutkimuksia tar-

vita. (Setälä ym. 2009, 4144.)  

 

Endometrioosin lääkehoitoon soveltuu usea eri lääke, joista potilaalle voidaan yk-

silöllisesti valita tehokkain mahdollisimman vähillä haittavaikutuksilla. Endo-

metrioosin hoitoon voidaan käyttää PG-synteesin estäjiä, yhdistelmäehkäisyval-

misteita, progestiineja, GnRH-agonisteja ja aromataasin estäjiä. Kaikki endo-

metrioosin tarkoitetut hormonilääkkeet ovat samalla raskautta ehkäiseviä, joten 

raskautta toivoville ne eivät sovellu. (Härkki, Heikkinen & Setälä 2011, 1839–

1842.) 
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3.2 Leikkaushoito 

 

Huolimatta siitä, että endometrioosin noninvasiivista diagnostiikkaa ja hoitokei-

noja tutkitaan paljon, kirurgisella hoidolla on suuri merkitys taudin diagnosoimi-

sessa ja hoidossa (Lam, Bignardi & Khong 2012, 387). Kirurginen hoito on ai-

heellista esimerkiksi silloin, kun oireisiin ei saada apua lääkkeillä tai tutkimuksissa 

todetaan kookas endometriooma munasarjassa. Kirurgisen hoidon tavoitteena 

on poistaa kaikki endometrioosikudos sekä palauttaa anatomia mahdollisimman 

normaaliksi. Jos potilas toivoo raskautta, on mahdollisuuksien mukaan varottava 

vaurioittamasta tervettä munasarjakudosta ja sen verenkiertoa. Mikäli potilaalla 

ei ole aikomusta yrittää enää raskautta, voidaan leikkauksessa poistaa munasar-

jat taudin uusimisriskin minimoimiseksi. Samalla voidaan poistaa myös kohtu. 

(Perheentupa & Santala 2011, 98, 100.) Leikkaustavoista laparotomia ja lapa-

roskopia ovat yhtä tehokkaita, mutta laparoskopia on edullisempana ensisijainen 

vaihtoehto. (Härkki, Heikkinen & Setälä 2011, 1842.) Lähes poikkeuksetta endo-

metrioosin kirurginen hoito on elektiivistä (Lam, Bignardi & Khong 2012, 387). 

 

Leikkausmuoto riippuu endometrioosipesäkkeen sijainnista. Pinnallisten pesäk-

keiden poisto tulisi olla aina mahdollista erilaisin polttomenetelmin silloin kun ki-

pua tutkitaan laparoskooppisessa tutkimuksessa. Syvemmällä sijaitsevat pesäk-

keet tulisi poistaa radikaalisesti eli kokonaan leikkaamalla, koska poltto ei poista 

kudosta kokonaan. Endometriooma, joka sijaitsee munasarjassa, on sijaintinsa 

vuoksi haastava poistaa, kun tavoitteena on säästää munasarjan kyky hedelmöit-

tymiseen. Endometriooman poisto vaatii munasarjan vapauttamisen kiinnikkeistä 

sekä munasarjan mobilisoimisen. Toimenpiteessä kysta usein puhkeaa, ja vat-

saonteloon valunut endometrioomaneste huuhdellaan. Endometriooman kapseli 

poistetaan munasarjasta. Jos kapselia ei saada poistetuksi täydellisesti, uusiutuu 

kysta. Kystan täydellinen poisto on tärkeä, jotta toistuvia munasarjojen toimintaa 

heikentäviä leikkauksia ei jouduta tekemään. (Härkki, Heikkinen & Setälä 2011, 

1842–1843.) 

 

Endometrioosin kirurgiseen hoitoon vaikuttavat muun muassa leikkausoperaa-

tion suuruus, siihen tarvittavan kirurgisen osaamisen saatavuus, preoperatiivinen 
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potilaan ohjaus ja postoperatiivinen hoito. Vasta leikkauksessa voi ilmetä endo-

metrioosin vakavuus ja levinneisyys. Kaikilla gynekologeilla ei välttämättä ole tar-

vittavaa kokemusta endometrioosipotilaan leikkaushoidosta. Jos potilaalla on tie-

dossa hankala kirurginen hoitotoimenpide, suositellaan hakeutumista endo-

metrioosiin perehtyneen gynekologin hoidettavaksi. (Lam, Bignardi & Khong 

2012, 388.)  

 

Endometrioosi voi leikkaushoidosta huolimatta uusiutua. Etenevässä seuranta-

tutkimuksessa on todettu endometrioosin uusiutuneen kahden vuoden jälkeen 

leikkauksesta 5,7 prosentilla lievää ja 14,4 prosentilla vaikeaa endometrioosia 

sairastaneista. Pitkässä seurannassa endometrioosi uusiutui 50 prosentilla. Ris-

kinä uusiutumiseen ei ole välttämättä taudin vaikeusaste, vaan merkitystä on po-

tilaan nuorella iällä ja epätäydellisellä endometrioosipesäkkeiden poistolla. 

(Härkki, Heikkinen & Setälä 2011, 1842.) 

 

Uusiutuvissa ja huonosti lääkehoitoon reagoivissa tapauksissa ratkaisuksi jää 

kohdun ja munasarjojen poisto eli radikaalileikkaus. Radikaalileikkauksen jälkeen 

taudin uusiutumisriski on pieni. Terveenkin munasarjan jäljelle jättäminen lisää 

uusiutumisriskiä kuusinkertaiseksi. (Hippeläinen 2001, 710.) 

 

Leikkaukseen liittyy aina myös riskejä. Pelätyimpiä riskejä ovat paksu- ja pe-

räsuoliresektioihin liittyvä suolisauman pettäminen sekä peräsuolen ja emättimen 

välisen fistelin syntyminen. Leikkauksenaikaisten hermovaurioiden seurauksena 

voi esiintyä pitkäaikaisia toiminnallisia haittoja, kuten ummetusta sekä häiriöitä 

virtsarakon toiminnassa ja seksuaalielämässä. (Kössi & Setälä 2013, 681.) 

 

Leikkaushoito parantaa tutkimusten mukaan elämänlaatua ja seksuaalitoimin-

toja. Leikkaushoito helpottaa tehokkaasti kroonista kipua, joka puolestaan paran-

taa potilaiden toimintakykyä ja elinvoimaisuutta. (Kössi & Setälä 2013, 682.) Es-

panjassa tehdyn tutkimuksen mukaan radikaalileikkaus parantaa endometrioo-

sipotilaan elämänlaatua, mutta radikaalileikkauksen postoperatiivisten kompli-

kaatioiden ja leikkauksesta aiheutuneiden sivuvaikutusten kuten menopaussin ja 

hedelmättömyyden vuoksi sitä tulisi harkita ainoastaan silloin, jos konservatiivi-

nen hoito ei tehoa. (De la Hera-Lazaro ym. 2016, 10.) 



14 

 

Postoperatiiviseen protokollaan tulisi kuulua leikkauksesta kertominen potilaalle, 

ohjeistus leikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen sekä jälkiseurannan järjestämi-

nen. Myös ohjeet siitä, mitä epätavallisissa tilanteissa kuten esimerkiksi lämmön 

noustessa, vatsakivuissa, pahoinvoinnissa ja hengenahdistuksessa tulee tehdä 

ja mihin ottaa yhteyttä. (Lam, Bignardi & Khong 2012, 393.) 

 

 

3.3 Muita hoitokeinoja 

 

Kipuja voidaan hoitaa kolmella tavalla: lääketieteen, vaihtoehtoisten hoitojen tai 

itsehoidon avulla. Ne eivät poissulje toisiaan ja useat kivuista kärsivät turvautuvat 

kaikkiin kolmeen vaihtoehtoon. (Lampinen & Haapio, 2000, 228.) 

 

Itsehoito jakautuu terveyttä ylläpitäviin tekoihin ja valintoihin, sairauksien hoita-

miseen itse ja hoitoon hakeutumiseen. Tärkeitä asioita ovat mielen, työn, liikun-

nan, levon ja ravinnon tasapainottaminen. Kivun itsehoito voi aiheuttaa erilaisia 

muutoksia elämässä aina kaiken muuttavasta elämänfilosofiasta tyynyn vaihta-

miseen. (Lampinen & Haapio, 2000, 229.) 

 

Vaihtoehtoisia hoitomuotoja ovat esimerkiksi klassinen kiinalainen lääketiede 

akupunktioineen, vyöhyketerapia, naturopatia, fytoterapia, aromaterapia ja erilai-

set sähköhoidot. Vaihtoehtoterapeutin tavoitteena on löytää perimmäinen syy ki-

vuille sekä kivusta kärsivän omat voimavarat. Moni hakeutuu vaihtoehtotera-

peutin vastaanotolle petyttyään viralliseen terveydenhuoltoon. Vaihtoehtotera-

peutilla on enemmän aikaa asiakkaalle ja monelle vaihtoehtohoitoihin hakeutu-

valle tärkeää on asiakkaan aktiivinen kuuntelu. Osa vaihtoehtohoidoista on hy-

väksytty viralliseen terveydenhuoltoon. (Lampinen & Haapio, 2000, 229.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

4.1 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuskysymykset 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää, kuinka radikaalileikkauksen koke-

neet endometrioosia sairastavat henkilöt kokivat leikkauksen jälkiseurannan ja 

mitä he olisivat siltä toivoneet.  

 

Tutkimuksemme on kyselytutkimus, joka toteutettiin sähköisellä lomakkeella. Ky-

sely on aineiston keräämisen tapa, jossa kyselyyn vastaavilta kysytään samat 

asiat samassa järjestyksessä samalla tavalla, eli kysymysten muoto on vakioitu. 

Kyselylomaketta käytetään silloin, kun halutaan ottaa selvää tiettyjen henkilöiden 

mielipiteistä, asenteista ja ominaisuuksista. Kysely on hyvä väline silloin, kun ky-

seltäviä on paljon tai he ovat hajallaan. Kyselyä voidaan käyttää henkilökohtais-

ten asioiden tutkimiseen. (Vilkka 2007, 28.) Kyselytutkimuksemme oli poikittais-

tutkimus eli vastaukset on kerätty samanaikaisesti usealta eri tutkittavalta. Poikit-

taistutkimus on hyvä valita silloin, kun halutaan tutkia tietyn asian tai ilmiön esiin-

tyvyyttä. (Vastamäki 2015, 121.) 

 

Sähköisesti tehtyjen kyselyjen ja haastatteluiden etuna on mahdollisten haastat-

telutilanteessa tapahtuvien haittatilanteiden vähentyminen. Kun kommunikaatio 

tapahtuu sähköisesti, todellisten vuorovaikutustilanteiden visuaalisten ja ei-ver-

baalisten tekijöiden synnyttämät valta-asemat häviävät. Haastateltavan ja tutkijan 

sukupuoli, etninen tausta ja ikä eivät sähköisessä kyselyssä tai haastattelussa 

määritä vuorovaikutusta samoin kuin todellisessa kohtaamisessa. (Kuula 2006, 

174.) Sähköisen kyselyn etuja ovat muun muassa taloudellisuus ja nopeus sekä 

tutkijan että kyselyyn vastaavan kannalta (Valli & Perkkilä 2015, 109). 

 

Kyselylomakkeen laatimisessa vaaditaan erityistä huolellisuutta, koska oletuk-

sena on, että kyselylomakkeeseen vastaaja ymmärtää kysymykset siten kuin ne 

on tarkoitettu tulosten oikeellisuuden varmistamiseksi. Tätä edesauttaa kysymys-

ten asettelu siten, että ne vastaavat tutkimuksen tavoitteita. Tärkeää on myös 
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rakentaa kysymykset yksinkertaisiksi ja objektiivisiksi niin, ettei ole mahdolli-

suutta siihen, että kysymys itsessään johdattelee vastaajan vastaamaan tietyllä 

tavalla. Jos kyselylomakkeeseen vastataan ilman kyselyn teettäjän läsnäoloa, on 

vastaajan pystyttävä vastaamaan lomakkeeseen mukana toimitettujen ohjeiden 

mukaan. (Valli 2010, 103–104.) 

 

Määrällisessä tutkimuksessa kyselylomakkeella kerättävä aineisto voidaan kysyä 

monivalintakysymyksillä, avoimilla kysymyksillä ja sekamuotoisilla kysymyksillä. 

Monivalintakysymyksissä vastausvaihtoehdot on annettu valmiiksi. Niillä tavoitel-

laan kysymysten ja vastausten vertailukelpoisuutta. Avoimilla kysymyksillä pyri-

tään saamaan vastaajilta spontaaneja mielipiteitä. Sekamuotoisissa kysymyk-

sissä osa vastausvaihtoehdoista on annettu, mutta vaihtoehtojen jälkeen anne-

taan tavallisesti yksi avoin kysymys. Onnistunut kyselylomake on perusta laaduk-

kaalle ja luotettavalle määrälliselle tutkimukselle. Tärkeimmät vaiheet ovat suun-

nittelu, kysymysten muotoilu ja testaus, sillä virheitä ei voi enää korjata siinä vai-

heessa, kun aineisto on jo kerätty. (Vilkka 2007, 67–69, 78.)  

 

Eettisesti hyvään kyselytutkimukseen kuuluu saatekirje. Saatekirje on oleellinen 

osa tutkimusta ja sen arviointia. Saatekirjeen perusteella tutkittava päättää, osal-

listuuko hän tutkimukseen. Saatekirjeessä on tarkoitus perustella tutkimuksen 

tarkoitusta ja saada tutkittava vakuutettua tutkimuksen merkityksestä sekä moti-

voida hänet vastaamaan kyselyyn. Saatekirjettä muotoillessa on myös tärkeä 

muistaa, että vaikka tutkittava olisikin saatu vakuutettua tutkimuksen tärkeydestä, 

ei sekään vielä takaa varmaa osallistumista. Lopulliseen vastauspäätökseen vai-

kuttavat saatekirjeen vakuuttavuuden lisäksi sen ja kyselyn visuaalinen ilme sekä 

kyselyn tai lomakkeen luettavuus. Saatekirjeessä tulee olla maininta siitä, että 

vastaajan henkilötietoja sekä vastauksia käsitellään asianmukaisesti ja henkilö-

tasoiset tiedot pysyvät vain tutkijan tiedossa. Saatekirjeen tehtävä on perustella 

lyhyesti tutkittavan osallistumisen tärkeys yksilötasolla. (Vilkka 2015, 189–191.) 

Omaa saatekirjettämme pohdimme yhdessä Endometrioosiyhdistyksen kanssa, 

jotta siitä tulisi mahdollisimman selkeä ja houkutteleva potentiaalisille vastaajille. 

Saatekirjeestämme kävi ilmi, että tutkimus tehdään anonyymina ja vapaaehtoi-

sesti, vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja ne tuhotaan tutkimuksen teon 
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jälkeen asianmukaisesti. Tutkimuksestamme ei voi myöskään tunnistaa yksit-

täistä vastaajaa. (LIITE 1.) 

 

Suunniteltuamme ensimmäisen version kyselylomakkeesta lähetimme sen En-

dometrioosiyhdistyksen koulutusvastaavalle, joka testautti lomaketta muutamalla 

yhdistyksen jäsenellä. Saatujen kommenttien perusteella muokkasimme kyselyä 

muutamaan otteeseen, kunnes kaikki olivat siihen tyytyväisiä. Kyselylomak-

keemme sisälsi monivalintakysymyksiä, avoimia kysymyksiä sekä sekamuotoisia 

kysymyksiä (taulukko 1). Kartoitimme lomakkeella myös vastaajien taustatietoja. 

(LIITE 2.)  

 

Taulukko 1. Lomakkeen kysymykset 

Tutkimuskysymykset Kyselylomakkeen kysymykset 

1. Minkälaista hoitoa potilas saa vuo-

den aikana leikkauksen jälkeen? 

10–17 

2. Kuinka moni on joutunut hakeutu-

maan jatkohoitoon oireiden vuoksi 

ja mistä potilas on hakenut apua? 

18–19 

3. Vastaako radikaalileikkauksen 

koko hoitoprosessi potilaan tarpei-

siin? 

20–26 

 

 

 
4.2 Kohderyhmä ja aineiston keruu 

 

Endometrioosiyhdistykseltä saamiemme tietojen mukaan radikaalileikkausten 

määriä ei tilastoida Suomessa. Kohdunpoistoista on tilastoja, mutta aina kohdun-

poiston syynä ei ole radikaalileikkaus. Moni endometrioosin vuoksi radikaalileik-

kauksen läpikäynyt on Endometrioosiyhdistyksen jäsen, joten lähestyimme koh-

deryhmäämme Endometrioosiyhdistyksen kautta. 

 

Keräsimme tutkimuksemme aineiston laatimalla verkkopohjaisen kyselyn. Mie-

timme aluksi myös haastattelujen mahdollisuutta, mutta päädyimme survey-tut-
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kimukseen. Termi survey tarkoittaa sellaisia kyselyn, haastattelun ja havainnoin-

nin muotoja, joissa aineistoa kerätään standardoidusti (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2004, 182). Radikaalileikkauksen kokeneita asuu ympäri Suomea, eikä 

meillä ollut mahdollisuutta haastattelujen tekemiseen pääkaupunkiseudun ulko-

puolella. Halusimme tutkimukseemme mukaan myös pääkaupunkiseudun ulko-

puolella asuvien ja leikattujen kokemuksia ja mielipiteitä.  

 

Verkkokysely sopii aineistonkeruumenetelmäksi silloin, kun kohderyhmä on 

nuorta. Innokkaimpia verkkokyselyihin vastaajia ovat 15–25-vuotiaat, kun taas 

iäkkäiden naisten vastausinnokkuus on vähäistä. Sukupuolella ei ole juuri merki-

tystä vastausinnokkuudessa. (Valli & Perkkilä 2015, 112.) Radikaalileikkauksia 

tehdään hedelmällisessä iässä oleville naisille, joten oletimme kohderyhmämme 

suhtautuvan verkkopohjaiseen kyselyyn positiivisesti. Mietimme myös itseämme 

vastaajan asemassa, ja totesimme, että verkkokysely on kohderyhmällemme 

luonteva tapa vastata kysymyksiin.  

 

Sähköinen kysely on mahdollista tehdä siten, että vastaaja pääsee eteenpäin 

vain vastattuaan jokaiseen kohtaan. Pakottamisella vastaamaan jokaiseen kysy-

mykseen on hyvät ja huonot puolensa: tämä voi suututtaa vastaajan ja se voi 

johtaa kyselyn kesken jättämiseen. Hyvänä puolena on se, että kaikki vastanneet 

vastaavat kaikkiin kysymyksiin, jolloin vastaukset ovat keskenään täydelliset. 

(Valli 2010, 113.) Rakensimme kyselymme siten, että jokaiseen määrälliseen ky-

symykseen täytyi vastata. Näitä olivat muun muassa taustatietoihin liittyvät kysy-

mykset sekä kaikki kysymykset, joihin vastattiin kyllä tai ei -vaihtoehdolla. Kyllä 

tai ei -vastauksen jälkeen oli mahdollisuus avoimen kysymyksen kohdassa pe-

rustella vastauksensa. Kysymyslomake sisälsi myös täysin avoimia kysymyksiä, 

joihin täytyi vastata edetäkseen kysymyslomakkeella.  

 

Sosiaalisten mediapalveluiden, kuten Facebookin, avulla tapahtuva ihmisten ja 

yhteisöjen välinen viestintä on hyvä apuväline ja tiedonlähde tutkijalle. Samasta 

aihepiiristä kiinnostuneet ihmiset tuottavat itse sisältönsä ja löytyvät samasta 

alustalta. Tutkijan täytyy vain löytää kohderyhmänsä. (Valli & Perkkilä 2015, 116.) 

Laadimme sähköisen kyselymme Webropol-ohjelmalla, jonka Endometrioosiyh-
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distys välitti eteenpäin suljetussa Facebook-ryhmässään. Kyselystä oli tehty mai-

ninta yhdistyksen Internet-sivuilla. Annoimme vastausaikaa kyselylle kaksi viik-

koa. Endometrioosiyhdistys piti keskustelua yllä Facebookissa vastausajan puit-

teissa ja kehotti jäsenistöä vastaamaan kyselyyn. Facebook-ryhmässä jäseniä oli 

kyselyn aukiolohetkellä 1462. 

 

Tärkeää kyselyn toteuttamisessa on sen lähettämisen ajoitus. Ajoitus kannattaa 

suunnitella hyvin, jotta tutkimuksen vastausprosentti ei sen vuoksi jää alhaiseksi. 

(Vilkka 2007, 28.) Julkaisimme kyselyn 4.2.2016 ja pidimme sen auki 17.2.2016 

asti. Halusimme vastaajien pääsevän takaisin normaaliin arkeen joulun ja uuden-

vuoden jälkeen, ennen kuin lähestyisimme heitä kyselyllämme. 

 

 

4.3 Aineiston analysointi 

 

Analyysitavat voidaan karkeasti jakaa kahdella tavalla: selittämiseen ja ymmär-

tämiseen. Selittämiseen pyrkivässä analysointitavassa käytetään usein tilastol-

lista analyysia ja päätelmien tekoa. Ymmärtämiseen pyrkivässä lähestymista-

vassa käytetään laadullista analyysia ja päätelmien tekoa. Tutkimukseen valitaan 

sellainen analyysitapa, joka parhaiten tuo vastauksen ongelmaan. (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 2009, 224.) Olemme tutkimuksessamme käyttäneet sekä selit-

täviä että ymmärtäviä analyysitapoja.  

 

Määrällinen tutkimus jakautuu kolmeen erilliseen vaiheeseen, joita ovat tutkimus-

aineiston kerääminen, aineiston käsittely sekä aineiston analysointi ja tulkinta. 

Kun vastauslomakkeet on saatu, niiden tiedot tarkistetaan ja vastausten laatu ar-

vioidaan. Asiattomasti täytetyt lomakkeet poistetaan, samoin puutteellisesti täy-

tetyt. Seuraavaksi loput lomakkeet käydään systemaattisesti kysymyksittäin läpi 

arvioiden virheet sekä puuttuvat tiedot. (Vilkka 2007, 106.) Kyselyymme saimme 

neljätoista vastausta, jotka kaikki hyväksyttiin mukaan analyysivaiheeseen. Vas-

tauslomakkeet oli täytetty asiallisesti, eikä vastauksissa ilmennyt puutteita. 
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Kvalitatiivista menetelmää käyttämällä on mahdollisuus lisätä ymmärrystä tutkit-

tavasta ilmiöstä, sillä etenkin hoitotieteissä monia ilmiöitä ei voida mitata ainoas-

taan määrällisesti tai havainnoimalla, vaan ymmärtämiseen tarvitaan ihmisten 

omia kokemuksia (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 74). Radikaalileik-

kauksen jälkiseurannan kokemuksia olisi hyvin vaikea kuvata vain lukuihin ja 

määriin keskittyen. Opinnäytetyössämme on piirteitä sekä kvantitatiivisesta että 

kvalitatiivisesta menetelmästä. Erilaiset menetelmätavat ovat toisiaan täydentä-

viä, eivätkä ne kilpaile keskenään (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 75). 

 

Kyselyajan päätyttyä tulostimme vastauslomakkeet ja kävimme ne läpi kysymys 

kysymykseltä. Tulokset ryhmiteltiin tutkimuskysymysten mukaisesti teemoittain. 

Osan määrällisten kysymysten tuloksista esitämme luvussa 5 taulukoin tai kuvi-

oin, jotta lukijan on ne helpompi hahmottaa. Määrällisten kysymysten avulla sel-

vitimme vastaajien taustatietoja, tyytyväisyyttä jälkitarkastukseen, keskustelu-

avun tarjoamisen yleisyyttä, leikkauksen jälkeiseen hoitoon hakeutumisen ylei-

syyttä ja leikkauksen jälkeisten oireiden ilmaantuvuutta. Avoimissa kysymyksissä 

olemme etsineet yhtäläisyyksiä ja eroja vastaajien välillä. Avointen kysymysten 

avulla saimme tietoa leikkaukseen johtaneista syistä sekä siitä, millaista tietoa 

ennen ja jälkeen leikkausta olisi kaivattu, milloin ja missä jälkitarkastus suoritet-

tiin, millaisia oireita leikkauksen jälkeen on ilmaantunut sekä muita asioita, joita 

vastaajat haluavat tuoda esille. Avointen kysymysten vastauksista olemme lai-

nanneet alkuperäisiä ilmauksia elävöittämään tutkimustulosten esittelyä. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

5.1 Vastaajien taustatiedot, leikkaukseen johtaneet syyt ja tiedonsaanti 

 

Kyselylomakkeen alussa kartoitettiin vastaajien ikää, asuinpaikkaa, leikkausajan-

kohtaa ja leikkaavaa sairaalaa. Vastaajat asuivat eri puolilla Suomea neljällä-

toista eri paikkakunnalla ja olivat iältään 34–50-vuotiaita. Vastaajista puolelle ra-

dikaalileikkaus oli tehty tutkimusta edeltävänä vuonna 2015. Muutoinkin leikkaus-

vuodet painottuivat muutamaan tutkimusta edeltävään vuoteen, ainoastaan yksi 

leikkaus oli tehty yli kymmenen vuotta ennen kyselyämme, vuonna 2003 (kuvio 

1). 

 

 

Kuvio 1. Tutkimukseen osallistuneiden leikkausvuosi 

 

Leikkauksista suurin osa suoritettiin yliopistollisessa sairaalassa, kuten alla ole-

vasta kuviosta (kuvio 2) käy ilmi. Leikkauksia suoritetaan myös pienemmissä sai-

raaloissa, esimerkiksi Hyvinkään ja Sastamalan sairaaloissa tehtiin tutkimukseen 

osallistuneille yksi leikkaus kummassakin. 
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Kuvio 2. Sairaalat, joissa leikkaukset suoritettiin 

 

Tärkeimmiksi syiksi radikaalileikkaukseen mainittiin endometrioosista aiheutunut 

kova kipu, jota ei saatu kuriin lääkehoidolla, sekä endometrioosin leviäminen.  

 

Endometrioosi levinnyt niin pahasti, oli jos mitäkin vaivaa… ulosta-
minen ja pissaaminen sattui, yhdyntä sattui, kuukautiset todella vuo-
laat ja kivuliaat... 
 
15 laparoskopiaa, kolmas raskaus ei onnistunut, kivut. 
 
Vaikea kiputilanne, jatkuvat vuodot. 

 

 

Vastauksissa tulivat esiin myös tuloksettomat raskausyritykset, lapsettomuushoi-

dot ja henkisen jaksamisen loppuminen. Radikaalileikkaukseen päädyttiin, kun 

muut hoidot eivät enää tehonneet.  

 

Vaikea endometrioosi joka kasvoi kasvamistaan leikkauksista huoli-
matta. Lapsettomuushoitoja tehty tuloksetta. Oman henkisen jaksa-
misen ja kipujen vuoksi loppujen lopuksi päätin tehdä pisteen kai-
kelle. 
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Ainoastaan 2/14 vastaajaa oli sitä mieltä, että päätös radikaalileikkauksesta ei 

ollut täysin itsenäinen. Toinen vastaajista ei halua tuoda julkisuuteen syitä siihen, 

miksi ei ollut itse voinut vaikuttaa radikaalileikkauksen toteutumiseen. Toinen olisi 

ensimmäisessä leikkauksessa halunnut poistattaa kaiken, mutta leikkauksia tuli-

kin kolme: ensimmäisessä leikkauksessa poistettiin kohtu, siitä kahden kuukau-

den kuluttua toinen munasarja ja puoli vuotta kohdun poiston jälkeen viimeinen 

munasarja. Vastaaja ei kokenut toipuneensa leikkauksista kunnolla lyhyiden leik-

kausvälien vuoksi ja kärsi myös jälkitulehduksista. 

 

Leikkausta edeltävään tiedonsaantiin oltiin pääasiassa tyytyväisiä. Vastaajista 

11/14 koki saaneensa tarpeeksi tietoa radikaalileikkauksesta ennen leikkauspää-

töstä. Yksi vastaajista oli kuitenkin itse perehtynyt radikaalileikkaukseen eikä ko-

kenut osanneensa edes kaivata enempää tietoa kuin mitä sairaalasta sai.  

 

Ennen leikkausta olisi haluttu enemmän tietoa siitä, että endometrioosi voi leik-

kauksesta huolimatta uusiutua eikä leikkaus voi taata kivuttomuutta. Tieto erilai-

sista leikkauksen jälkeisistä komplikaatioista, esimerkiksi emättimen ja pe-

räsuolen alueen ongelmista, on ollut puutteellista.  

 

Olisin kaivannut lisätietoa siitä, että kivut voivat jatkua leikkauksen 
jälkeenkin. Ja myös erilaisista leikkauskomplikaatioista olisin halun-
nut tietää...  

 

 

Yhdelle vastaajalle oli jäänyt epäselväksi, mitä radikaalileikkaus käytännössä tar-

koittaa ja kuinka kokonaisvaltaisesti radikaalileikkaus voi vaikuttaa elimistöön. Si-

säelinten laskeumista olisi voitu kertoa enemmän. 

 

Hoitohenkilökunnan taholta puutteelliseksi jääneiden tietojen vuoksi oma-aloittei-

suus tietojenhankinnassa koettiin tärkeäksi. 

 
Tietoa ei sairaalassa tullut paljoa, mutta olin endon takia jo vuosikau-
sia pikkuhiljaa itse perehtynyt aiheeseen. 
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5.2 Leikkauksen jälkeen saadut ohjeet 

 

Leikkauksen jälkeen saatuihin ohjeisiin oltiin pääosin tyytyväisiä. Vastaajista 

11/14 vastasi ohjeiden olleen hyvät ja kattavat. Kolme vastaajaa olisi kaivannut 

tarkempia ohjeita muun muassa leikkauksesta johtuneista kivuista vatsan alu-

eella sekä vatsalihasten erkauman hoidosta ja jumpasta. Yksi vastaaja olisi toi-

vonut saavansa leikkauskertomuksen mukaansa sekä tietoa siitä, minkälaisia oi-

reita voi tulla ja mitä ei pitäisi tulla. 

 

Ehkä joku vihkonen mihin palata myöhemmin ja leikkauskerto-
mus/epikriisi, ja tietoa mitä voi tulla ja mitä ei pitäs tulla. 
 
Ohjeet aika ok, mutta ei kattavat. Enemmän olisin kaivannut tietoa 
kivuista vatsan alueella johtuen tähystysaukoista jne. 

 

 

Vain yksi vastaajista ei ollut saanut lääkinnällistä hoitoa vaihdevuosioireisiin. Hor-

monaalisia valmisteita joita oli käytetty, olivat muun muassa estrogeeniyhdistel-

mävalmisteet 9/13, estrogeenivalmisteet 1/13 sekä tibolonvalmiste 2/13. Yksi 

vastaaja oli kokeillut kahta eri valmistetta, koska ensimmäinen ei sopinut. Kaksi 

vastaajaa ei muistanut valmisteen nimeä tai vaikuttavaa ainetta. 

 

 

5.3 Radikaalileikkauksen jälkiseurannan toteutuminen  

 

Kuudelle vastaajalle radikaalileikkauksen jälkiseurantaa ei tehty ollenkaan. Jälki-

tarkastuksessa käyneille ensimmäinen jälkitarkastus tehtiin kuudesta viikosta 

kuuteen kuukauteen leikkauksen jälkeen. Jälkiseurantaa ei automaattisesti vaa-

dittu tehtäväksi, mutta laajan leikkauksen ja leikkauksen jälkeen ilmenneiden ki-

pujen vuoksi tarkastus suoritettiin.  

 

Ei olisi kuulemma vaadittu. Tuli kipuja taas lisää joten tsekki paikoil-
laan. 
 
Ei ole vielä suoritettu. Ensin sanoivat ettei sellaista tarvita, mutta 
koska leikkaus oli laaja, lupasivat tarkastusajan 6 kk päähän. 
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Menin itse gynelle hiivaongelmien ja estrogeenisäädön tarkennuk-
sen takia jo vajaa 2kk leikkauksen jälkeen. Alun perin ohje oli 4-6 kk 
kuluttua vähintään yleislääkärille. 

 

 

Toteutuneista kahdeksasta tarkastuksesta kuusi tehtiin yliopistollisessa sairaa-

lassa. Yksi vastaajista kävi jälkitarkastuksessa Ylioppilaiden terveydenhoitosää-

tiöllä YTHS:llä, vaikka alun perin ohje oli mennä terveyskeskukseen. Yksi kävi 

omakustanteisesti yksityisellä lääkärillä. 

 

Ensimmäiseen jälkitarkastukseen tyytyväisiä oli vain kolme vastaajaa. Tyytymät-

tömyyttä aiheutti etenkin se, että leikkauksen suorittanut lääkäri ei ollut paikalla. 

Viisi vastaajaa, joille jälkiseurantaa ei ollut lainkaan tehty, olivat tyytymättömiä 

seurannan puuttumiseen. Lisää jälkiseurantakäyntejä toivoi 12/14 vastaajaa. Ai-

noastaan kaksi vastaajaa oli tyytyväisiä maksimissaan yhteen jälkitarkastukseen. 

 

Keskusteluapua radikaalileikkauksen jälkeen tarjottiin vain yhdelle vastaajista; 

viisi olisi sitä halunnut. Keskusteluapua saanut koki keskustelusta olevan hyötyä 

ja keskustelun olevan hyvä väylä purkaa huoliaan ikävistä hoitokokemuksista 

sekä hormoniongelmista. Radikaalileikkauksen jälkeisestä elämänmuutoksesta 

voi olla hyvä puhua ammattilaisen kanssa, sillä läheisiä ei aina haluta rasittaa 

omilla terveysongelmilla. 

 

 

5.4 Leikkauksen jälkeen ilmenneet oireet 

 

Leikkaukseen liittyvien asioiden vuoksi hoitoon oli hakeutunut vuoden sisällä 6/14 

vastaajaa. Kolmella syynä hoitoon hakeutumiseen oli kivut, muita syitä olivat 

vaihdevuosioireet, korvaushoito ja vatsalihasten palautumattomuus. Neljä kuu-

desta hoitoon hakeutuneesta tiesi, mihin ottaa yhteyttä leikkauksen jälkeen, yksi 

vastaaja ei tiennyt ja hakeutui sen vuoksi yksityiselle ja yksi jätti vastaamatta ky-

symykseen. 
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Vastaajista 9/14 oli vuoden aikana leikkauksen jälkeen saanut endometrioosioi-

reita. Kahdeksalla oireet liittyivät kipuun; yleisimmät kuvatut kipuoireet olivat vat-

san sekä alavatsan alueella. Yksi vastaajista kertoi saaneensa kouristuskohtauk-

sia leikkauksen jälkeen ja yhdellä oli hartiapistosta sekä kylkivihlontaa. Aina vas-

taajilla ei kuitenkaan ollut täyttä varmuutta siitä, johtuivatko kivut endometrioo-

sista. 

 
En ole varma onko ne endometrioosioireita vai muita. Ajoittain kipua 
alavatsassa mutta vain hetken kestäviä. Vastaavaa kipua kuin aiem-
min ennen kuukautisia. Leikkauksen jälkeen oli kipuja muutaman 
kuukauden ajan esim. virtsatessa. 
 
Siis en voi olla varma onko endoa vai tulehduksen jälkeisiä vai leik-
kauskiinnikkeitä, mutta kipua ajoittain ja vatsalihasongelma.  

 

 

Viisi vastaajista oli hakeutunut hoitoon oireiden vuoksi. Kaksi oli hakeutunut yk-

sityiselle puolelle, yksi terveyskeskukseen, yksi yliopistolliseen sairaalaan ja yksi 

hoitoon hakeutuneista oli soittanut aiemmin hoitaneelle taholle. Kaksi oireita saa-

nutta ei ollut hakenut apua oireisiinsa. Kahden vastaajan oireita lievitettiin lääk-

keellä, yksi sai ajan fysioterapeutille. Yhdeltä vastaajalta endometrioosia oli lei-

kattu vielä radikaalileikkauksen jälkeenkin. 

 

Radikaalileikkauksen jälkeen muita ilmenneitä oireita oli kahdeksalla vastaajalla. 

Muita oireita olivat alkava osteoporoosi, kilpirauhasen liikatoiminta, väsymys ja 

lihassärky, struuma ja refluksitauti, nivelkivut, migreeni, allergiat sekä fibromyal-

gia. Apua oireisiin haettiin terveyskeskuksista, yliopistollisista sairaaloista ja yk-

sityisiltä lääkäreiltä. Ainoastaan yksi vastaaja koki, ettei ollut saanut apua oirei-

siinsa. 

 

Radikaalileikkauksen jälkeisiin vaihdevuosioireiden hoitoon tarkoitettujen hormo-

nivalmisteiden käytöstä koki saaneensa liian vähän tietoa kymmenen vastaajaa. 

Koettiin, ettei ollut tarpeeksi tietoa, miksi hormonivalmisteita tuli käyttää ja mitkä 

olivat hormonihoitoon liittyvät riskit. Lisäksi yksi vastaaja ilmoitti endometrioosin 

uusiutuneen hormonikorvaushoidon vuoksi. 
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Itse olen ottanut asioista selvää ja ehdotellut eri asioita lääkäreille. 
Itsenäisesti olen myös jättänyt korvaushoitoja pois ja seurannut tilan-
netta miten se on vaikuttanut kipuihin. 

 
Mitään ei kerrottu siitä että mitä hyötyä hormonihoidosta olisi laajem-
min tai mitä haittoja jos niitä ei ota. En tosin ymmärrä miksi kirjoite-
taan endometrioosipotilaalle sellaista valmistetta, jossa varoitetaan 
valmisteen saattavan lisäävän endometrioosia. Kuulemani mukaan 
endo saattaa aiheuttaa ongelmia radikaalin jälkeenkin. 
 
Siis jotenkin olisin tarvinnut jutustelua oireista jne. Minulle kaikki kävi 
niin äkkiä, asioiden sisäistämiseen menee aikaa. 
 

 

Vastauksissa kävi ilmi myös huolimattomuutta lääkinnällisissä asioissa lääkärin 

taholta, kun hormonikorvaushoitoa ei ollut aloitettukaan. Resurssien vähäisyyden 

vuoksi yksi vastaaja ei ollut saanut tarvittua apua riittämättömään lääkehoitoon. 

 

Alkuun en saanut hormonikorvaushoitoa lainkaan enkä älynnyt sitä 
pyytää. Kivun ja tulehduksen takia uudestaan polille mennessä lää-
käri huomasi hormonikorvaushoidon puuttuvan. 
 
[Leikkaavasta] sairaalasta en saanut tietoa lääkinnällisestä hoidosta. 
Endometrioosin estoon olisi ollut muitakin vaihtoehtoja kuin e-pillerit, 
jotka sain kohdunpoiston sekä munasarjojen poiston jälkeen. Pian 
leikkauksen jälkeen alkoi kesäsulku, jolloin en saanut ketään kiinni, 
jolta olisin voinut kysyä lääkityksestä, se ei ollut riittävä vaihde-
vuosioireisiin. 

 

 

5.5 Potilaiden toiveita jälkiseurannasta 

 

Keskeiseksi ongelmaksi vastaajat kokivat sen, että radikaalileikkauksen jälkeen 

on vaikea saada apua naistentaudeilta, koska munasarjat ja kohtu on poistettu. 

Kipuja ei aina oteta vakavasti, vaikka syy kipuihin voi olla muu kuin radikaalileik-

kaus tai endometrioosi. Vastaajat toivat esille myös sen, että ennen radikaalileik-

kausta tulisi potilaalle kertoa siitä, että endometrioosi voi uusiutua myös leikkauk-

sen jälkeenkin. Yksi vastaaja kertoi katuvansa leikkausta. 

 

Olen kyllä tyytyväinen leikkaavaan lääkäriini ja osaston hoitajiin jotka 
minua hoiti leikkauksen jälkeen, mutta enemmän olisin kaivannut jäl-
kiseurantaa vaikka vuoden päähän leikkauksesta, tarkistaakseen 
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että onko endo kumminkin lähtenyt kasvuun vai onko pysynyt ai-
soissa. Tietoa että mihin minun tulee ottaa yhteyttä jos kaipaan apua 
asian tiimoilta; kuka tai kenen tahon piiriin kuulun. Olen huono hake-
maan itselleni apuja ja sen takia monesti asiat menee vain pahem-
maksi kun pitkitän ja pitkitän. Olisi minulle helpompaa jos olisin saa-
nut tietoa että en radikaalin jälkeen jää yksin ja yhteystiedot minne 
tarvittaessa voin ottaa yhteyttä. 
 
Kaikille joille radikaalia tarjotaan hoitona pitäisi kertoa, että endo-
metrioosi voi uusiutua radikaalin jälkeenkin. 
 
Kukaan ei kertonut sitä, että endometrioosi voi vaivata radikaalin jäl-
keenkin. Asioiden selvittäminen on jäänyt oman tiedon etsinnän va-
raan. 
 

 

Etenkin avoleikkausten kohdalla toivottiin edes yhtä fysioterapiakertaa leikkauk-

sen jälkeen. Vastaajat eivät olleet saaneet leikkauksen yhteydessä tai jälkitarkas-

tuksessa ollenkaan tietoa vatsalihasten erkaumasta.  

 

Pystyhaava-avoleikkauksen jälkeen edes yksi fysioterapiakerta ihan 
automaattisesti olisi hyvä. Vatsalihasten erkaumasta ei sairaalassa, 
tikkien poistossa eikä jälkitarkastuksessa ole puhuttu yhtään mitään, 
ihan itse löysin asian netistä kun etsin syytä miksi minun vatsani ei 
palaudu vaan tuntuu vaan kasvavan. 
 
Meidät radikaalileikatut on ns. unohdettu ei ketään liikuta meidän ki-
vut eikä kukaan halua hoitaa. 

 

 

Jälkiseurannassa tärkeäksi koettiin leikkaavan lääkärin tapaaminen. Monet taval-

liset naisen terveydenhoitoon vaikuttavat asiat, kuten esimerkiksi irtosolunäyte-

seulonnat, voivat radikaalileikkauksen jälkeen olla potilaalle epäselviä. Oman 

anatomian muutos leikkauksen jälkeen hämmentää. Jatkuvuutta jälkiseuran-

noissa toivottiin; ehdotuksena oli muun muassa jälkiseuranta kerran vuodessa 

radikaalileikkauksen läpikäyneille. 

 

Olisin halunnut leikkaavan lääkärin selostavan perusteellisesti mitä 
leikkauksessa selvisi. 
 
Olisi hyvä jos jälkitarkastus tehtäisiin aina leikkauksen jälkeen. Itseä 
mietitytti onko kaikki ok ja parantunut niin kuin pitää. 
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Radikaalileikkauksen jälkeisen henkisen puolen hoidossa koettiin myös olevan 

kehittämistä. Keskusteluavun tarve nousi vahvana esille. Monet radikaalileik-

kauksen läpikäyneet ovat nuoria ja elämänmuutos munasarjojen ja kohdun pois-

ton jälkeen on suurempi kuin jo lähellä normaalia vaihdevuosi-ikää olevilla. Tä-

män vuoksi tarve psykologin vastaanotolle koettiin vahvana. 

 

Kriisipsykologille pääsin juttelemaan, mutta nyt sekin on ohi, koska 
minulla ei ole enää hoitosuhdetta sairaalaan jossa operaatio tehtiin.  
 
Fyysisesti olen työkuntoinen, henkisesti en… Lääkärit voisivat puhua 
enemmän endosta ja sen vaaroista. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tutkimuksemme osoittaa selkeästi, että Suomessa radikaalileikkauksen jälkiseu-

rannassa on puutteita. Prosessi ei ole kaikkialla yhtenäinen ja paikoin potilailla 

on epätietoutta siitä, miten leikkauksen jälkeisiä mahdollisia oireita tulee hoitaa, 

sekä kenen puoleen kääntyä oireiden ilmaantuessa. 

 

Radikaalileikkaus on suuri muutos potilaan elämässä. Itse leikkauksesta koettiin 

saadun tarpeeksi tietoa etukäteen, mutta leikkauksen jälkeisten komplikaatioiden 

ja kipujen esiintuominen oli puutteellista. Ennen leikkausta olisi kuitenkin haluttu 

enemmän tietoa siitä, että endometrioosi voi leikkauksesta huolimatta uusiutua, 

eikä leikkaus voi taata kivuttomuutta. Tieto erilaisista leikkauksen jälkeisistä 

komplikaatioista, esimerkiksi emättimen ja peräsuolen alueen ongelmista, on ol-

lut puutteellista. Leikkauksen jälkeiset kivut ja sisäelinten laskeumat ovat voineet 

tulla monelle yllätyksenä. 

 

Jälkiseurannan toteutumista pidettiin erittäin tärkeänä ja toivottiin enemmän kuin 

yhtä jälkiseurantakäyntiä. Henkistä tukea tarjottiin hoitohenkilökunnan taholta 

vain yhdelle vastaajalle, vaikka viisi vastaajaa olisi sellaista halunnut. Merkille 

pantavaa on, että kuudelle vastaajasta jälkiseurantaa ei tehty ollenkaan.  

 

Kahdeksasta toteutuneesta jälkitarkastuksesta kuusi tehtiin yliopistollisessa sai-

raalassa. Tästä voidaan päätellä, että yliopistollisessa sairaalassa resurssit poti-

laan kokonaisvaltaisempaan hoitoon ovat suuremmat ja radikaalileikkaukset kan-

nattaisi keskittää niihin. Perheentupa ja Santala (2011, 99) ovat myös tuoneet 

esille sen, että endometrioosipotilaan menestyksellinen hoito edellyttää eri alojen 

kirurgien hyvää ja toimivaa yhteistyötä, ja vaikean endometrioosin hoito olisikin 

syytä keskittää erityisiin osaamiskeskuksiin. Ruotsissa avattiin vuonna 2009 en-

dometrioosikeskus Upsalan yliopistollisen sairaalan yhteyteen ja vuonna 2012 

Karoliinisen sairaalaan Tukholmaan. Endometrioosikeskusten tavoitteena on 

keskittää kaikki osaaminen endometrioosista saman katon alle. Endometrioosi-

keskuksista eri sairaalat ympäri Ruotsia voivat saada konsultointiapua ja sairaa-

lat voivat antaa potilaille lähetteen Endometrioosikeskukseen. (Andersson 2015; 
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Endometriosisföreningen 2012.) Tällainen endometrioosiin keskittynyt keskus 

olisi tärkeä perustaa myös Suomeen, jotta endometrioosipotilaan kokonaisvaltai-

nen hoitopolku toteutuisi paremmin.  

 

Jälkiseurantaa saaneet vastaajat olivat tyytymättömiä siihen, että jälkitarkastuk-

sessa ei aina ollut paikalla leikkaavaa lääkäriä. Endometrioosia ei voida diagno-

soida ultraäänen perusteella, joten ainoa tapa diagnoosin varmistamiseen on 

leikkaus. Potilaalle on tärkeää keskustella leikkauksesta ja omasta anatomias-

taan henkilön kanssa, joka on itse nähnyt potilaan tilanteen. 

 

Leikkauksen jälkeisen vuoden aikana lähes puolet vastaajista oli hakeutunut jat-

kohoitoon kipujen tai muiden oireiden vuoksi. Neljä heistä tiesi, mihin ottaa yh-

teyttä ja yksi hakeutui yksityiselle sen vuoksi, ettei ollut varma hoitopaikasta. Näin 

ollen tieto siitä, mistä saada jatkohoitoa, on verrattain hyvin tavoittanut vastaan-

ottajan. 

 

Yli puolelle vastaajista, yhdeksälle neljästätoista, oli omien sanojensa mukaan 

tullut endometrioosioireita leikkauksen jälkeen. Oireet olivat pääasiassa kipuja 

vatsan ja alavatsan alueella. Vastauksista kävi ilmi, että kipujen alkuperästä ei 

kuitenkaan oltu varmoja, eikä niitä tämän tutkimuksen perusteella voi suoraan 

sanoa endometrioosin aiheuttamiksi. Radikaalileikkauksen sanotaan poistavan 

endometrioosin, mutta jos kivut jatkuvat leikkauksen jälkeenkin, olisi lääkärien 

aiheellista kiinnittää niihin tarkempaa huomiota. Vastaajat kokivat, että kipuja ei 

radikaalileikkauksen jälkeen oteta vakavasti, vaikka ne voivat johtua myös 

muusta kuin endometrioosiin tai radikaalileikkaukseen liittyvistä asioista. Tämä 

on vakava asia, johon ehdottomasti tulisi puuttua nykytilannetta paremmin. 

 

Oleellinen seikka radikaalileikkauksen jälkeen on vaihdevuosioireiden hoito. Silti 

kymmenen vastaajaa koki vaihdevuosioireiden hoitoon tarkoitettujen hormonival-

misteiden käytöstä saadun tiedon vajavaiseksi. Potilaat eivät saaneet tarpeeksi 

tietoa siitä, miksi hormonivalmisteita tuli käyttää ja mitkä olivat hoitojen riskit. Sai-

raanhoitajan työhön kuuluu vahvasti potilaan neuvonta ja opastus, joten tällai-
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sissa tilanteissa olisi paljon parantamisen varaa. Leikkaus- ja hoitoajat sairaa-

loissa ovat lyhentyneet, joten jo senkin vuoksi potilaan oikeanlainen ohjaus ja 

neuvonta ovat tärkeitä. 

 

Kirjoittaessamme opinnäytetyömme teoriaosaa löysimme kahtalaista tietoa en-

dometrioosista ja munasarjasyövästä. Kansainväliset tutkimukset ovat osoitta-

neet endometrioosin nostavan erityisesti munasarjasyöpäriskiä, mutta suomalai-

sen tutkimuksen mukaan sairastumisen pelko ei ole aiheellinen. Munasarjasyö-

vän pelossa radikaalileikkausta ei tule tutkimusten mukaan harkita, mutta tiheät 

gynekologiset tarkastukset ovat suositeltavia. Kukaan kyselyymme vastanneista 

ei kuitenkaan maininnut syyksi radikaalileikkaukseen munasarjasyövän pelkoa, 

vaan syyt olivat pääasiassa kipuihin liittyviä. 

 



33 

7 POHDINTA 

 

 

7.1 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

Tutkimuksen teossa on otettava huomioon monia eettisiä näkökulmia. Jotta tut-

kimus olisi eettisesti hyvä, on tutkimuksen teossa noudatettava hyvää tieteellistä 

käytäntöä. Suomessa muun muassa opetusministeriön asettama tutkimuseetti-

nen neuvottelukunta sekä yliopistojen eettiset toimikunnat valvovat ja ohjaavat 

tutkimushankkeiden eettisyyttä ja asianmukaisuutta. Hyvän tieteellisen käytän-

nön perusteita ovat ihmisarvon kunnioittaminen sekä rehellisyys. Tämä tarkoittaa 

muun muassa vapaaehtoisuutta tutkimukseen osallistumiseen. Jo tutkimusai-

heen valinnassa selvitetään tutkimuksen syitä ja tarvetta sekä yhteiskunnallista 

merkittävyyttä. Tutkimuksen eettisyyteen kuuluu myös rehellisyys, jonka varmis-

tamiseksi on hyvä ottaa huomioon tiettyjä periaatteita. Tärkeitä seikkoja ovat esi-

merkiksi muiden tekstiä lainatessa oikein merkityt lähdeviitteet sekä suoran lai-

nauksen teossa erityinen tarkkuus painovirheet mukaan lukien. Myös oman 

aiemman tutkimuksen uudelleen käyttö tekemällä pieniä muutoksia on tiedeyh-

teisön harhauttamista. Tulosten esittäminen ilman yleistystä, kriittisellä otteella 

sekä niitä kaunistelematta on tärkeää, jotta vältytään tiedeyhteisön ja päätöksen-

tekijöiden harhaanjohtamiselta. Myös raportointiin pätevät samat säännöt; käyte-

tyt menetelmät tulee selostaa sekä alkuperäiset havainnot säilyttää alkuperäi-

sessä muodossaan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 23–27). 

 

Vaikka tutkimuksessa pyritään oikeellisuuteen, on tuloksissa aina vaihtelua luo-

tettavuudessa ja pätevyydessä. Tutkimuksen luotettavuuden arviointiin voidaan 

käyttää erilaisia mittaus- ja arviointitapoja. Yksi arviointiin liittyvä käsite on vali-

dius, joka tarkoittaa sitä, että mittari, jota tutkimuksessa käytetään, vastaa mah-

dollisimman hyvin sitä mitä halutaan mitata. Kun kyselylomaketta käytetään mit-

tarina, voi aina olla mahdollisuus siihen, että tutkittava ymmärtää kysymykset eri 

tavoin kuin tutkija on ne tarkoittanut. Näin ollen tutkimuksen tulosten luotettavuus 

kärsii, jos tutkija käsittelee vastaukset alkuperäisten ajatusmallinsa perusteella. 
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(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 226–227.) Laadimme kyselylomakkeen yh-

dessä Endometrioosiyhdistyksen kanssa ja se pilotoitiin ennen kuin kyselylo-

make tuli julkiseksi.  

 

Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta eli kykyä antaa 

tuloksia, jotka eivät ole sattumanvaraisia. Esimerkiksi jos kaksi tutkijaa päätyy 

samanlaiseen tulokseen, voidaan tulosta pitää reliaabelina. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2004, 216.) Radikaalileikkauksen jälkiseurannasta ei juurikaan ole 

tehty tutkimuksia, joten emme voi verrata omia tuloksiamme mihinkään muuhun 

tutkimukseen. Toivottavasti tutkimuksia tästä aiheesta tullaan tekemään, jotta tut-

kimusten reliaabelius kasvaa. 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuus toteutuu, kun tutkijan tekemät tulkinnat vas-

taavat tutkittavan käsityksiä ja tutkimuskohde sekä materiaalin tulkinta sopivat 

yhteen. Yksi laadullisen tutkimuksen luotettavuuden indikaattoreita on tutkija itse 

ja hänen rehellisyytensä: tutkijan tulee itse arvioida tekemiänsä valintoja, tekoja 

ja ratkaisuja luotettavuuden kannalta. (Vilkka 2015, 196–197.) Olemme kuvan-

neet työmme koko tutkimusprosessin niin selkeästi kuin mahdollista. Prosessin 

kuvaaminen lisää työmme läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta. Käyttämämme lähteet 

olemme merkinneet työhön huolellisesti ja ne ovat vapaasti kaikkien saatavilla, 

joten lukija voi helposti tarkistaa asioiden paikkansapitävyyden.  

 

Koska radikaalileikkauksia tehdään Suomessa vähemmän kuin säästäviä leik-

kauksia, meillä oli alusta lähtien pelkona se, ettemme saisi kyselyymme tarpeeksi 

vastauksia, jotta se olisi mahdollisimman luotettava. Vastauksia tuli määräajassa 

14. Radikaalileikkausten määriä ei Endometrioosiyhdistyksen mukaan tilastoida, 

joten meillä ei ollut alun perin selkeää käsitystä, kuinka moni voisi kyselyymme 

vastata. Endometrioosiyhdistys on kuitenkin tyytyväinen vastanneiden määrään. 

Vastausaikaa annoimme kyselylle kaksi viikkoa. Vastausaikaa olisi tietysti voinut 

pidentää, mutta pääosa vastauksista tuli ensimmäisten päivien aikana, emmekä 

usko, että vastausajan pidentäminen olisi tuonut enempää vastaajia kyselyl-

lemme. 
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7.2 Prosessin kulku ja ammatillinen kasvu 

 

Opinnäytetyöllä on tarkoitus osoittaa kykyä ammatillisen taidon ja teoreettisen 

tiedon yhdistämiseen. Opinnäytetyö on prosessi, joka harjoittaa ajan ja kokonai-

suuksien hallintaa, yhteistyötaitoja, työelämän kehittämistä sekä suullista ja kir-

jallista ilmaisemista. Tämä kaikki on osa ammatillista kasvua. (Vilkka & Airaksi-

nen 2004, 159–160.) Ammatillisella kasvulla tarkoitetaan opiskelijan näkökul-

masta opiskelijan kasvua ja kehittymistä työssä ja työstä kohti asiantuntijuutta. 

Asiantuntijuus on hoitajan ammattiin kiinnittyvää ja hoitotieteeseen perustuvaa 

erityisosaamista, joka kehittyy koulutuksen ja kokemuksen myötä. Ammatillisen 

kasvun tukeminen kohti asiantuntijuutta on ammatilliselle korkeakoulutukselle 

asetettu haaste. (Laakkonen 2004, 13–14.)  

 

Opinnäytetyömme tekeminen on ollut osittain melko vaativakin prosessi. Vaati-

van siitä on tehnyt aiheesta tehtyjen tutkimusten vähäisyys. Endometrioosia on 

tutkittu paljon, mutta radikaalileikkauksesta tutkimuksia löytyi vähän. Olemme 

omien voimavarojemme ja resurssiemme mukaan tehneet työstä niin hyvän kuin 

on ollut mahdollista. Prosessin aikana olemme oppineet paljon sekä endo-

metrioosista ja radikaalileikkauksesta kuin omasta tavasta työskennellä ja tehdä 

tutkimusta. Olemme erilaisia työskentelytavoiltamme, mutta opinnäytetyön teke-

minen sujui ongelmitta. Parityöskentely oli helppoa ja täydensimme hyvin toinen 

toistamme. Opinnäytetyön tekeminen on antanut myös viitteitä siitä, millaista 

jatko-opiskelu terveydenhuoltoalalla voisi olla.  

 

On paljon asioita, joita tekisimme nyt toisin. Huomasimme tutkimustuloksia koo-

tessamme, että emme olleet ennen kyselylomakkeen lähettämistä tutustuneet 

tarpeeksi teoriatietoon. Tämä ei tarkoita, että olisimme hätiköiden laatineet kyse-

lylomakkeen, päinvastoin. Käytimme paljon aikaa lomakkeen laadintaan, mutta 

vasta prosessin edetessä tajusimme teoriatiedon tärkeyden. Oppimisprosessina 

on ollut kiintoisaa huomata omat vajavaisuutensa tutkimusta tehdessä ja yrittää 

miettiä, miten jatkossa välttyisi samanlaisilta karikoilta.  

 

Sairaanhoitajakoulutukselle on laadittu osaamisvaatimukset, jotta sairaanhoita-

jien osaaminen ja koulutuksen tasalaatuisuus olisi samanlaista riippumatta siitä, 
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missä opintonsa suorittaa. Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen koostuu use-

asta eri osa-alueesta aina asiakaslähtöisyydestä sosiaali- ja terveyspalvelujen 

laadun ja turvallisuuden hallintaan. (Eriksson ym. 2015, 3, 35.) Sairaanhoitaja on 

hoitotyön asiantuntija tehtävänään potilaiden hoitaminen. Sairaanhoitaja toteut-

taa ja kehittää hoitotyötä ja käyttää näyttöön perustuvassa hoitotyössä hyväksi 

ammatillista asiantuntemustaan, potilaan tarpeisiin ja kokemuksiin perustuvaa 

tietoa sekä hoitosuosituksia ja tutkimustietoa. (Opetusministeriö 2006, 63.) Ter-

veydenhoitajan ammatillisen osaamisen yhtenä keskeisenä tavoitteena on auttaa 

asiakasta löytämään ja tunnistamaan voimavarojaan terveyden ylläpitämiseksi ja 

elämässä selviytymiseksi. (Suomen Terveydenhoitajaliitto 2008.) Terveydenhoi-

taja ohjaa työssään asiakasta ottamaan vastuuta omasta terveydestään sekä 

vahvistaa tämän kykyä ylläpitää terveyttään (Haarala & Tervaskanto-Mäentausta 

2014, 20).  

 

Opinnäytetyömme tulokset osoittivat kirkkaasti sen, että potilaan ohjauksella on 

hoitoprosessissa tärkeä ja oleellinen rooli. Olemme opinnäytetyötä tehdessämme 

pohtineet radikaalileikatun tai radikaalileikkausta miettivän endometrioosipotilaan 

ohjaamisen vaativuutta, kun selkeä hoitoprosessi vielä puuttuu. Olemme myös 

pohtineet omia ohjaustaitojamme ja todenneet, että se on osa-alue, johon jokai-

sen terveydenhuoltoalalle opiskelevan tulee kunnolla panostaa. Ihminen on ko-

konaisuus ja tässä tutkimuksessakin kävi ilmi, että potilaat tarvitsevat kipulääk-

keiden lisäksi myös henkistä tukea. Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan täytyy 

osata arvioida kunkin potilaan kohdalla erikseen, millaista hoitoa hän tarvitsee, ja 

olla kykenevä tarjoamaan sitä potilaalle. 

 

Yhteistyökumppanimme Endometrioosiyhdistyksen kanssa työskentely on ollut 

mielenkiintoista ja antoisaa. Olemme saaneet hyvän kuvan potilasjärjestön toi-

minnasta ja näkemyksen siitä, miten potilaiden asioita ajetaan vapaaehtoispoh-

jalta. Järjestöjen työn merkitys on hyvä sisäistää sairaan- ja terveydenhoitajana, 

sillä loppujen lopuksi kaikella tekemällämme työllä on sama päämäärä: potilaan 

paras mahdollinen hoito.  
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7.3 Jatkokehittämisaiheita 

 

Kyselymme vastauksissa nousi esille potilaiden toive opasvihkosesta, jossa tii-

viisti kuvataan radikaalileikkauksen hoitoprosessi. Oppaasta olisi hyvä käydä ilmi, 

mistä potilas voi hakea apua erilaisissa leikkauksen jälkeisissä komplikaatioissa 

ja mahdollisissa muissa mieltä askarruttavissa tilanteissa. Tällainen opas voisi 

hyvin olla ammattikorkeakoulutasoinen lopputyö.  

 

Radikaalileikkauksia tehdään useissa eri sairaaloissa ympäri Suomea, mutta sel-

keää yhtäläistä prosessia ei ole. Jälkiseurannan toteutuminen riippuu siitä, missä 

sairaalassa potilas on leikattu. Olisi hyvä laatia yhtenevät käytännöt jälkiseuran-

nasta, joka sisältää gynekologiset tarkastukset, ohjeet irtosolunäytteistä ja mah-

dollisuuden saada myös henkistä tukea uudenlaisessa elämäntilanteessa. 
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LIITE 1: Saatekirje 

 

Hyvä Endometrioosiyhdistys ry:n jäsen! 

 

Opiskelemme Diakonia-ammattikorkeakoulussa terveydenhoitajan (AMK) sekä 

sairaanhoitajan (AMK) pätevyyteen valmistavassa koulutusohjelmassa. 

 

Teemme opinnäytetyötämme yhteistyössä Endometrioosiyhdistys ry:n kanssa. 

Tutkimuksemme tarkoitus on kerätä potilaskokemuksia radikaalileikkauksen lä-

pikäyneiltä endometrioosin sairastaneilta henkilöiltä. 

 

Tutkimuksemme tuo esiin radikaalileikkauksen läpikäyneiden kokemuksia leik-

kauksen jälkihoidon toteutumisesta sekä ajatuksia ja toiveita siitä, kuinka leik-

kauksen jälkihoito olisi hyvä toteuttaa. Aihetta on tutkittu verrattain vähän, joten 

nyt on ainutlaatuinen mahdollisuus saada äänensä kuuluviin tärkeässä asiassa. 

 

Kyselyyn, johon toivomme mahdollisimman monen radikaalileikkauksen läpikäy-

neen vastaavan, vastataan anonyymisti. Henkilöllisyytenne ei tule missään vai-

heessa ilmi ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Vastaukset tuhotaan 

käsittelyn jälkeen asianmukaisesti. 

 

Opinnäytetyö on valmis vuoden 2016 loppuun mennessä, jolloin sen voi lukea 

Theseus-tietokannasta. Tiedotamme tästä lähempänä Endometrioosiyhdistystä. 

Kysely sisältää 26 kysymystä, joista osa on avoimia kysymyksiä. Kysely on auki 

17.2.2016 saakka. Linkki kyselyyn:  

https://www.webropolsurveys.com/S/648A8CD0BAD60A26.par 

 

Kiitos ajastasi! 

Ystävällisin terveisin 

Suvi Laakkonen 

suvi.laakkonen@student.diak.fi 

Tiina Nyyssönen 

tiina.nyyssonen@student.diak.fi 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 
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LIITE 2: Kyselylomake 

 
Endometrioosipotilaan kokemuksia ja toiveita radika alileikkauksesta ja 
sen jälkiseurannasta 
 
 
TAUSTATIEDOT  
 
1. Syntymävuotesi * 
2. Asuinpaikkasi * 
 
 
LEIKKAUS  
 
3. Minä vuonna sinulle tehtiin radikaalileikkaus? * 
4. Missä leikkaus suoritettiin? (sairaala, kaupunki) * 
5. Mitkä asiat vaikuttivat siihen, että sinulle tehtiin radikaalileikkaus? * 
6. Koitko, että sait tehdä päätöksen radikaalileikkauksesta itsenäisesti? * 
 - Kyllä 
 - Ei 
7. Jos vastasit edelliseen kysymykseen EN, kerro tarkemmin miksi et kokenut 
päätöstä itsenäiseksi?  
8. Saitko tarpeeksi tietoa radikaalileikkauksesta ennakkoon? * 
- Kyllä 
- Ei 
9. Jos vastasit edelliseen kysymykseen EN, minkälaista tietoa olisit kaivannut 
ennen leikkausta?  
 
 
LEIKKAUKSEN JÄLKEEN  
 
10. Olivatko heti leikkauksen jälkeen saamasi ohjeet * 
- hyvät ja kattavat 
- olisin kaivannut tarkempia ohjeita - millaisia? 
11. Saitko jotain lääkinnällistä hoitoa vaihdevuosioireiden hoitoon? * 
- En 
- Kyllä – mitä? 
 
 
JÄLKITARKASTUS  
 
12. Kuinka kauan leikkauksen jälkeen tarkastus suoritettiin? * 
13. Missä jälkitarkastus suoritettiin? (sairaala, kaupunki) * 
14. Olitko tyytyväinen ensimmäiseen jälkitarkastukseen? * 
- Kyllä 
- En - Miksi? 
15. Tarjottiinko sinulle keskusteluapua? * 
- Ei 
- Ei, mutta olisin halunnut 
- Kyllä, mutta en ottanut sitä vastaan. 
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- Kyllä ja otin avun vastaan. 
16. Jos vastasit edelliseen kysymykseen KYLLÄ:  
a) Mistä sait keskusteluapua? 
b) Kuinka monta kertaa sitä sinulle tarjottiin? 
c) Oliko keskusteluavusta hyötyä? Millä tavoin? 
17. Tarjottiinko sinulle muita lääkärin suorittamia jälkiseurantakäyntejä? * 
- Ei, enkä olisi tarvinnut 
- Ei, mutta olisin halunnut 
- Kyllä, mutta kieltäydyin 
- Kyllä ja kävin tarkastuksessa 
 
 
MYÖHEMMÄT OIREET  
 
18. Oletko leikkauksen jälkeen vuoden sisällä hakeutunut hoitoon leikkaukseen 
liittyvien asioiden vuoksi? * 
- En 
- Kyllä 
19. Jos vastasit edelliseen kysymykseen KYLLÄ:  
a) Mihin hakeuduit? 
b) Miksi hakeuduit? 
c) Tiesitkö mihin ottaa yhteyttä? 
20. Oletko vuoden sisällä leikkauksesta saanut endometrioosioireita? * 
- En 
- Kyllä 
21. Jos vastasit edelliseen kysymykseen KYLLÄ:  
a) Millaisia oireita? 
b) Mistä hait apua? 
c) Saitko apua oireisiin? 
22. Onko sinulle ilmaantunut leikkauksen jälkeen jotain muita oireita/sairauk-
sia/vaivoja kuin endometrioosia? (Esimerkiksi kilpirauhasen ongelmia, osteopo-
roosia, fibromyalgiaa tms.) * 
- Ei 
- Kyllä 
23. Jos vastasit edelliseen kysymykseen KYLLÄ:  
a) Millaisia oireita? 
b) Mistä hait apua? 
c) Saitko apua oireisiin? 
24. Koetko saaneesi tarpeeksi tietoa radikaalileikkauksen jälkeisestä lääkinnälli-
sestä hoidosta/vaihdevuosioireiden hoidosta? * 
- Kyllä 
- En 
25. Jos vastasit edelliseen kysymykseen EN, millä tavoin tieto oli puutteellista?  
26. Mitä muita radikaalileikkaukseen ja sen jälkiseurantaan liittyviä asioita ha-
luat tuoda esille?  
 


