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Opinnäytetyön aiheena on hyvän palvelukokemuksen luominen perioperatiivi-
sessa hoitotyössä. Opinnäytetyö käsittelee perioperatiivisen sairaanhoitajan 
toimintaa ja kuinka hän voi vaikuttaa potilaan leikkaus kokemuksiin. Tarve opin-
näytetyölle syntyi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä eli PSHP:ltä. Aihe oli heille 
ajankohtainen uuden palvelustrategian johdosta, joka lopulta muokkasi aihetta 
siihen, miten sairaanhoitaja voi toiminnallaan vaikuttaa hyvän palvelukokemuk-
sen luomiseen.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena on antaa uusia näkökulmia perioperatiivisille sai-
raanhoitajille siitä, miten potilaan hyvään palvelukokemukseen voi sairaanhoita-
ja toiminnallaan vaikuttaa sekä mitä sairaanhoitajan tulisi huomioida, jotta ko-
kemukset olisivat positiivisia. Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus. Aineisto on 
kerätty haastattelemalla neljää sairaanhoitajaa. Haastattelut on toteutettu tee-
mahaastattelulla. Teoriassa keskitytään palvelukokemukseen, perioperatiivi-
seen hoitotyöhön ja sen arvioihin ja periaatteisiin. 
 
Tuloksista nousee esille samanlaisia mielipiteitä perioperatiivisen hoitotyön ar-
voista ja periaatteista. Ammattitaitoisesti sekä arvoja ja periaatteita noudattaen 
voidaan positiivisesti vaikuttaa palvelukokemukseen. Potilas turvallisuus ja vuo-
rovaikutus olivat myös aiheita, jotka nousivat kaikilta haastateltavilta esille, sekä 
niiden merkittävyys. Tuloksista myös ilmenee ammattitaidon ja sen ylläpitämi-
sen merkitys. Esille tuli myös kiireellisyyden vähentämisen merkitys, potilaan 
toiveitten huomioiminen, palautteen annon merkitys sekä organisointi hoitotyös-
sä. Yksi asia mikä tuli kaikilla esille oli ”palvelukokemus” käsitteen uutuus. Käsi-
te oli aivan uusi hoitajille, mutta kuitenkin he ymmärsivät sen tarkoituksen.  
 
Työtään haastateltavat kehittäisivät periaatteessa kaikilla hoitotyön periaattei-
den osa-alueilla. Kehittämistä olisi niin kollegoihin vaikuttamisella kuin myös 
potilaan kunnioituksella. Tulevaisuudessa voisi tutkia palvelukokemusta enem-
män terveydenhuollossa ja etenkin perioperatiivisessa hoitotyössä, koska pal-
velukokemus on kohtalaisen uusi käsite terveydenhuollossa ja sitä ei ole tutkittu 
perioperatiivisessa hoitotyössä. 
 
 
_______________________________________________________________
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The topic of the study is creating a good service experience in perioperative 
nursing.  The thesis particularly deals with perioperative nurse’s actions and 
how they can affect the patient's surgery experience. This topic was suggested 
by Pirkanmaan Hospital District, PSHP. The topic was relevant for them, be-
cause of their new service strategy, which eventually edited our subject on how 
the nurse can affect with his actions to create a good service experience. 
 
The objective of this study is to provide perioperative nurses with new perspec-
tives on how they can affect patient’s service experiences with their own ac-
tions, and how to make the experiences positive. The study had a qualitative 
approach. The data were collected by theme-interviewing four perioperative 
nurses. In the theoretical part of the study our focus was in customer experi-
ence, perioperative nursing, and its values and principles. 
 
The results present similar opinions in perioperative nursing values and princi-
ples, with all the nurses. Professionality as well as the values and principles can 
positively impact customer experience. Patient safety and the interaction were 
also the topics stated by our interviewees, as well as their significance. The re-
sults also show that nurse’s skills and maintaining them played a big role. Be-
sides, we came across the importance of reducing rush and to taking patients 
wishes into account, as well as the significance of feedback and organizing 
skills. 
 
All the interviewees would develop their work along with the Principles of Nurs-
ing. They would also develop the skills in influencing their colleagues, as well as 
with respecting the patient. In the future it would be important to explore the 
service experiences in health care and especially in perioperative nursing, be-
cause the service experience is a relatively new concept in health care, and it 
has not been studied in perioperative nursing . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: service experience, perioperative nursing, values, principles 
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1 JOHDANTO 
 

 

Hoitoajattelun perustana perioperatiivisessa hoitotyössä ovat holistiset ja hu-

manistiset arvot. Näihin arvoihin kuuluu ihmisarvo ja integriteetti, ihmiskäsitys, 

yksilöllisyys ja yksityisyys sekä itsemääräämisoikeus. (Lukkari, Kinnunen & Kor-

te 2013, 15) On hyvin tärkeää, että potilas kohdataan yksilöllisesti ja kunnioitta-

en hänen ihmisarvoaan. Näin voidaan mahdollistaa potilaalle positiivisia koke-

muksia perioperatiivisesta hoitotyöstä. ”Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään 

terveyden- ja sairaanhoitoon. Hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on koh-

deltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan 

ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan” (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista. 

1992/785).  

 

Potilaan palvelukokemukseen vaikutetaan perioperatiivisessa hoitotyössä kai-

kissa kolmessa vaiheessa: pre-, intra- ja postoperatiivisissa vaiheissa. Kaikissa 

vaiheissa perioperatiivisen sairaanhoitajan toiminnalla on suuri vaikutus palve-

lukokemuksen laatuun. Hoitajan toiminta vaikuttaa suoraan, joko positiivisesti 

tai negatiivisesti  palvelukokemukseen perioperatiivisesta hoidosta. Tuloksissa 

korostuu hoitajien ammatillisuuden ja pätevyyden merkitys. (Anderson & Fager-

lund 2013, 26-32 ) Positiiviset ja negatiiviset kokemukset hoidosta vaikuttavat 

koko hoidosta koettuun palvelukokemukseen. 

 

Tehtävän annon saimme Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä, jonka kanssa teimme 

yhteistyötä. Tarve tällaiselle opinnäytetyölle syntyi PSHP:n potilaspalautteissa 

esiin tulleista kehittämistarpeista. Työmme antaa työelämä yhteydellemme tie-

toa siitä, miten potilaan palvelukokemuksia perioperatiivisessa hoitotyössä voi-

taisiin parantaa. Tämä on osa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 2012-2016 strate-

giaa, jolla pyritään parantamaan potilaan palvelukokemuksia. Palveluja elämän 

tähden -strategiassa annetaan lupaus hyvästä palvelukokemuksesta. Tavoit-

teena on, että potilas saa korkeatasoista ja turvallista hoitoa oikeaan aikaan. 

Potilas ja hänen läheisensä saavat hoidosta hyvän kokemuksen, joka syntyy 

hoidon lisäksi hyvästä kohtelusta ja riittävästä tiedosta ymmärrettävällä kielellä. 

Potilaan hyvä hoito perustuu luottamukseen ja hyvään kohteluun. 
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2 TARKOITUS, TEHTÄVÄ JA TAVOITE 
 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää hoitajien näkemyksiä hyvästä palvelu-

kokemuksesta ja sen parantamisesta perioperatiivisessa hoitotyössä 

PSHP:ssä. 

 

Opinnäytetyön tehtävät 
1. Mitkä ovat perioperatiivisen hoitotyön arvot ja periaatteet? 

2. Mitä on palvelukokemus? 

3. Miten palvelukokemukseen voidaan vaikuttaa perioperatiivisessa hoito-

työssä? 

4. Miten hoitaja voi kehittää toimintaansa, jotta palvelukokemukset paran-

tuisivat? 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa haastattelujen sekä teoriatiedon 

kautta, joiden avulla voimme kuvata perioperatiivisessa hoitotyössä tapahtuvaa 

potilaan huomioimista ja sen vaikutusta palvelukokemukseen. Näin opinnäyte-

työmme antaa vinkkejä ja kehitysehdotuksia leikkausosaston henkilökunnalle, 

esimiestasolle ja organisaatiotasolle, mitä tulisi ottaa huomioon kohdatessa po-

tilas perioperatiivisessa hoitotyössä ja kuinka potilaan palvelukokemuksia voi-

daan parantaa. 
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 
 

Tämän opinnäytetyön viitekehykseen (KUVIO 1.) kuuluvat perioperatiivinen hoi-

totyö ja perioperatiivisen hoitotyön arvot ja periaatteet, palvelukokemus ja pal-

velukokemukseen vaikuttavat tekijät perioperatiivisessa hoitotyössä. Olemme 

käsitelleet perioperatiivista hoitotyötä ja tärkeimpiä perioperatiivisen hoitotyön 

arvoja, kuten ihmiskäsitys, integriteetti ja ihmisarvo, yksilöllisyys ja yksityisyys 

sekä itsemääräämisoikeus ja holistisia arvoja, sekä periaatteita. Sen lisäksi 

olemme käsitelleet mitä tarkoitetaan palvelukokemuksella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Opinnäytetyön viitekehys 

 

 

3.1 Perioperatiivinen hoitotyö 
 

Käsite perioperatiivinen hoitotyö otettiin vuonna 1978 käyttöön Yhdysvalloissa 

Operating Room Nursing sijaan. Suomessa käsite otettiin käyttöön 1987 kes-

kiasteen koulu-uudistuksen alkaessa. Silloin leikkaus- ja anestesiahoitotyön 

opetus alkoi perioperatiivisen hoitotyön nimellä. Toiminnan kehittymistä ja laa-

jentumista, yhteistyön korostumista potilaan parhaaksi sekä leikkaus- ja anes-

tesiahoitotyön sekä alueella toimivia sairaanhoitajia kuvaavat käsite ja nimike 

Hyvän palvelukokemuksen luominen 

perioperatiivisessa hoitotyössä 

Perioperatiivisen hoitotyön 

arvot ja periaatteet 

Palvelukokemus Perioperatiivinen hoitotyö 
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perioperatiivinen hoitotyö ja perioperatiivinen sairaanhoitaja. (Lukkari ym. 2013, 

11.)  

 

Hoitoteknisten taitojen ohella perioperatiivinen hoitotyö korostaa potilaskeskei-

siä toimintatapoja, koska ne ovat tärkeitä korkealaatuisen ja turvallisen hoidon 

toteutuksessa. Tärkeää on ihmisen yksilöllisyyden ja eheyden kunnioittaminen 

sekä turvallinen ja tasavertainen toiminta potilaan ja hoitohenkilökunnan väli-

sessä vuorovaikutuksessa. Tämän ansiosta tehdään hoitotyötä, jossa korostuu 

yksilöllisyys, potilaskeskeisyys, kokonaisvaltaisuus, turvallisuus ja hoitotyön jat-

kuvuus. (Lukkari ym. 2013, 11.) 

 

Lääketieteellisen hoidon tavoitteena  perioperatiivisessa hoitotyössä  on edistää 

terveyttä estämällä sairauksien syntyä, määritellä jo syntynyt sairaus ja kohdis-

taa siihen parantava tai lievittävä kirurginen hoito. Hoitohenkilöstön tavoitteena 

toiminnassaan on potilaan ja hänen omaistensa hyvän olon edistäminen sekä 

potilaan terveystarpeista huolehtiminen, joissa hänellä on vaikeuksia. Periope-

ratiivinen hoitotyö on terveyden- ja sairaanhoitoa, jossa moniammatillisen hoito-

henkilöstön kiinnostus kohdistuu sairauden ja annetun hoidon vaikutuksiin. Pe-

rioperatiivinen hoitotyö on näyttöön perustuvaa hoitotyötä, niin kuin kaikki muu-

kin hoitotyö. (Lukkari ym. 2013, 12 ).  

 

Perioperatiiviseen hoitoprosessiin kuulu kolme ajallista ja toiminnallista vaihetta: 

leikkausta edeltävä vaihe eli preoperatiivinen, leikkauksenaikainen vaihe eli in-

traoperatiivinen ja leikkauksenjälkeinen vaihe eli postoperatiivinen vaihe. Erityi-

sesti intraoperatiivisessa vaiheessa perioperatiivisen hoitajan osuus korostuu, 

mutta yhä tärkeämpänä nähdään pre- ja postoperatiivinen hoitotyö osana poti-

laan kokonaishoitoa. Saavuttaakseen hyvän hoitotuloksen, jokaisessa vaihees-

sa tarvitaan asiantuntevaa ja joustavaa moniammatillista ryhmätyötä. (Lukkari 

ym. 2013, 20.)  

 

 

3.2 Perioperatiivisen hoitotyön arvot ja periaatteet 
 

Hoitoajattelun perustana perioperatiivisessa hoitotyössä ovat holistiset ja hu-

manistiset arvot. Näihin arvoihin kuuluu ihmiskäsitys, integriteetti ja ihmisarvo, 
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yksilöllisyys ja yksityisyys sekä itsemääräämisoikeus. Perioperatiivista hoitotyötä 

ohjaavat periaatteet joita ovat: turvallisuus, terveys-keskeisyys, yksilövastuinen 

hoitotyö, perhekeskeisyys ja hoidon jatkuvuus. Noudattamalla periaatteita saavute-

taan potilaan hyvä ja laadukas perioperatiivinen hoitotyö. (Lukkari ym. 2013, 

15,17-18.) 

 

 

3.2.1 Ihmiskäsitys 
 

Ihmiskäsityksellä tarkoitetaan yleiskielessä yleistä perusasennoitumista ihmi-

seen. Ihmiskäsitystä luodessa tarkkaillaan ihmisestä seuraavia piirteitä: mitkä 

tekijät määräävät hänen toimintaansa ja millainen hän on perusolemukseltaan. 

Nämä asiat sävyttävät meidän yksilöllisiä ihmissuhteita. (Pirkka 2008, 39.) 

 

Ihmiskäsitys on myös filosofinen käsite, jossa on tieteellisten tosiasioiden lisäksi 

ns. ideologinen aines eli, että arvot, vakaumukset, aatteelliset näkemykset ja 

uskomukset ovat mukana ihmiskäsityksessä. Ihmiskäsityksen merkitys on siinä, 

että samanlaiset teot ja asiat tulkitaan erilaisin tavoin ihmiskäsityksestä lähtien. 

Kun muodostamme ihmiskäsitystä niin etsimme vastauksia ihmisen päämäärää, 

arvoa sekä merkitystä koskeviin kysymyksiin. Ihmiskäsitystä luodessamme mie-

timme mikä on ihmiselle tärkeää ja oikein eli mikä on ideana hänen elämäs-

sään. Ihmiskäsitystä voidaan pitää identiteettikysymyksenä eli kuka olen itselle-

ni ja ympäristölleni? (Pirkka 2008, 39.) 

 

Ihmiskäsitystä voidaan pitää myös osana maailman kuvaa. Tällä tarkoitetaan 

asennoitumista ja kokonaisvaltaista käsitystä ihmisestä sekä tietoista ja tiedos-

tamatonta käsitystä ihmisestä. Ihmiskäsitys on persoonallinen ja se rakenne-

taan ihmiskuvan pohjalle ja tämä on yksilöllinen käsitys ihmisestä. Ihmiskäsitys 

vaikuttaa siihen millä tavalla ihminen suhtautuu toisiin ihmisiin ja tämä perusta 

on se mille ihminen rakentaa maailmankuvansa. Kunkin ihmisen suhtautuminen 

muihin ihmisiin, tapoihin sekä arvoihin on osa ihmiskäsitystä. Ihmiskäsitys muo-

dostuu oppimisen, kasvatuksen, ihmissuhteiden, kulttuurin, yhteiskunnan ja ko-

kemuksen mukaan. Siihen voidaan liittää myös teoreettinen tieto ihmisestä ja 

uskomukset. Eri ihmisillä on erilaiset arvot, kulttuurit ja tavat, jolloin myös heillä 

on erilainen ihmiskäsitys. (Pirkka 2008, 39- 40.) 
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Itsetuntemuksen yhtenä osana voidaan pitää ihmiskäsitystä. Itsetuntemus sisäl-

tää mm. minäkäsityksen, identiteetin, emootiot eli tunteet, tietoisuuden, että 

kuolee joskus ja kielen. Ihmiskäsitys on tärkeää hoitotyössä, koska ihmisen kä-

sitys itsestään heijastuu kaikkeen hänen toimintaansa. Se on perusta, jolla jo-

kainen määrittelee mikä on oikein ja mikä väärin. Hoitotyössä eettiselle ajattelul-

le ja käsitykselle, hoitajan ihmiskäsitys antaa suunnan. (Pirkka 2008, 40.) 

 

Ihmiskäsitys hoitotyössä on koko ajan yhteydessä yhdyskunnassa dominanttei-

hin ihmiskäsityksiin. Ihminen nähdään perioperatiivisessa hoitotyössä edellä 

mainitun arvoperustan mukaan seuraavalla tavalla: Ihminen nähdään vapaana, 

vastuullisena, tiedostavana, toimivana sekä valintoja tekevänä persoonana, jo-

ka on oman elämänsä subjekti. Potilaaseen vaikuttavat hoitajat, omaiset ja 

muut asianomaiset, jotka vaikuttavat tapahtumien kulkuun omina individuaalei-

naan. Potilaan omat voimavarat ovat kuitenkin hoidon lähtökohtia. (Lukkari ym. 

2013, 15.) 

 

 

3.2.2 Integriteetti ja ihmisarvo 
 

Integriteettiin kuuluu psyykkinen ja fyysinen kokonaisuus, koskemattomuuden 

sekä loukkaamattomuuden kunnioittaminen (Lukkari ym. 2013, 15). Hoitotyötä 

ohjaavat eettiset periaatteet. Ihmisarvon kunnioittamisen periaate merkitsee 

sitä, että hoitotyön tekijällä on velvollisuus kunnioittaa jokaisen ihmisen ihmisar-

voa katsomatta ihmisen äidinkieltä tai kulttuuria ja kunnioittaa hänen yksilöllisiä 

tarpeitaan. Periaatteeseen sisältyy potilaan oikeuksien, koskemattomuuden se-

kä autonomian kunnioittaminen. (Leino- Kilpi & Välimäki 2006, 25.) 

 

Hoitotyön tekijällä on velvollisuus kaikessa toiminnassaan edistään hyvää ja 

välttään pahaa. Tätä ohjaa hyvän tekemisen ja pahan välttämisen periaate. Hoi-

totyötä ohjaavat myös perusteltavuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet. 

Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkia ihmisiä kohdellaan samojen periaatteiden mu-

kaisesti sekä sitä, että hoitotyössä käytettävät menetelmät, auttamiskeinot ja 

ratkaisut ovat perusteltuja ja luotettavia. (Leino- Kilpi & Välimäki, 2006, 25.) 
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3.2.3 Yksilöllisyys ja yksityisyys 
 

Yksityisyys sana tulee latinan kielen sanasta ”privatus” ja tämä tarkoittaa itsel-

leen kuulumista. Yksityisyys on jokaisen oma henkilökohtainen tila. Siihen vai-

kuttavat fyysinen ympäristö ja sosiaalinen tilanne, yksityisyys voidaan siis näh-

dä tasapainona yksilönä olon sekä vuorovaikutuksen välillä. Ajatukset, tunteet, 

henkilökohtainen itsensä tiedostaminen ja kehollisuus kuuluvat omaan olemas-

saolokokemukseensa ja oma olemassaolokokemus kuuluu yksityisyyteen. 

Omat valinnat ohjaavat ihmisen elämää ja valintojen kautta ihminen elää elä-

määnsä. (Poikkimäki 2004, 12.) 

 

Yksityisyyden käsite liittyy läheisesti ihmisarvoon ja integriteettiin. Yksityisyys 

koetaan kulttuurisidonnaisena sekä henkilökohtaisena. Ihmisten yksityisyys jae-

taan fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja tiedolliseen yksityisyyteen. (Lukkari 

ym. 2013, 16.) 

 

Käsitteenä yksilöllisyys on lähellä yksityisyyttä. Yksilöllisyys hoitotyössä sisältää 

yksilöllisyyden havaitsemisen, ainutkertaisuuden, salaisuuden sekä yksilöllisyy-

den kunnioittamisen merkityksen. Hoitotyön periaatteita noudattamalla yksilölli-

syys toteutuu. (Lukkari ym. 2013, 16.) 

 

 

3.2.4 Itsemääräämisoikeus 
 

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa sitä, että potilas osallistuu oman hoitonsa suun-

nitteluun ja hoitoon koskevaan päätöksen tekoon. Hoitoa toteuttaville henkilöille 

annetaan lupa toteuttaa hoitoa potilaan tietoisella suostumuksella. Itsemäärää-

misoikeuden kunnioittaminen edellyttää sitä, että potilas saa riittävästi tietoa 

päätöksenteon perustaksi ja että henkilökunta rohkaisee ja tukee potilasta pää-

töksissään. (Lukkari ym. 2013, 17.) Itsemääräämisoikeus on laissa potilaan 

asemasta ja oikeuksista (785/1992) myös määritelty seuraavasti: "Potilasta on 

hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä 

hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava 

yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä 

tavalla." 
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3.2.5 Holistiset arvot 
 

Perioperatiivisessa hoitotyössä holistiset arvot tarkoittavat potilaan kokonaisval-

taista huomioimista. Kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan ihmisen tajunnallisuut-

ta, kehollisuutta ja situationaalisuutta eli elämäntilanteisuus viittaa yksilön ole-

massaoloon suhteessa tilanteeseen. Tajunnan merkitys syntyy elämyksien ja 

mielen yhdistyessä, joka nähdään inhimillisen kokemisen kokonaisuutena. Ih-

misen kehollisuus säilyy aina elintoimintojen lakkaamiseen asti ja se edustaa 

ihmisen orgaanisuutta ja elollisuutta. Ihmisellä on ainutlaatuinen suhde ympä-

röivään maailmaan elämäntilanteessaan eli situaatiossaan. Perioperatiivisessa 

hoitotyössä keskitytään suurelta osin kehoon ja fyysiseen alueeseen, koska 

halutaan turvata ihmisen orgaanisuus ja elollisuus. (Lukkari ym. 2013, 17.) 

 

 

3.2.6 Perioperatiivisen hoitotyön periaatteet 
 

Perioperatiivisessa hoitotyössä esiintyy hoitotyön periaatteista turvallisuuden ja 

terveyskeskeisyyden sekä hoidon jatkuvuuden periaatteet. Perioperatiivisen 

sairaanhoitajan korkeatasoisella osaamisella sekä kehittyneellä terveysteknolo-

gialla ja hoitomenetelmillä pyritään siihen, että turvallisuusriskeiltä vältyttäisiin 

hoidossa. (Lukkari ym. 2013, 17.) 

 

Erityisesti potilaan turvallisuudesta on perioperatiivisen sairaanhoitajan pidettä-

vä huolta. Hänen tulee osata käyttää kaikkia laitteita joita hoidossa tarvitsee ja 

pyytää niihin tarvittaessa opastusta. Potilasta ei missään vaiheessa hoitoa jäte-

tä yksin ja näin voidaan huolehtia potilaan fyysisestä turvallisuudesta. Luomalla 

potilaalle tunne aidosta läsnäolosta, huolehditaan myös hänen psyykkisestä 

turvallisuudesta. Potilaan kunnioittaminen, hyvä tiedottaminen sekä hänen mie-

lipiteidensä kuunteleminen ja huomioonottaminen lisäävät hänen psyykkistä 

turvallisuuden tunnetta. (Lukkari ym. 2013, 17.) 

 

Perioperatiivissa hoitotyössä tulee varmistaa, että ei aiheuteta enempää poti-

laan terveydelle haittaa hoitamisen aikana tai hoitotoimenpiteillä, näin toimitaan 

terveyskeisyyden periaatteen mukaisesti. Potilasta hoidetaan tukien ja edistäen 

terveyttä ja toimintakykyä mahdollisuuksien mukaan perioperatiivisessa hoito-
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työssä, kuin myös kaikessa hoitotyössä. Potilaan voimavarat itsensä hoitamisen 

oppimisen ja terveyttä koskevan tiedon omaksumisen liittyvät kognitiiviseen nä-

kökulmaan. Leikkauspelot, sekä huoli ja ahdistus selviytymisestä kutistavat 

voimavaroja ja nämä liittyvät emotionaaliseen ja kokemukselliseen näkökul-

maan. (Lukkari ym. 2013, 17-18.) 

 

Perioperatiivisessa hoitotyössä on läheisesti mukana yksilövastuinen hoitotyö 

sekä perhehoitotyön näkökulma. Kaikenikäisille potilaille on tärkeätä sosiaaliset 

yhteydet. Läheisten ajan tasalla pitäminen ja tiedottaminen tulee huomioida, ja 

myös läheisiä täytyy tarvittaessa ohjata. Perioperativisen sairaanhoitajan tulee 

osata tunnistaa ja lievittää eri-ikäisten ihmisten pelkoa, erityisesti lasten. Esi-

merkki perhehoitotyön näkökulmasta on lapsipotilaan ohjauksessa vanhempien 

tukeminen ja yhteistyö heidän kanssaan. Eri-ikäisten potilaiden kohdalla, per-

heen ja läheisten voimavarojen tiedostaminen tukeminen on haaste periopera-

tiiviselle hoitotyölle. (Lukkari ym. 2013, 18.) 

 

Merkityksellinen periaate potilaan turvallisuudelle ja hoidon lopputuloksen on-

nistumiselle on hoidon jatkuvuus. Huolellinen tiedonsiirto ja –kulku sekä henki-

lökunnan kesken että potilaalle ja hänen perheelleen ja läheisilleen tulee var-

mistaa kaikissa hoitopolun vaiheissa. Näin kaikki tärkeät asiat siirtyvät kirjallisi-

na sekä suullisina tiedotteina potilaan mukana. Potilaan hoidon jatkuvuutta ja 

turvallisuutta lisää se, että leikkausryhmän jäsenten vaihtuessa annetaan kirjal-

lisiin dokumentteihin perustuva raportti hoitoon osallistuville. Tietoa siirretään 

joka vaiheessa ja myös moniammatillisesti tarvittaessa potilaan siirtyessä hoito-

polulla eri vaiheisiin. (Lukkari ym. 2013, 18.)  

 

 

3.3 Palvelukokemus 
 

Palvelua voidaan pitää tekona, toimintona tai suorituksena. Kaikki ihmiset käyt-

tävät arkipäivässä erilaisia palveluja. Hyvällä tai paremmalla palvelulla, kuin 

muilla pyritään erottumaan kilpailijoista ja tarjoamalla asiakkaille houkuttelevaa 

ja laadukasta palvelua. Asiakas odottaa palvelulta muun muassa hyvää loppu-

tulosta, palveluprosessin laadun tulisi olla hyvää, hinta laatu suhde kohdallaan 

sekä miellyttävää palvelu ympäristöä. (Ylikoski 2001,20.) 
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Keskeisin osa palvelua on ihminen, koska palvelun yhteydessä puhutaan aina 

asiakkaan saamasta palvelukokemuksesta. Palvelukokemus on aina yksilölli-

nen, sillä kaikki mitä asiakas kokee ja ajattelee tapahtuu asiakkaan aivoissa ja 

sinne muut eivät pääse. Jokainen asiakas kokee palvelun omalla tavallaan ja 

siksi he kokevat palvelut erilailla. Tuuliniemi kirjoittaa kirjassaan, että: palvelu on 

prosessi, koemme palvelun mutta emme omista sitä. Asiakkaan ja palveluiden-

tuottajan vuorovaikutukset ovat todella tärkeässä roolissa palvelukokemuksen 

rakentumisessa. (Tuuliniemi 2011,71.) 

 

Kokemuksella tarkoitetaan erilaisia tietoja, kykyjä ja taitoja, joita ei ole hankittu 

teoreettisesti vaan vuorovaikutuksessa todellisuudesta. Kokemus voi olla psy-

kologinen, fyysinen, emotionaalinen tai hengellinen. Prosessiksi voidaan luoki-

tella myös aivoissa tapahtuva prosessi, koska aivot tulkitsevat ärsykkeet erilai-

sina kokemuksina. Kokemuksella myös kuvataan ihmisen kasvamista, kulttuuria 

ja oppimisen prosesseja. Ihmisen elämä on täynnä erilaisia kokemuksia: niillä 

ymmärretään tunteita, aistimuksia, tuntoja, tunnelmia ja elämyksiä. (Kokemus ja 

käsitys 2012.)   

 

Palvelukokemus on uusi käsite terveys- ja sosiaalihuollossa. Tutkimuksissa ja 

kirjallisuudessa kohtaakin usein pelkän käsitteen kokemus. Palvelu on terveys- 

ja sosiaalihuoltoalalla kohtalaisen uusi tuttavuus, mutta kuitenkin käytössä li-

sääntymään päin, koska potilaat ovat entistä enemmän muuttumassa asiak-

kaiksi. Laissa potilaan oikeuksista ja asemasta (1992/785) potilaalla tarkoite-

taan terveyden- tai sairaanhoitopalveluja käyttävää tai muuten niiden kohteena 

olevaa henkilöä. Laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

(2000/812) asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuoltoa hakevaa tai käyttävää henki-

löä. Kuitenkin terveydenhuollosta on syntymässä myös palvelun tarjoajia, jolloin 

potilaista tulee asiakkaita. Niin kuin Mustonen (2012, 19, 40) toteaa, asiakas on 

palvelun kokija. Kokemus muodostuu kokijan ja kontekstin vuorovaikutuksesta. 

Palvelukokemuksessa kokijana on asiakas ja kontekstina palvelu, joiden vuorovai-

kutuksesta muodostuu monimuotoinen kokemus, jonka arvon vain asiakas voi 

määritellä. 
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Terveyspalvelut eroavat monilta osin muilta palvelualoilta. Terveyspalvelut 

eroavat muista palveluista niiden lukuisien erityispiirteiden vuoksi. Kampaamos-

sa tai kaupassa harvoin ilmenee samanlaisia kokemuksia kuin potilailla, kuten 

pelkoa, epävarmuutta, kipua tai heikkoa terveyden tunnetta. Terveydenhuollon 

potilaat tuskin nauttivat palvelustaan terveyskeskuksessa tai sairaalassa. Ter-

veydenhuollon palveluun hakeutuminen perustuukin usein enemmän tarpee-

seen kuin haluun. Lääkärin omistautuneisuutta ei aina arvosteta terveydenhuol-

lossa, joten palvelunäkökulmasta palvelunlaatua ei aina ymmärretäkään huomi-

oida tai arvioida. (Helovuori 2012, 34-35.) 
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4 MENETELMÄLLISET LÄHTÖKOHDAT 
 

 

4.1 Kvalitatiivinen menetelmä 
 

Menetelmämme opinnäytetyössä on kvalitatiivinen. Kvalitatiivinen on laadullinen 

tutkimus. Teorialla on suuri merkitys laadullisessa tutkimuksessa ja siksi sitä 

tarvitaan välttämättä, mutta sosiaalitieteiden alueella annetaan yleisesti tilaa 

tutkimuskohteena olevien henkilöiden omille tulkinnoille. (Tuomi & Sarajärvi, 

2006,17.) Valitsimme laadullisen tutkimuksen, koska halusimme kuulla hoitajien 

kokemuksia ja mielipiteitä, mitä perioperatiivisen hoitotyön arvot ja periaatteet 

heille merkitsevät sekä miten he ymmärtävät palvelukokemuksen ja kuinka he 

voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa positiivisiin kokemuksiin. Halusimme saa-

da laatua, tietoa ja taitoa, määrän, numeroitten, sijaan.  

 

Laadullinen tutkimus keskittyy ymmärtämään ihmisen elämän puitteiden moni-

mutkaisuutta. Tutkimus, joka käyttää laadullista menetelmää yrittää rakentaa 

kokonaiskuvaa tutkittavasta ilmiöstä. Tästä syystä laadullinen menetelmä sisäl-

tää teoriatiedon keruuta yhdistettynä oikean elämän kokemuksiin. Laadullinen 

menetelmä keskittyy subjektiiviseen informaatioon eikä yritä ennustaa tai kont-

rolloida tutkittavaa ilmiötä. (Macnee & McCabe, 2008, 28.) 

 

 

4.2 Teemahaastattelu 
 

Keräsimme aineistoa opinnäytetyöhömme teemahaastattelulla. Teemahaastat-

telulla pystytään hakemaan vastauksia erilaisiin ongelmiin ja pystytään tutki-

maan erilaisia ilmiöitä. Teemahaastattelussa pyritään löytämään merkityksellisiä 

vastauksia tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun tai tutkimustehtävän 

mukaisesti, joten haastattelussa ei voi kysellä mitä tahansa. Etukäteen valitut 

teemat perustuvat tutkittavasta ilmiöstä jo tiedettyyn. Haastattelussa edetään 

teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa. (Tuomi & Sarajär-

vi, 2006, 76-78.) 
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Haastattelimme neljää PSHP:n sairaanhoitajaa. Haastateltavat valitsi työelämä 

yhteytemme ja haastateltavat oli eri osastoilta valittuja. Nauhoitimme haastatte-

lut, jotta pystyimme keskittymään haastateltaviin ja heidän tuomaan tietoon, 

eikä aika ja keskittyminen mennyt kirjaamiseen. Haastattelujen jälkeen kirjoi-

timme haastattelut täysin puhtaaksi, jonka jälkeen analysoimme saamaamme 

tiedon. Tämän jälkeen käytimme haastatteluiden materiaalia ja teoriatietoa, tut-

kiaksemme kuinka potilaan palvelukokemuksia voidaan perioperatiivisessa hoi-

totyössä parantaa positiivisesti. 

 

 

4.3 Sisällönanalyysi 
 

Sisällönanalyysillä tarkoitetaan pyrkimystä kuvata dokumenttien sisältöä sanal-

lisesti. Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää laa-

dullisessa tutkimuksessa. Sisällönanalyysi voidaan liittää erilaisiin analyysiko-

konaisuuksiin. Sitä voidaan pitää yksittäisenä metodina, kuin myös väljänä teo-

reettisena kehyksenä. Sisällönanalyysi sopii täysin strukturoimattoman aineis-

ton analyysiin ja se on ns. tekstianalyysi. Tällä analyysi menetelmällä pyritään 

saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistettynä yleisessä muodossa. Sisäl-

lönanalyysissa etsitään analysoitavan tekstin merkityksiä. Analyysilla luodaan 

selkeyttä aineistoon, jotta voidaan tehdä selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2006, 93, 105, 107, 110.) 

 

Induktiivinen ja deduktiivinen ovat laadullisen analyysin muotoja, induktiivisella 

tarkoitetaan yksittäisestä yleiseen ja deduktiivisella yleisestä yksittäiseen. Mikäli 

aineistoista halutaan luoda teoreettinen kokonaisuus, niin silloin käytetään ai-

neistolähtöistä analyysia eli induktiivistä muotoa. (Tuomi& Sarajärvi 2009, 95.) 

Opinnäytetyössämme avasimme tulokset tehtävien kautta. Lajittelun jälkeen, 

teimme induktiivisen päättelyn ja etsimme tutkimukseemme liittyviä asioita.  

 

Aineistolähtöinen analyysi kuuluu jakaa kolmivaiheiseksi. Aluksi aineisto pelkis-

tetään, sitten se ryhmitellään ja lopuksi luodaan käsitteitä (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 108). Aluksi litteroimme eli kirjoitimme haastattelut ja ne toimivat aineis-

tonamme, tämän jälkeen luimme sekä perehdyimme niihin. Analysoitavana ai-

neistona on mahdollista olla muistio haastattelusta, dokumentti tai muunlainen 
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asiakirja, sieltä etsitään sitten tutkimukselle sopivia ilmauksia. (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 108–109.) Litteroidusta tekstistä etsimme ilmauksia, joista saisimme 

vastauksia kysymyksiimme. Pelkistäessämme ilmauksia, käytimme samoja sa-

noja, kuin alkuperäisessä tekstissä oli. Ohessa taulukko, jossa on esimerkkejä 

alkuperäisilmausten pelkistämisestä (Taulukko 1.) 

 

Taulukko 1. Esimerkki alkuperäisilmausten luomisesta 

 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus 

”Kun on yliopistosairaala, niin täytyy 

tuottaa korkeatasoista erikoissairaan-

hoitoa sekä laadukasta toimintaa.” 

korkeatasoista ja laadukasta 

 

”Ammattitaidon ylläpitäminen” Asiantuntevuus 

 

Ryhmittelyvaiheessa etsimme tekstistä samankaltaisuuksia kuvaavia käsitteitä. 

Käsitteet ryhmittelimme, jonka jälkeen yhdistimme ne luokiksi ja annoimme niitä 

kuvaavan nimen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110.) Seuraavaksi esimerkkitauluk-

ko ryhmittelystä. (Taulukko 2.) 

 

Taulukko 2. Esimerkki ryhmittelystä 

 

 

 

Ryhmittelyn jälkeen tulee käsitteiden luominen. Siinä vaiheessa muodostetaan 

käsitteitä sekä erotellaan olennainen tieto tutkimuksen kannalta. Käsitteellistä-

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

asianmukainen kohtelu 

tasa-arvo 

ihmisarvon kunnioitus 

välittäminen 

ihmisarvon kunnioittaminen 

laadukas hoito 

asiantuntijuus 

tietotaidon ylläpitäminen 

potilasturvallisuus 

omat vastuualueet 

laadukas hoitotyö 
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mistä toteutetaan yhdistämiselle niin pitkään, kuin se on mahdollista sisällön 

puolesta. (Tuomi & Sarajärvi 2009 111.) Seuraavassa on yläluokkien luominen 

pääluokiksi (Taulukko 3.) 

 

 

Taulukko 3. Yläluokat ja pääluokat 

 

Yläluokka Pääluokka 

- potilasturvallisuus 

- mahdollisuus kouluttautua 

- vastuualueet 

- asiantuntijuus 

- potilaan huomioiminen 

Sairaanhoitajan ammattitaito periope-

ratiivisessa hoitotyössä  

- turvallisuus hoitotyössä 

- tekninen laatu 

- perioperatiivinen hoito ja toimenpi-

de onnistuvat 

- hoitotyö laadukasta 

Hyvän palvelukokemuksen luominen 

- Hyvä hoito: ensikohtaaminen, poti-

lasturvallisuus, vaitiolovelvollisuus, 

luotettavaa, asiantuntijuus 

- ihmisarvon kunnioittaminen: tasa-

arvo, päättämisen oikeus, välittä-

minen, yksityisyyden kunnioitus, 

toisen työn arvostaminen 

- osaamisen arvostaminen: vastuu-

alueet, kouluttautuminen, kollegan 

arvostaminen 

- yhteiskunta vastuullisuus: taloudel-

lisuus, kestävä kehitys, julkisuus-

kuva, toiminnan kehitys 

PSHP:n eettiset periaatteet 
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5 TULOKSET  
 

 

Kirjoitimme auki tulokset opinnäytetyömme teemahaastattelu kysymysten kautta 

niin, että kysymykset toimivat tuloksiemme otsikoina.  

 

 

5.1 Miten PSHP:n eettiset periaatteet näkyvät työssänne? 
 

 

5.1.1 Hyvä hoito 
 

Periaate hyvä hoito herätti hoitajissa erilaisia näkemyksiä. Kaikilla haastatteluun 

osallistuneilla nousi ilmi, kuitenkin yksi yhteinen aihe ja se oli potilasturvallisuus. 

Yläluokiksi meille nousi tästä aiheesta potilasturvallisuus, potilaan huomioimi-

nen sekä ammattitaito. 

 

Potilasturvallisuus tulee ilmi hoitotyössä muunmuassa tarkistuslistan käytössä, 

tietosuoja asioissa eli hoitajalla on oikeus tarkastella vain hoidettavan potilaan 

tietoja. Potilaan huomioiminen tuli myös vahvasti esille tuloksissa. Siitä tärkeim-

pinä asioina pidettiin potilaan ensikohtaamista eli millaisen vaikutuksen hoitaja 

antaa itsestään heti ensi näkemällä. Myös hoitajan ammattitaidon on oltava laa-

dukasta ja luotettavaa, jotta hyvä hoito saavutettaisiin. 

 

 "Potilaalla on oikeus saada laadukasta ja hyvää hoitoa, siihen kuuluu myös 

laajana kokonaisuutena potilasturvallisuus." 

 

"Hyvä hoito koostuu, että asiakas kokee olevansa turvallisissa käsissä. Mistä 

koostuu sitten, että potilas on turvallisissa käsissä? Niin se koostuu heti ensim-

mäisestä kontaktista eli miten vuorovaikutus alkaa ja miten paljon hoitaja pistä 

itseensä likoon heti ensitapaamisesta, niin se luo perustan hyvälle tunteelle." 

 

Kokonaisuudessaan haastateltavat olivat sitä mieltä, että heidän yksiköissään 

toteutetaan hyvää hoitoa ja noudatetaan hoitotyön periaatteita. Välillä tietysti, 

kun on vajetta henkilökunnassa niin silloin saattaa esimerkiksi potilaan kanssa 
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vuorovaikutus jäädä vähäiseksi, mikä saattaa taasen vaikuttaa potilaan koke-

mukseen hoidossa. Haastatteluista ilmeni tiivistetysti, että hoitotyön periaatteita 

noudattamalla saavutetaan hyvä hoito. 

 

 

5.1.2 Ihmisen kunnioittaminen 
 

Ihmisen kunnioitus nousi yhdeksi yläluokaksi. Ihmisen kunnioittamiseen liittyvis-

sä asioissa tuli esille mm. ihmisarvon kunnioitus. Aiheesta nousi esille seuraa-

vanlaisia asiakkaaseen liittyviä aiheita, kuten: tasa-arvo, päättämisoikeus, välit-

täminen ja yksityisyyden kunnioitus. 

 

"Kohtele asiakasta niin, kuin haluaisit sinua kohdeltavan" 

 

"Pelot ja jännitys ilmenevät asiakkaissa erilaisin tavoin, siinä välillä hoitajan tu-

lee olla herkkä ihmistuntija. Vuosien varrella on oppinut toteuttamaan hoitotyön-

sä sitä mukaan miten potilas reagoi tilanteeseen" 

 

Haastatteluissa tuli hienosti esille se, että asiakasta tulisi kohdella niin, kuin ha-

luaisit itseäsi kohdeltavan. Asiakasta tulisi kunnioittaa omana itsenään eli rodun, 

sukupuolen ja uskonnon kunnioitus. Asiakkaasta tulisi välittää aidosti, huomioi-

da hänen pelkonsa ja jännityksensä. Haastatteluissa ilmeni vahvasti se, että 

PSHP:n hoitajat tietävät sen, että miten toista ihmistä tulisi kunnioittaa ja koh-

della.  

 

Asiakkaita tulee kohdella myös kokemuksien perusteella. Toiset ovat ko-

keneempia leikkauksissa kävijöitä ja toiset ovat ensimmäistä kertaa leikkauk-

sessa. Näillä ihmisillä on myös hyvin erilaiset pelot ja jännitystilat. Aikuis- ja lap-

sipotilaita tulee myös hoitaa eritavalla. Kiinnostuksen asiakasta kohtaan tulee 

olla myös aitoa ja välittävää. 
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5.1.3 Osaamisen arvostaminen 
 

Osaamisen arvostamisesta tuli myös yksi yläluokkamme. Siihen liittyviä aiheita 

nousi haastatteluissa esille seuraavasti: omat vastuualueet, henkilökohtaisen 

ammattitaidon ylläpitäminen eli kouluttautuminen ja kollegan arvostaminen.  

Perioperatiivisille hoitajille on annettu perehdyttämisen vaiheen jälkeen jokin 

vastuu alue, josta pitää huolen, että oma ammattitaito pysyy ajan tasalla. Hoita-

jat pääsevät myös tätä kautta olemaan tekemisissä oman kiinnostuksen koh-

teensa kanssa. Lisäksi hoitajilla saa olla myös muita tehtäviä, kuten esim. hy-

gieniavastaava tai ympäristöyhdyshenkilö. Jos ei itsellä ole tietoa jostain ai-

heesta, niin on mahdollista kysyä neuvoja kyseisen alueen vastuu henkilöltä ja 

sitä kautta arvostaa toisen osaamista. 

 

"On omalla vastuulla hankkia tietoa uusista tutkimuksista ja pitää ammattitaitoa 

yllä." 

 

Ammattitaidon ylläpitäminen on hoitajan omalla vastuulla tai välillä myös osas-

tonhoitajat laittavat koulutuksiin, mutta henkilökohtainen mielenkiinto asioihin 

pitää tulla hoitajasta itsestään. Omasta ammattitaidostaan täytyy huolehtia koko 

uran ajan, sillä hoitokeinot kehittyvät ja muuttuvat. 

 

Kollegan arvostaminen työyhteisössä tuli vahvasti esille haastatteluissa. Ko-

keneempien hoitajien tulisi arvostaa uusien hoitajien osaamista, sillä heillä on 

nykytieto koulusta opittuna ja nuorempien hoitajien tulisi arvostaa kokeneempi-

en ammattitaitoa ja oppia heiltä kokemuksen kautta tullutta ns. hiljaista tietoa. 

Nämä kaikki tiedot ovat tärkeitä perioperatiivisessa hoitotyössä. Tuli myös ilmi, 

että perioperatiivisessa hoitotyössä hoitajat voisivat antaa toisilleen enemmän 

positiivista palautetta.  

 

 

5.1.4 Yhteiskuntavastuullisuus 
 

Yläluokaksi nousi myös yhteiskuntavastuullisuus. Yhteiskuntavastuullisuudesta 

nousi haastatteluissa esille yksi ylitse muiden taloudellisuus. Lisäksi esille nou-
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si: julkisuuskuva, laadukas ja korkeatasoinen hoito, ympäristöystävällisyys sekä 

toiminnan kehitys. 

 

Taloudellisuudesta nousi esille säästäminen. Perioperatiivisessa hoitotyössä 

pyritään säästämään asiakkaan hoidosta tinkimättä. Seuraavanlaisia säästämi-

sen keinoja nousi esille haastatteluissa: ei avata turhaan tarvike- ja lääkepak-

kauksia sekä käytetään halvinta vaihtoehtoa vastaavanlaisista tuotteista. 

Hoidon tulisi pysyä laadukkaana ja korkeatasoisena, koska kyseessä on yliopis-

tollinen sairaala. Hoitajien ammattitaidon tulisi pysyä korkeatasoisena. Haastat-

teluissa mainittiin myös, että hoitaja edustaa työpaikkaansa myös työajan ulko-

puolella ja hänen tulisi myös käyttäytyä sen mukaisesti. Toiminnan perioperatii-

visessa hoitotyössä tulisi myös kehittyä kokoajan.  

 

 

5.2 Mikä on teidän käsitys palvelukokemuksesta käsitteenä? 
 

Kysymyksenä tämä tuntui haastateltavista haastavimmalta, koska kyseessä on 

melko tuore termi, varsinkin hoitotyön suhteen.  Haastatteluissa ilmeni kuiten-

kin, että kaikilla oli melko samanlainen käsitys siitä, mitä palvelukokemus käsit-

teellä tarkoitetaan.  Käsitteen palvelukokemuksen avaamisessa oli melko paljon 

samoja asioita, mitä haastateltavat sanoivat kuuluvan hyvään hoitoon. 

 

Palvelukokemukseen kuuluu haastateltavien mielestä hoitavan yksikön riittävä 

ammattitaito, että hoidossa näkyvä ammattimaisuus. Lisäksi laitteiston tulisi olla 

teknisesti laadukasta, nykyaikaista sekä toimivaa ennen kaikkea. Asiakkaan 

tulee myös saada apu vaivaan eli leikkaus onnistuu ja turhilta ongelmilta vältyt-

täisiin. Hoidon tulisi myös olla hyvää ja laadukasta, ja potilasturvallisuuden tulisi 

olla kunnossa.  Palvelukokemukseen kuuluu myös suuressa roolissa vuorovai-

kutus asiakkaan kanssa eli kuunnella ja kunnioittaa häntä sekä osata reagoida 

asiakkaan muuttuviin mielialoihin. Nämä edellä mainitut asiat tulivat mieleen 

haastatteluun osallistuneilta sanasta palvelukokemus. 
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5.3 Miten te pystytte vaikuttamaan hyvän palvelukokemuksen luomiseen? 
 

Miten hoitajat sitten henkilökohtaisesti pystyisivät vaikuttamaan hyvän palvelu-

kokemuksen luomiseen hoitotyössä? Vastaukset olivat hoitotyön laatuun, kii-

reellisyyteen, palautteen antamiseen ja potilaan kanssa vuorovaikutukseen liit-

tyviä. Uutena asiana tässä aiheessa nousi esille organisointi ja yhteistyö mui-

den kanssa esim. jonohoitajan. 

 

Hyvän palvelukokemuksen luomisessa hoitajien täytyy ylläpiammattitaitoaan ja 

sitä kautta saavuttaa laadukasta hoitotyötä. Hoitajien tietotaidon tulee olla ajan 

tasalla, että he pystyisivät antamaan asiakkaille tietoa ja toiminta on sujuvaa 

perioperatiivisten hoitajien puolesta ainakin.  Potilasturvallisuudesta on huoleh-

dittava ja siihen isona asiana liittyy aseptiikka eli infektioiden ehkäisy, jolloin 

vältyttäisiin turhilta hoitojaksojen pidentymisiltä. 

 

Kiireellisyyden vähentämisellä on myös suora vaikutus hyvän palvelukokemuk-

sen luomiseen. Liiallinen kiire antaa vähemmän aikaa olla tekemisissä asiak-

kaiden kanssa ja tällöin asiakkaille saattaa tulla sellainen tunne, että heitä ei 

huomioida tarpeeksi. On myös tärkeää, että palautetta saataisiin riittävästi, sillä 

silloin pystyisi vaikuttamaan henkilökohtaisesti mm. niihin epäkohtiin, jotka tule-

vat henkilökohtaisella tasolla. 

 

Organisointi hoitotyössä on myös erityisen tärkeää hyvän palvelukokemuksen 

luomisessa. Organisoinnin pitäisi olla niin hyvää, että asiakas välttyisi turhalta 

odottamiselta. Esim. asiakas on pyydetty saapumaan aamulla kello seitsemäksi 

ja pääseekin leikkaukseen vasta iltapäivällä, niin siinä on silloin aivan liikaa tur-

haa odottelua ja on kova nälän tunne, koska syömättä ja juomatta oleminen on 

tähdätty kello seitsemäksi. Näihin asioihin vaikuttaminen kehittäisi hyvää palve-

lukokemusta. 
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5.4 Miten kehittäisitte työtänne, jotta hyvä palvelukokemus voitaisiin saa-
vuttaa? 
 

Työtään haastateltavat kehittäisivät periaatteessa kaikilla hoitotyön periaattei-

den osa-alueilla. Kehittämistä olisi niin kollegoihin vaikuttamisella kuin myös 

välillä saattaa leikkauksen aikana unohtua potilaan kunnioitus.  

 

Haastattelussa ilmeni, että kollegaan vaikuttamisessa voisi olla hieman paran-

nettavaa eli esim. jos toinen hoitaja tekee jotain, mikä ei kuulu hyviin hoitotyön 

periaatteisiin, niin siihen ei lähdetä itse mukaan ja muilla hoitajilla on velvolli-

suus huomauttaa epäkohdista. Hyvällä työilmapiirillä on aina vaikutus palvelu-

kokemukseen, sillä asiakas huomaa kyllä jos työilmapiirissä on ongelmia. Tä-

män takia ilmapiirin tulisi olla hyvää, toki aina välillä meille kaikille tulee huonoja 

päiviä, mutta se ei saisi näkyä hoitotyössä. Jokainen on henkilökohtaisesti vas-

tuussa omasta vaikutuksestaan työilmapiiriin.  

 

Potilas tulisi myös ottaa aina mukaan keskusteluun ja huomioida  silloin, kun 

potilas kykenee siihen esim. puudutuksen ollessa anestesian muotona. Palaut-

teen antamista toivottiin myös lisää, sitä kautta olisi mahdollista saavuttaa hyvä 

palvelukokemus. Moniammatillisella tiimillä tulisi olla hyvää yhteistyötä ja yhtei-

nen tavoite.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 

 

6.1 Eettisyys ja luotettavuus 
 

Tuomi & Sarajärvi (2009, 127) kertovat, että eettinen sitoutuneisuus johdattaa 

laadukasta tutkimusta. Haastattelut tulee toteuttaa siten, että eettiset kohdat  

tulevat oikein otetuksi ja siihen olemme pyrkineet alusta saakka, opinnäytetyötä 

työstäessämme. Opinnäytetyömme olemme tehneet rehellisesti sekä avoimesti.  

 

Suunnitelman valmistuttua saimme tutkimusluvan PSHP:ltä. Suoritimme haas-

tattelun nimettömänä ja haastateltavalta pyysimme kirjallisesti suostumuksen 

haastattelulle. Annoimme hänelle tiedon opinnäytetyöstämme myös kirjallisesti, 

josta käy ilmi opinnäytetyön tarkoitus, tehtävät ja tavoitteet. Haastattelut auki 

kirjoitamme ohjeiden mukaisesti, jotta tuloksista saadaan mahdollisimman luo-

tettavat. 

  

Etsimme tutkittua teoriatietoa ja tutkimuksia eri lähteistä, kuten kirjallisuudesta, 

e-aineistosta, opinnäytetöistä, graduista ja erilaisista tutkimuksista. Opinnäyte-

työssämme noudatettiin tieteellisten tutkimusten menetelmiä. Tulemme esittä-

mään luotettavia tuloksia. 

 

Kriteereillä uskottavuus, refleksiivisyys, siirrettävyys ja vahvistettavuus on mah-

dollista arvioida laadullisen tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen tulokset 

tulee vastata haastatteluun osallistuneiden käsityksestä tutkimuskohteesta, täl-

löin voidaan puhua uskottavuudesta. Tutkimuksen tekijät kuvaavat aineistos-

saan, miten he ovat päätyneet tuloksiinsa sekä johtopäätöksiinsä, tämä on vah-

vistettavuutta. Tutkimuksen tekijän tulee olla tietoinen omista lähtökohdistaan 

tutkimuksen tekijänä ja tätä vaaditaan refleksiivisyydellä. Siirrettävyydellä tarkoi-

tetaan sitä, että tutkimustuloksia voidaan siirtää vastaavanlaisiin tilanteisiin. 

(Kylmä & Juvakka 2012, 127–129.)  Luotettavuudessa on kyse myös siitä, että 

selitetään uskottavasti miten aineistoa on analysoitu ja koottu. Jotta lukijat voi-

vat arvioida tutkimuksen tuloksia, tulee tutkijoiden kertoa heille tarpeeksi tietoa 

siitä, millä tavoin tutkimus on tehty. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 141.) 
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Vahvistettavuutta toimme esille opinnäytetyössämme selittämällä miten olemme 

tehneet sisältöanalyysin. Epäselvissä tilanteissä olemme ottaneet selvää tai 

kyselleet, tämä toi työhömme refleksiivisyyttä. Osa tuloksistamme vastaavat 

aiempaa teoriaa ja osasta tuloksista ei ole tutkittua teoriaa. Ohjeiden mukainen 

työskentely on kuulunut opinnäytetyömme tekoon. 

 

Saimme PSHP:lta satunnaisesti valitut neljä tutkimukseen osallistuvaa sairaan-

hoitajaa. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Annoimme kysymykset 

etukäteen osallistuville henkilöille, jotta he pystyisivät valmistumaan kysymyk-

siin. Haastattelut pyrittiin suorittamaan rauhallisissa ja hiljaisissa tiloissa, ilman 

muita häiriö tekijöitä. Yhden haastattelun aikana jouduimme vaihtamaan paik-

kaa kahteen otteeseen tilan ongelmallisuuden vuoksi.   

 

 

6.2 Tulosten tarkastelu 
 

Haastateltavat leikkaussali sairaanhoitajat pitivät hoitotyön arvoja ja periaatteita 

tärkeinä ja perustana työlleen. Arvot ja periaatteet ohjaavat hoitajan toimintaa 

vahvasti. Hoitaja, joka kunnioittaa itseään ja työtään ja tekee parhaansa noudat-

taakseen niitä, on ammattitaitoisempi ja kunnioitettavampi hoitaja. Tärkeää on-

kin ajatella, että kohtelee muita niin kuin haluaisi muita kohdeltavan.  

 

Potilas turvallisuus korostui kaikilla haastateltavilla. Teerijoen (2008) tutkimuk-

sessakin tulee esillä, että turvallisuuden tunteella oli suuri merkitys hyvän palve-

lukokemuksen ja tyytyväisyyteen vaikuttavana tekijänä. Potilaan turvallisuuden 

tunnetta lisäsivät henkilökunnan positiiviset ominaisuudet. Myös henkilökunnan 

ammattitaitoisuus ja tekninen osaaminen sekä hoidon vaikuttavuus lisäsi poti-

laan tyytyväisyyttä. (Teerijoki 2008, 51) Ammattitaitoisuus tuli myös esille haas-

tateltavilta ja sen ylläpitämisen tärkeys. Ammattitaidon ylläpitäminen on usein 

hoitajan omalla vastuulla.  

 

Yksi isoimmista vaikutuksista potilaan palvelukokemukseen on henkilökunnan 

ominaisuuksilla.  Teerijoen (2008) tutkimuksessa käy ilmi, että henkilökunnan 

ystävällisyys, kohteliaisuus ja huumorintaju, sekä yhteistyökyky vaikuttavat poti-

laan tyytyväisyyteen. Potilaiden toimenpiteeseen tai leikkaukseen ja nukutuk-
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seen tai puudutukseen liittyvät pelot olivat vähentyneet leikkauksen aikana, kun 

potilaat olivat kokeneet henkilökunnan erittäin ystävällisiksi, kohteliaiksi ja yh-

teistyön potilaan kanssa hyväksi. Palvelukokemukseen tämä vaikutti positiivi-

sesti. Jos potilaat kokivat pelkoa ja epävarmuutta, vaikeutti se heidän selviyty-

mistä toimenpiteestä. Tämä vaikutti palvelukokemukseen negatiivisesti. (Teeri-

joki 2008, 51) 

 

Ihmisen kunnioitus on tärkeää. Tuloksissamme tuli esille, että asiakkaita tulee 

kohdella yksilöllisesti ja myös potilaan omien kokemuksien perusteella. Toiset 

potilaat ovat kokeneempia leikkauksessa kävijöitä kuin toiset. Näillä ihmisillä on 

myös hyvin erilaiset pelot ja jännitystilat. Aikuis- ja lapsipotilaita tulee myös hoi-

taa eri tavalla. Kiinnostuksen asiakasta kohtaan tulee olla myös aitoa ja välittä-

vää. 

 

Mustonen (2012) kirjoittaakin, että palvelukokemus on aina henkilökohtainen, 

koska asiakkaan omat ominaisuudet vaikuttavat palvelukokemukseen. Asiak-

kaiden ymmärtäminen on tärkeää, koska se auttaa palvelun antajaa ennakoi-

maan asiakkaan reaktioita ja varautumaan heidän tarpeisiinsa. (Mustonen, 

2012, 19.) Sen vuoksi on tärkeätä ymmärtää palvelukokemukseen vaikuttavia 

tekijöitä ja asiakkaan omat ominaisuudet, jotta voidaan auttaa asiakasta saa-

maan hyvä ja positiivinen palvelukokemus. Helovuori (2012, 7) kirjoittaa, että 

palvelukokemuksia ja näkemyksiä palveluista muokkaavat erilaiset tekijät, jonka 

vuoksi onkin tärkeä tutkia taustalla vaikuttavia asioita. Taustalla vaikuttavia 

seikkoja voivat olla sosiaaliset tekijät ja elämäntilanne. Mustonen (2012) kirjoit-

taa myös, että jokainen palvelukokemus on erilainen, koska jokainen asiakaskin 

on erilainen. Asiakkaan piirteet, jota voidaan kutsua persoonallisuudeksi vaikut-

tavat palvelukokemuksen muodostumiseen. Seuraavat asiakkaan henkilökoh-

taiset ominaisuudet voidaan nähdä sisältyvän persoonallisuuteen: elämäntyyli, 

sisäiset mallit, arvot, tarpeet ja mielihalut, temperamentin, motiivin ja motivaati-

on, mieliala ja tunteet sekä odotukset. Nämä piirteet vaikuttavat omalla taval-

laan siihen, millaisen palvelukokemus asiakas saa ja millaista palvelukokemus-

ta asiakas pitää arvokkaana. (Mustonen 2012, 41) 

 

Ihmisen persoonallisuus tekee kokemuksesta henkilökohtaisen ja yksilöllisen 

tapahtuman. Persoonallisuus, jokaisen oma ainutkertainen ja yksilöllinen koko-
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naisuus, kehittyy hänen psyykkisistä toiminnoistaan vuorovaikutuksessa ympä-

ristön ja biologisen perimän kanssa. (Mustonen 2012. 19) 

 

Sisäiset mallit koostuvat järjestäytyneestä valikoimasta tuntemuksia ja usko-

muksia. Nämä usein liittyvät eri kohteisiin, ihmisiin, ajatuksiin ja tilanteisiin. 

(Mustonen 2012. 19) Mustonen (2012, 20-21) esimerkiksi kuvaa sisäisiä malleja 

seuraavasti: " Pienessä marketissa on pieni valikoima, sieltä ei välttämättä löydy 

kaikkia etsimiäni tuotteita. Kassajonoista kannattaa valita lyhyin, jotta pääsee no-

peammin kaupasta. Jos kauppaan menee nälkäisenä, sortuu heräteostoksiin."  

Hoitotyössä sisäisiä malleja voi olla esimerkiksi, se, että kannattaa mennä labo-

ratorioon aamulla aikaisin, koska siellä ei silloin ole jonoa. Tai että ei tarvitse 

syödä lääkkeitä, kun on terve.  

 

Asiakkailla on aina odotuksia ja ne vaikuttavat suuresti palvelusta saatuun ko-

kemukseen. Usein odotukset täyttyvät tai jopa ylittyvät, kun palvelulta saadaan 

positiivisia kokemuksia (Mustonen 2012, 22). Asiakas, kuluttaja tai potilas ha-

kee palveluita kuitenkin hoitaakseen sairauttaan tai muuta terveydellistä vajetta 

, eikä hakeakseen palvelukokemusta (Helovuori 2012, 31). Asiakkaat/potilaat 

liittävät empaattisuuden, ymmärryksen, kokonaisvaltaisen hoidon ja tasa-arvon 

positiivisen palvelukokemuksen määritelmään. Erityisen paljon, hoidon sisältö ja 

inhimillisyys saa merkitystä palvelua arvioitaessa. (Helovuori 2012, 35.)  

 

Potilaan palvelukokemukseen vaikutetaan perioperatiivisessa hoitotyössä kai-

kissa kolmessa vaiheessa: pre-, intra- ja postoperatiivisissa vaiheissa. Kaikissa 

vaiheissa perioperatiivisen sairaanhoitajan toiminnalla on suuri vaikutus koke-

muksen laatuun. Anderson ja Fagerlund (2013, 26-32) toteavat tutkimukses-

saan potilaiden selkeän mielipiteen: hoitajan toiminta voi vaikuttaa suoraan po-

sitiivisesti tai negatiivisesti kokemukseen perioperatiivisesta hoidosta. Tuloksis-

sa korostuu hoitajien ammatillisuuden ja pätevyyden merkitys. (Anderson & Fa-

gerlund 2013, 26-32) Positiiviset ja negatiiviset kokemukset hoidosta vaikuttavat 

koko hoidosta koettuun palvelukokemukseen. 

 

Preoperatiivisessa vaiheessa perioperatiivisella sairaanhoitajalla ja anes-

tesialääkärillä on mahdollisuus tavat potilas ennen leikkausta. Tällä tavoitellaan 

potilaan hyvän hoidon toteutumista. Potilas voi kysellä anestesiaan ja leikkauk-
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seen liittyviä asioita ja saada niihin ohjausta. Näin sairaanhoitaja ja anes-

tesialääkäri keräävät samalla tietoa turvallisen ja yksilöllisen perioperatiivisen 

hoidon perustaksi. Suomessa sairaanhoitajat eivät elektiivisessä leikkaustoi-

minnossa tapaa potilasta ennen leikkausta, kun taas päiväkirurgisessa tapaa-

vat. Monet potilaat saattavat kokea leikkauksen pelottavaksi ja ahdistavaksi, ja 

tämänkin vuoksi tiedon saanti on tärkeää. (Lukkari ym. 2013, 129.) Teerijoen 

(2008) tutkimuksestakin käy ilmi, että potilaat kokevat tiedon saannin tärkeäksi. 

Tuloksista käy ilmi, että tiedon saaminen lisää tyytyväisyyttä ja vähentää pelkoja 

ja ahdistusta. Tiedon tulee olla ymmärrettävää ja perusteellista. Tutkimuksessa 

käy ilmi, että toimenpiteeseen tai leikkaukseen ja nukutukseen tai puudutuk-

seen liittyvää tiedonantoa tulisi lisätä, koska lähes puolella potilaista oli ollut vä-

hän tai liian vähän tietoa. (Teerijoki 2008, 53, 55) Jos potilas kokee, että ei ole 

itsensä mielestä saanut tarpeeksi tietoa, antaa se negatiivisen kokemuksen ja 

se vaikuttaa palvelukokemukseen. 

 

Fyysisellä hoidolla on myös vaikutus potilaan tyytyväisyyteen ja taipumukseen 

saada hyvä palvelukokemus. Teerijoen (2008) tutkimuksessa käy ilmi, että hyvä 

kivun hoito, leikkaussalissa lämpötilan huolehtiminen, pahoinvoinnin estäminen 

ja leikkausasennon mukavuus vaikuttivat potilaan tyytyväisyyteen ja hyvään 

palvelukokemukseen. Riittämätön kivun hoito vähensi tyytyväisyyttä ja näin 

huonontaa palvelukokemusta. (Teerijoki 2008, 51) 

 

Potilaan omatoimisuuden tukeminen on erittäin tärkeätä. Mielipiteiden huomioi-

minen, hoidon vaikutusmahdollisuudet ja itsemääräämisoikeuden kunnioittami-

nen vaikuttavat potilas tyytyväisyyteen (Teerijoki 2008, 51, 56) ja palvelukoke-

mukseen.  

 

Voidaankin sanoa, että palvelukokemus saadaan kokonaisuutena perioperatii-

visesta hoitotyöstä, mutta yksittäiset tapahtumat, asiat, ominaisuudet ja vuoro-

vaikutussuhteet voivat vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti palvelukokemuk-

seen. 

 

  



32 
 
6.3 Kehittämisehdotukset ja pohdinta 
 

Tulevaisuudessa olisi hyvä tutkia ja kirjoittaa teoriaa palvelukokemuksiin hoito-

työssä. Tällä hetkellä on todella vähän tai ei oikeastaan ollenkaan tutkittua tie-

toa tai teoriaa termiin palvelukokemus, joka saati liittyisi hoitotyöhön. Mikäli tu-

levaisuudessa aletaan käyttää hoitotyössä termiä palvelukokemus, niin sen si-

sältyvyyteen olisi hyvä löytää selkeät aihealueet. Etenkin perioperatiivisessa 

hoitotyössä palvelukokemus on tuntematon termi ja usein puhutaankin hoidon 

laadun arvioinnista, hoidon laadusta saadusta kokemuksesta. Kuitenkin tervey-

denhuolto on entistä enemmän muuttumassa palvelun tarjoajaksi ja potilaat 

asiakkaiksi, jolloin palvelukokemuksia olisi syytä alkaa tutkimaan. Asiakkaat 

ovat kuitenkin palvelun käyttäjiä. 

 

Esimerkiksi matkailusta saatu palvelukokemus poikkeaa todennäköisesti huo-

mattavasti terveyspalveluun liittyvistä kokemuksista. Potilaiden palvelukoke-

muksiin liittyy usein pelko, epävarmuus, kipu ja heikko terveys. Tällaiset piirteet 

harvoin ilmenevät kaupassa tai kampaamossa asioivilla kuluttajilla. Terveyden-

huollon potilaat tuskin myöskään nauttivat palvelustaan sairaalassa tai terveys-

keskuksessa.  

 

Tuloksissa ilmeni myös se, että palautteen antamista saisi olla enemmän tai 

ainakin niistä tulisi enemmän keskustella hoitajien kanssa, jolloin hoitajat pystyi-

sivät korjaamaan omia puutteitaan, mikäli niitä tulee ilmi. Palautteiden olisi hyvä 

olla henkilökohtaisia ja suoria, koska niistä hoitajat saavat heti tietoon sen alu-

een missä heillä olisi parannettavaa. Myös kollegoiden välinen palautteen an-

taminen voisi olla hieman erilaista. Tällä hetkellä keskitytään enemmän negatii-

visen palautteen antamiseen ja positiivisen palautteen antaminen jää hieman 

vähemmällä. Positiivista palautetta tulisikin antaa myös rohkeasti kollegalle. 

 

Kiireellisyyttä tulisi myös hoitajien keskuudessa vähentää, koska välillä hoitajilla 

on liikaa työtä tehtävänsä parissa. Mikäli hoitajalla on liiallinen kiire, niin silloin 

hän ei pysty antamaan niin hyvää hoitoa potilaalle. Mikäli hoito ja potilaan huo-

mioiminen jäävät kiireen takia vähemmälle, myös potilaan palvelukokemus kär-

sii. Tällöin hoitajalle jää huono maku hoidosta, koska hän ei pystynyt antamaan 
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mielestään tarpeeksi hyvää hoitoa kiireen takia. Asiakkaassa se näkyy huonona 

kokemuksena.  

 

Kaiken kaikkiaan työmme osoittaa, että aina on kehityttävä. Aika kulkee eteen-

päin, jonka vuoksi meidänkin on uusiuduttava ja kuljettava eteenpäin, jotta 

voimme vastata odotuksiin joita palvelut kohtaavat. Hoitotyö kehittyy ja uudis-

tuksia tulee, jonka vuoksi uutta tutkimustietoakin tarvitaan.  

 

 

 

 



34 
 
LÄHTEET 
 
Andersen, L.C & Fagerlund, K. 2013. The Perioperative Experience of Patients 
with Parkinson's Disease. A qualitative study. American journal of Nursing. 26-
32 
 
Helovuori, S. 2012. Potilas vai kuluttaja? – Sähköisellä asioinnilla kohti rooli-
muutosta. Maisterin tutkielma. Helsingin yliopisto. 
 
Kokemus ja käsitys. 2012. Kajaanin ammattikorkeakoulu. Opinnäytepakki. 
http://193.167.122.14/Opari/ontTukiKokemus.aspx 
 
Kylmä, J. & Juvakka, T. 2012. Laadullinen terveystutkimus. 1.-2.painos. Helsin-
ki: Edita. 
 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812. 
 
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785. 
 
Leino- Kilpi, H. & Välimäki, M. 2006. Etiikka hoitotyössä. 1.-3. painos. Helsinki: 
WSOY Oppimateriaalit Oy. 
 
Lukkari, L., Kinnunen, T. & Korte, R. 2013. Perioperatiivinen hoitotyö. 1.-3. Pai-
nos. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy.  
 
Macnee, CL. & McCabe, S. 2008. Understanding nursing research. Reading 
and using research in evidence-based practice. 2. painos. Philadelphia: Lippin-
cott William & Wilkins. 
 
Mustonen, J. 2012. Palvelukokemus palvelumuotoiluprosessissa. Pro gradu- 
tutkielma. Lapin yliopisto. 
 
Pirkka, M. 2008. Sairaanhoitajan ihmiskäsitys ja sen ilmeneminen sairaanhoita-
jan ja potilaan välisessä vuorovaikutuksessa. Pro gradu- tutkielma. Kuopion 
yliopisto. 
 
Poikkimäki, I.2004. Ihmisarvon kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus ja yksityi-
syys potilaan hoidossa. Pro gradu- tutkielma. Tampereen yliopisto. 
 
Teerijoki, J. 2008. Perioperatiivisen hoidon laatu potilaiden arvioimana. Pro gra-
du- tutkielma. Kuopion yliopisto. 
 
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 1.-
4.painos. Helsinki: Tammi.  
 
Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Hämeenlinna: Kariston Kirjapaino.  
 
Ylikoski, T. 2001. Unohtuiko Asiakas? Keuruu: Otava.  
 
 



35 
 
LIITTEET 
 

 

Liite 1. Tutkimustaulukko 

 

Tutkimus Tarkoitus Menetelmä Keskeiset tulokset 

 
Pirkka, M. 2008.  
Sairaanhoitajan 
ihmiskäsitys ja sen 
ilmeneminen sai-
raanhoitajan ja 
potilaan välisessä 
vuorovaikutukses-
sa. 

Tutkimuksessa oli tarkoi-
tuksena kuvata sairaan-
hoitajan ihmiskäsitystä ja 
sen näkymistä potilaan ja 
sairaanhoitajan välisessä 
vuorovaikutuksessa sai-
raanhoitajien kuvaamana. 
 
Lisäksi tarkoituksena 
oli kuvata, miten sairaan-
hoitaja on pohtinut omaa 
ihmiskäsitystään. 
 

Kvalitatiivinen 
 
Sairaanhoitajia 
erilaisilta 
osastoilta yhdessä 
keskussairaalassa. 
 
N=10 
 
Teemahaastattelu 
 
Aineisto analysoitiin 
teoriasidonnaisesti, 
teorialähtöisesti ja 
sisällön erittelyllä. 

- Kaikilla sairaanhoita-
jilla holistinen ja huma-
nistinen ihmiskäsitys ei 
ole tiedostettu  
- Ihmiskäsityksessä 
korostuu psyykkinen 
ulottuvuus 
- Sairaanhoitajan ih-
miskäsitys näkyy ar-
vostuksen osoittami-
sena potilaan ja sai-
raanhoitajan välisessä 
vuorovaikutuksessa  
- Sairaanhoitajan eetti-
nen osaaminen vaatii 
kehittämistä eettisten 
ristiriitatilanteiden tun-
nistamisessa 

Poikkimäki, I. 
2004. Ihmisarvon 
kunnioittaminen, 
itsemääräämisoi-
keus ja yksityisyys 
potilaan hoidossa. 

Tutkimuksen tarkoitukse-
na oli selvittää, miten 
hyvin on toimittu hoito-
työn arvojen mukaisesti 
potilaiden ja hoitohenki-
löstön arvioimana. 
 
Tutkimuksen tehtävinä oli 
selvittää, miten hoitotyös-
sä kohdellaan, kunnioite-
taan ja arvostetaan poti-
laita ja kuinka paljon poti-
laat ovat saaneet tietoa 
omaa hoitoa koskevista 
asioista pystyäkseen 
osallistumaan omaa hoi-
toaan koskevaan päätök-
sentekoon sekä miten 
potilaan yksityisyys ote-
taan huomioon hoidon 
aikana. 
 

Kvantitatiivinen 
 
Yhden sairaalan 
sisätautien ja kirur-
gian vuodeosastol-
ta. 
 
N= 83 potilasta ja 
111 hoitajaa 
 
Puolistrukturoitu 
kyselylomake 
 
SPSS 9.0 tilasto-
ohjelma 
 

- Potilaiden ja hoitajien 
kokemusten mukaan 
potilaita kohdeltiin, 
arvostettiin ja kunnioi-
tettiin melko hyvin hoi-
totyössä 
- Potilaat olivat sitä  
mieltä, että heidät oli 
vastaanotettu kiireet-
tömästi, keskusteltu 
hoitoon liittyvistä asi-
oista, autettu tarvitta-
essa, järjestetty mah-
dollisuus ottaa yhteys 
läheisiin, toimittu hei-
dän etujensa mukai-
sesti, kuin hoitajatkin 
useasti. 
- Hoitotyössä kunnioi-
tetaan potilaiden ih-
misarvoa melko hyvin, 
mutta heidän itsemää-
räämisoikeutensa to-
teutumisessa ja yksi-
tyisyytensä huomioon 
ottamisessa arvioitiin 
puutteita 

Mustonen, J. 2012.  
Palvelukokemus 
palvelumuotoilu 
prosessissa. 

- Tutkimuskohteen oli 
palvelumuotoilun proses-
si asiakkaan palveluko-
kemuksen näkökulmasta.  
- Tavoitteena oli selvittää, 

Kvalitatiivinen tut-
kimus 
 
Noin 100 Jyväsky-
län ammattikorkea-

- Tutkimuksessa löy-
dettiin asiakkaan ja 
palvelun palvelukoke-
mukseen ominaisuu-
det.  
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kuinka asiakkaan palve-
lukokemus tulisi huomioi-
da palvelumuotoilupro-
sessissa. 
- Tutkimusongelmaa lä-
hestyttiin tutkimalla asi-
akkaan ja palvelun vaiku-
tusta palvelukokemuk-
seen sekä palvelun aika-
na ilmeneviä palveluko-
kemuksia. 

koulun opiskelijalle 
jaettiin kyselyloma-
ke ja aikaa kaupas-
sakäynnin suorit-
tamiseen ja kyse-
lyyn vastaamiseen 
annettiin noin kaksi 
viikkoa. 
 
N= 39 
 
Aineistolähtöinen 
sisällönanalyysi 

- Palvelun palveluko-
kemukseen vaikuttavat 
kontekstit ovat ajallinen 
ja vuorovaikutteinen 
konteksti 
- Löydettiin myös eri-
laiset kokemustyypit 
- Päätuloksena voitiin 
muodostaa palveluko-
kemuksen muotoilu-
prosessi, jossa hyö-
dynnetään mainittuja 
tutkimustuloksia 

Helovuori, S. 2012. 
Potilas vai kulutta-
ja? – Sähköisellä 
asioinnilla kohti 
roolimuutosta 

- Tutkimus tarkastelee 
kuluttajien suhtautumista 
terveydenhuollon sähköi-
siin palvelukanaviin ja 
miten sähköistyminen 
muuttaa kuluttajan roolia 
terveydenhuollonsektoril-
la. 
- Tutkimuksessa analy-
soidaan potilaiden ja 
terveydenhuollon ammat-
tilaisten välistä perinteistä 
potilas-lääkäri rooliase-
telmaa. 

Kvalitatiivinen tut-
kimus 
 
N=10 kuluttajaa ja 
4 lääkäriä 
 
Yksilöhaastattelu 
 
Aineiston keruu 
menetelmä. Aineis-
ton analyysissä on 
hyödynnetty 
teemoittelua ja 
tyypittelyä. 
 
 

- Tutkimus osoittaa, 
että potilaat ovat val-
miita vastaanottamaan 
vastuullisemman ja 
aktiivisemman potilas-
kuluttajan roolin, kun 
tietotekniset taidot 
riittävät. 
- Osoittaa myös perin-
teisen potilas-lääkäri 
valtasuhteen muuttu-
neen enemmän kohti 
yhteistyötä 

Andersen, L.C & 
Fagerlund, K. 
2013. The Periop-
erative Experience 
of Patients with 
Parkinson's Dis-
ease 

- Tutkimuksen tarkoituk-
sena oli kuulla Parkinso-
nin tautia sairastavien 
potilaiden leikkaussali 
kokemuksia ja kuvaa-
maan niitä kokemuksia 
omin sanoin. Heitä pyy-
dettiin erityisesti kuvaa-
maan kokemuksia, kun 
Parkinson lääkitys oli 
tauolla ja niistä aiheutuvia 
oireiden pahenemista. 
 
 

Kvalitatiivinen tut-
kimus 
 
Yhden amerikka-
laissairaalan Par-
kinson potilaille, 
jotka olivat käyneet 
leikkauksessa jon-
kun muun vaivan 
vuoksi, lähetettiin 
tiedoksianto tutki-
muksesta. Potilaat 
saivat osallistua 
vapaaehtoisesti. 
  
N=13 
 
Puolistrukturoitu 
haastattelu 

- Potilaiden vastauk-
sissa todettiin huolta 
siitä, että sairaalan 
rutiinit eivät ole riittä-
vän joustavia Parkin-
sonin taudin monimut-
kaiselle lääkehoidolle 
ja että sairaalan henki-
lökunta ei välttämättä 
tunnista potilaan omaa 
asiantuntemusta Par-
kinsonin taudistaan. 
- Lisäksi sairaalan 
henkilökunta tarvitse-
vat lisää koulutusta 
Parkinsonin taudista 
etenkin vuorovaikutus 
taudin ja leikkauksen 
tai nukutuksen välillä 
(tai molempien) 
- Osallistujien kom-
mentit tekivät selväksi, 
että sairaanhoitajat 
voivat vaikuttaa toi-
minnallaan hyvään tai 
huonoon leikkaus ko-
kemukseen.  
- Tulokset korostavat 
entisestään tarvetta 
kliinisen hoidon linja-
uksille sairaalassa 
oleville Parkinson poti-
laille. Sairaanhoitajien 
olisi otettavajohtava 
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rooli linjausten kehit-
tämisessä Parkinsonin 
taudin oireiden hallin-
nasta. 

Teerijoki, T. 2008. 
Perioperatiivisen 
hoidon laatu poti-
laiden arvioimana 

- Tutkimuksen tarkoituk-
sena oli kuvata hoidon 
laatua perioperatiivisen 
potilaan arvioimana 

Kvantitatiivinen 
tutkimus 
 
Tutkimusaineisto 
kerättiin yhden 
keskussairaalan 
leikkausosastoilla 
hoidetuilta potilailta 
 
N=180 
 
Hyvä Perioperatii-
vinen Hoito-mittari 
 
SPSS for Windows 
14.0 tilasto ohjelma 

- Potilaat arvioivat pe-
rioperatiivisen hoidon 
laadun erittäin hyväksi 
- Henkilökunnan 
ominaisuudet arvioitiin 
parhaimmin toteutu-
neeksi osa-alueeksi  
- Potilaat pitivät henki-
lökuntaa erittäin am-
mattitaitoisena ja tek-
ninen osaaminen ja 
hoidon vaikuttavuus 
olivat erittäin 
hyviä.  
- Henkilökunta oli ystä-
vällistä, kohteliasta ja 
yhteistyö potilaan 
kanssa oli erittäin hy-
vää. 
-Potilaat olivat erittäin 
tyytyväisiä kivunhoi-
toon, lämpötilasta huo-
lehtimiseen, pahoin-
voinnin estämiseen ja 
leikkausasennon mu-
kavuuteen.  
- Lähes kaikkien vas-
taajien mielestä anes-
tesia ja leikkaus suori-
tettiin hyvin. 
- Omatoimisuuden 
tukeminen arvioitiin 
huonoimmin toteutu-
neiksi 
osa-alueiksi ja tiedon-
saanti arvioitiin toiseksi 
huonoimmaksi osa-
alueeksi  
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Liite 2. Teemahaastattelu kysymykset 

 

 

1. Miten PSHP:n eettiset periaatteet näkyvät työssänne? 

 

a) Hyvä hoito 

 

b) Ihmisen kunnioittaminen 

 

c) Osaamisen arvostaminen 

 

d) Yhteiskuntavastuullisuus 

 

 

 

2. Mikä on teidän käsitys palvelukokemuksesta käsitteenä? 

 

 

3. Miten te pystytte vaikuttamaan hyvään palvelukokemukseen työssänne? 

 

 

4. Miten kehittäisitte työtänne, jotta hyvä palvelukokemus voitaisiin saavut-

taa? 
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Liite 3. Saatekirje ja suostumuslomake haastateltaville  
     

 

                                   
                  1 (2)  

         TIEDOTE 
  

      06.06.2013 
 
 
Hyvä sairaanhoitaja ! 
 
 

Pyydän Teitä osallistumaan opinnäytetyöhömme, jonka tarkoituksena on 
selvittää hoitajien näkemyksiä hyvästä palvelukokemuksesta ja sen pa-
rantamisesta perioperatiivisessa hoitotyössä PSHP:ssä. 
 
Osallistumisenne tähän opinnäytetyöhön on täysin vapaaehtoista. Voitte 
kieltäytyä osallistumasta tai keskeyttää osallistumisenne syytä ilmoitta-
matta milloin tahansa. Opinnäytetyölle on myönnetty lupa Pirkanmaan 
sairaanhoitopiiristä, joka toimii opinnäytetyön yhteistyötahona. 
 
Opinnäytetyö toteutetaan haastattelemalla 4-6 leikkaussali sairaanhoita-
jaa. Haastateltavat valitaan satunnaisesti, valinnat tekee työelämän yh-
teyshenkilö. Toteutamme haastattelut leikkaus- ja anestesiatoiminnan 
vastuualueen jollakin osastolla. Nauhoitamme haastattelut, jotta voimme 
rauhassa keskittyä haastattelemiseen. Aikaa yhteen haastatteluun menee 
noin 30-45 minuuttia. 
 
Opinnäytetyön valmistuttua aineisto hävitetään asianmukaisesti. Aineisto 
on ainoastaan opinnäytetyön tekijöiden käytössä. Aineisto säilytetään sa-
lasanalta suojattuina tiedostoina, kirjallinen aineisto lukitussa tilassa. 
 
Teiltä pyydetään kirjallinen suostumus opinnäytetyöhön osallistumisesta. 
Opinnäytetyön tulokset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä, 
opinnäytetyön raportista ei yksittäistä vastaajaa pysty tunnistamaan. 
Opinnäytetyöt ovat luettavissa elektronisessa Theseus - tietokannassa, 
ellei Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa ole muuta sovittu. 
 
Mikäli Teillä on kysyttävää tai haluatte lisätietoja opinnäytetyöstämme, 
vastaan mielelläni. 
 
Karim Benlamine & Tomi Kankaanpää 
Sairaanhoitajaopiskelijat (AMK) 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Yhteystiedot karim.benlamine@health.tamk.fi, 0458755886 &  
tomi.kankaanpaa@health.tamk.fi, 0408674477 
Tarvittaessa opinnäytetyöstäni lisätietoja antavat opinnäytetyömme 

 ohjaaja Tiina Mäkinen, tiina.makinen@tamk.fi 
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                    2 (2) 

 
  

 SUOSTUMUS 
 

 
 
 
 
Hyvän palvelukokemuksen luominen perioperatiivisessa hoitotyössä. 
 
 

Olen saanut sekä kirjallista että suullista tietoa opinnäytetyöstä, 
jonka tarkoituksena on selvittää hoitajien näkemyksiä hyvästä pal-
velukokemuksesta ja sen parantamisesta perioperatiivisessa hoito-
työssä PSHP:ssä, sekä mahdollisuuden esittää opinnäytetyöstä te-
kijälle kysymyksiä. 

 
Ymmärrän, että osallistuminen on vapaaehtoista ja että minulla on 
oikeus kieltäytyä siitä milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Ymmär-
rän myös, että tiedot käsitellään luottamuksellisesti. 

 
 
 
 
Paikka ja aika 
 
____________________ _____._____.______ 
 
 
 
Suostun osallistumaan       Suostumuksen 
opinnäytetyöhön:       vastaanottaja: 
 
 
____________________________       ______________________________ 
Haastateltavan allekirjoitus                    Opinnäytetyön tekijän allekirjoitus 
 
 
 
____________________________       ________________________________ 
Nimen selvennys                                   Nimen selvennys 
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