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1 JOHDANTO 

Lonkka- ja polviproteesi leikkauksien määrä on kasvussa. Suomessa vuonna 

2016 on tehty 9 656 lonkan tekonivel leikkausta ja 12 251 polven tekonivelen 

leikkauksia. Aikaisempaan vuoteen verrattuna lonkkaleikkausten määrä on 

kasvanut noin 7 prosentilla ja polvileikkausten määrä on myös kasvanut 17 

prosentilla. (THL 2018.) 

 

Tekonivelleikkaus tehdään yleensä, kun nivelsairaus haittaa toimintakykyä 

sekä siihen liittyvä kipu rajoittaa elämää huomattavasti. Suurimmat syyt teko-

nivelleikkauksille ovat nivelrikko ja -reuma. Leikkauksella saadaan merkittävä 

parannus elämänlaatuun verrattuna aikaisempaan tilanteeseen ennen leik-

kausta. (Lehto ym. 2005.) 

 

Savonlinnan keskussairaalassa on tehty vuonna 2017 polventekonivelleik-

kauksia yhteensä 169 ja lonkantekonivelleikkauksia 178. Molempiin sisältyvät 

myös osatekonivelleikkaukset. Tämän vuoden puolella polven tekonivelleik-

kauksia on tehty 125 ja lonkan tekonivelleikkauksia 102 lokakuuhun men-

nessä. Loppuvuoteen mennessä leikkauksia mahdollisesti tulee suunnilleen 

saman verran tai hieman vähemmän. (Sosteri 2018.) 

 

Halusimme tehdä opinnäytetyön liittyen kirurgiaan. Sosterilta saimme aiheeksi 

turvallisen kotiutumisen kirurgiselta osastolta, ja aloimme ideoida sitä. Aihe tuli 

kirurgian ja naistentautien osasto 3A:lta. Olemme rajanneet aiheen polven ja 

lonkan tekonivelleikkauspotilaisiin, jotka eivät tarvitse jatkohoitopaikkaa ei-

vätkä kotihoidon palveluita. Rajauksen sovimme yhdessä osaston yhteyshen-

kilön ja osastonhoitajan kanssa.  Aiomme tehdä osaston sairaanhoitajille tar-

kistuslistan tukemaan potilaan turvallista kotiuttamista polven ja lonkan teko-

nivelleikkauksista. Tämä varmistaa, ettei mitään tärkeää pääse unohtumaan 

potilaan kotiutuessa. Tarkistuslistan oli aluksi tarkoitus mahtua työvaatteiden 

taskuun, jotta se pysyy helposti saatavilla ja on helppo käyttää. Prosessin 

edetessä tuotteen koko kuitenkin muuttui, kun osastolta tuli toiveeksi A4 ko-

koinen tarkistuslista. 
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2 TOIMEKSIANTAJA 

Saimme aiheen Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä eli Sosterilta, Sa-

vonlinnan keskussairaalalta kirurgian ja naistentautien osasto 3A:lta. Kysei-

sellä osastolla hoidetaan kirurgisia potilaita, jotka suurimmaksi osaksi ovat 

polven ja lonkan tekonivelleikkauspotilaita ja murtuma- ja selkä leikkauspoti-

laita.  Muita potilasryhmiä ovat naistentautien kirurgiset potilaat ja kivunhoito-

potilaat sekä verisuonten toimenpidepotilaat. Osaston potilaat ovat pääsään-

töisesti aikuispotilaita, mutta tarvittaessa osastolle voidaan ottaa myös kirurgi-

sia lapsipotilaita seurantaan yön yli. Potilasryhmät koostuvat leikopotilaista, eli 

lähetteellä hoidonvarauksen kautta kotoa tulevista, ja päivystyksen kautta tule-

vista potilaista. (Sosteri 2018.) 

 

Osaston henkilökunta koostuu ortopedeistä, muista erikoisalan lääkäreistä, 

sairaanhoitajista, lähihoitajista, fysioterapeuteista, osastosihteereistä sekä lai-

toshuoltajista. Jokaisessa työvuorossa toimii sairaanhoitajakätilö, joka tarvitta-

essa antaa neuvoja synnytyksiin liittyvissä asioissa. (Sosteri 2018.)  

 

3 NIVELRIKKO 

Nivelrikko eli artroosi on hyvin yleinen nivelsairaus, joka esiintyy yleisimmin 

polvissa, lonkissa, sormissa sekä selkänikamien välien nivelissä. Nivelissä ta-

pahtuu muutoksia nivelrustoissa, luussa sekä nivelkapseleissa. Tätä kutsu-

taan koko nivelen sairaudeksi. (Pohjolainen 2018a.) Nivelrikossa on hyvin 

yleistä, että rustopinta rikkoutuu ja nivelrusto häviää nivelenpinnoilta. Tämä 

voidaan nähdä röntgenkuvassa nivelraon kaventumisena. Nivelkapselissa voi 

tapahtua liikakasvua ja tulehdusmuutoksia. Kun kudos on vaurioitunut, se ei 

enää uusiudu. Muutokset nivelissä, toimintakyvyn huonontuminen ja nivelkivut 

kehittyvät hitaasti vuosien myötä. (Polvi- ja lonkkanivelrikko 2018.) 

 

Nivelrikon syytä ei tiedetä. Taustalla voi olla perimän kautta altistavia geenejä. 

Nivelen rustoon voi myös kohdistua nivelvamma ja sen jälkeinen nivelen vir-

heasento raskaan liikunnan ja työn seurauksena. (Pohjolainen 2018a.) 

 

Erotusdiagnostiikassa nivelrikolle erityispiirteitä ovat rasitukseen liittyvä ja sen 

jälkeinen kipu, sekä turvotusta nivelissä ja liikkeellelähtökankeus, varsinkin 
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aamuisin. Lisäksi tunnusomaista on paksuuntuma nivelessä, joita voi olla sor-

mien kärki- ja keskinivelissä, isovarpaan tyvessä, polvessa ja lonkassa. Lasko 

ja tulehdusarvot eivät kohoa, nivelnesteessä on vähäinen leukosyyttimäärä ja 

röntgenkuvissa näkyy selvät muutokset. (Julkunen & Eklund 2017, 1296-

1298.) 

 

Nivelrikon diagnosointiin kuuluu oireiden kuvaus, kliiniset ja radiologiset löy-

dökset sekä erotusdiagnostiikka. Kliinisessä tutkimuksessa katsotaan potilaan 

liikkumista ja ulkomuotoa. Esimerkiksi kipu voi aiheuttaa ontumista, kävelyno-

peus voi olla hidastunut ja kyykistyminen vaikeampaa. Potilaalle tehdään 

myös manuaalinen tutkimus, johon kuuluu liikelaajuuden, turvotuksen, arkuu-

den ja stabiliteetin tutkiminen. (Kiviranta & Järvinen 2012, 130-132.) 

 

3.1  Polven nivelrikko 

Polvilumpion, reisiluun ja sääriluun välille muotoutuvassa polvinivelessä yhdis-

tyvät vakaus ja liikkuvuus. Itse nivelen muodostavat reisiluun nivelnastojen ku-

perat nivelpinnat, jotka sopivat sääriluun koveriin nivelpintoihin. Polvilumpion 

ja reisiluun välisen nivelen muodostavat lumpio, sekä sen liukupintana toimiva 

reisiluun alaosan etupinta. Nivelsiteet mm. ristisiteet ja sivusiteet ylläpitävät 

polven vakautta sekä sen liikkuvuutta. Nelipäinen reisilihas toimii polven pää-

asiallisena ojentajana, ja se on eniten polven toimintaan vaikuttava lihas. Li-

haksen neljä osaa sulautuvat yhdeksi jänteeksi, joka muodostaa lumpiojän-

teen polvilumpion alapuolelle. (Pohjolainen 2018c.) 

 

 

KUVA 1. Terve polvi vs. nivelrikko (Terveyskylä s.a) 
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Iän mukana nivelrikkoa tulee lähes kaikille, mutta useimmille siitä on vain vä-

häistä haittaa. (Kuva 1). Polvinivelrikon merkittävimmät riskitekijät ovat pe-

rimä, ikääntyminen ja lihavuus sekä naissukupuoli. Muita riskitekijöitä ovat pol-

vinivelen vammat, kuten nivelensisäiset murtumat, myös kuormittavalla työllä 

on nähty olevan yhteys polven nivelrikkoon. (Polvi- ja lonkkanivelrikko 2018.) 

 

Polven nivelrikko aiheuttaa polven ja säären alueen kipua, joka voi säteillä 

kohti nilkkaa. Aluksi kipu tuntuu lähinnä liikkeelle lähtiessä ja vähitellen kävely 

alkaa vaikeutua. Nivelrikon edetessä monille potilaille tulee vähitellen lepo- ja 

yösärkyä. Nivelrikon takia kävely vaikeutuu ja polven liikkeet rajoittuvat. Vähi-

tellen polveen voi kehittyä virheasento tai ojennusvaje. (Polventekonivel leik-

kaus 2015.) 

 

Ensisijaisesti kipulääkkeillä, fysioterapialla ja niveleen annettavilla pistoksilla 

pyritään hoitamaan polven nivelrikkoa. Jos kyseisillä hoitomuodoilla ei saada 

lievitettyä oireita sekä röntgenkuvassa on selkeää muutosta päädytään teko-

nivelleikkaukseen.  (Polven tekonivelleikkaus 2016.) 

 

Tärkein syy polven tekonivelleikkauksen suorittamiseen on primaarinen eli 

tuntemattomasta syystä johtuva nivelrikko. Leikkauksen tavoitteena on lievit-

tää potilaan kipua sekä lisätä polven toimintakykyä. Joillekin potilaista jää leik-

kauksenkin jälkeen satunnaista kipuilua polveen. (Pohjolainen 2018c.) Poti-

laan terveydentilan tulee olla sellainen, että anestesia onnistuu turvallisesti 

sekä sen tulee mahdollistaa vaativa kirurgia. Leikkauksen jälkeisen kuntoutuk-

sen tulee onnistua. (Tolonen & Torvelainen 2014.) 

 

3.2 Lonkan nivelrikko  

Lonkkanivel on pallonivel, jossa reisiluun pää niveltyy lantioluiden muodosta-

maan lonkkamaljaan. Lonkkamaljan syvyyttä sekä nivelen vakautta lisää rus-

tosta ja sidekudoksesta muodostunut lonkkamaljan reunus. Lonkkanivel on 

moniakselinen pallonivel, joka sallii suuren liikkuvuuden. (Pohjolainen 2018b.) 

 



10 

Lonkan nivelrikossa nivelkalvo paksuuntuu, nivelen liikkeeseen osallistuvien 

lihasten voima pienenee sekä nivelen asentotunto heikkenee. (Kuva 2). Luun 

ja niveltä ympäröivien rakenteiden muutokset ja niihin liittyvä tulehdusreaktio 

aiheuttavat kivun. Nämä muutokset tapahtuvat vuosien aikana eikä niitä voida 

pysäyttää prosessin käynnistyttyä. Niin sanottuina vaaratekijöinä pidetään pe-

rimää, ikääntymistä ja ylipainoa. Muita vaaratekijöitä ovat mm. nivelvammat, 

raskas työ ja liikunta, nivelen virheasento ja kehitysvammat. (Ahonen ym. 

2016, 722-732.)  

 

 

KUVA 2. Lonkan nivelrikko (Stryker 2018) 

 

Yleensä nivelrikon alkuvaiheessa oireena ilmenee kipu lonkkanivelessä. Kipu 

voi paikantua nivusten seudulle, reiden ulkosyrjälle tai pakaraan. Usein kipu 

ilmenee rasituksessa, mutta helpottaa levossa. Tyypillinen oire on myös nive-

len jäykkyys aamuisin. Nivelrikon edetessä tulee nivelen liikerajoituksia, mm. 

jalkojen lähentäminen ja loitontaminen sekä ulko- ja sisäkierto vaikeutuvat. 

Kävely tasamaalla ja rapuissa vaikeutuu myös. Nousu istuvasta asennosta 

seisomaan ja päinvastoin on hankalaa. Lonkan nivelrikko diagnosoidaan klii-

nisradiologisin perustein eli oireiden, esitietojen ja kliinisen tutkimuksen sekä 

röntgenkuvan perustein. (Ahonen ym. 2016, 722-732.)  

 

Nivelrikon hoidon tavoitteina ovat kivun hallinta ja lieventäminen sekä toimin-

takyvyn ylläpito ja parantaminen. Sopiva liike- ja liikuntaharjoittelu on nivelri-

kon hoidon perusta. Nivelrikon lääkehoidon tulee olla kipua lievittävää ja toi-

mintakykyä ylläpitävää. Kivun lievityksen ensisijainen lääke on parasetamoli 

sen turvallisuuden vuoksi. Suositeltava annos on 1 g 1–3 kertaa vuorokau-

dessa. Sen kipua lievittävä vaikutus on kuitenkin heikko ja vaikutusaika lyhyt. 
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Jos parasetamolista ei ole yksinään apua siirrytään tulehduskipulääkkeisiin, 

joita on hyvä syödä viikon tai kahden kuureina. Nivelrikkokipua voidaan lievit-

tää vahvemmilla kipulääkkeillä ns. opioideilla, jos edellä mainituilla paraseta-

molilla ja tulehduskipulääkkeellä ei saada kivulle vastetta. (Pohjolainen 

2018a.) 

 

Tekonivelleikkausta ei voida tehdä, jos potilaalla on aktiivinen paikallinen in-

fektio tai sairaus, joka lisää leikkauskuoleman riskiä. Useat muut sairaudet ja 

potilaskohtaiset tekijät, mm. ylipaino ja tupakointi sekä epäsosiaalisuudesta 

esim. jatkohoito-ohjeiden noudattamatta jättäminen lisäävät leikkaukseen liitty-

vien ongelmien vaaraa. Ne on otettava huomioon leikkauspäätöstä tehdessä, 

mutta ne eivät välttämättä estä leikkausta. (Ahonen ym. 2016, 726-729.)  

 

4 POLVEN JA LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSET 

Tekoniveliä voidaan laittaa polviin, lonkkiin, olkapäihin, nilkkoihin, kyynärpäihin 

ja moniin muihin paikkoihin. Tekonivelen asettamiselle ei ole ylä- eikä alaikä-

rajaa. Suurin syy tekonivelleikkaukselle on nivelrikon aiheuttama kipu, joka 

häiritsee jokapäiväistä elämää mm. liikkumista sekä nukkumista. Kipujen taus-

talla voi olla myös esimerkiksi nivelreuma. (Vainikainen 2010.) 

 

Ennen kun päädytään leikkaukseen, hyötyjen täytyy olla riskejä suuremmat 

(Polvi- ja lonkkanivelrikko 2018). Leikata voidaan melkein kenet tahansa, 

mutta siihen liittyvät komplikaatioiden riskit sekä toipumisen mahdollisuus voi-

vat olla monisairaalla paljon huonommat verrattuna perusterveeseen henki-

löön (Oksanen ym. 2008, 797). Tekonivelleikkauksen kriteereinä potilaalla on 

nivelrikkoon sopiva radiologinen löydös, nivelkipua, jota ei ole saatu hallintaan 

muilla keinoilla, sekä toimintakykyyn vaikuttava nivelen liikkuvuuden vajaus tai 

virheasento. Leikkaus tulee tehdä pikaisesti, mikäli potilaalla on murtuma-

vaara, nopeasti kehittyvä niveldeformaatio eli epämuodostuma, kehittyvä luu-

nekroosi eli kuolio, jatkuvaa yösärkyä tai huomattavat toiminnalliset rajoituk-

set. (Polvi- ja lonkkanivelrikko 2018.) 

 

Tekonivelleikkaus harkitaan aina yksilöllisen tarpeen mukaan. Leikkaus on 

aina viimeinen vaihtoehto nivelrikon hoidossa. Ennen kuin päädytään leik-
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kaushoitoon, kaikki muut keinot tulee olla kokeiltu. Näitä ovat esim. potilasoh-

jaus, laihduttaminen, liikuntaharjoittelu sekä liikkumiseen tarvittavat apuväli-

neet. Kipua hoidetaan lääkehoidolla parasetamolilla, tulehduskipulääkkeillä ja 

tarvittaessa opioideilla. (Vainikainen 2010.) Niveliin voi myös antaa kortiso-

nipistoksia kivun lievittämiseksi lääkärin toimesta (King & Phillips 2016). Kun 

nämä keinot eivät ole riittäviä, voidaan päätyä leikkaushoitoon (Vainikainen 

2010). 

 

Leikkaushoidon polku alkaa yleensä niin, että omalääkäri terveyskeskuksessa 

tai työterveydessä tekee lähetteen erikoissairaanhoitoon ortopedille (Vainikai-

nen 2010). Leikkauspäätökseen vaikuttavat myös potilaan oma halukkuus, 

muut sairaudet ja tekijät, kuten ylipaino ja tupakointi. Nämä lisäävät kompli-

kaatioiden riskiä. (Pohjolainen 2016.) Sairaalassa, jossa leikkauksia tehdään, 

laitetaan potilaat leikkausjonoon asiantuntijoiden harkinnan mukaisesti. Sai-

raalassa työskentelevä lääkäri voi halutessaan tutkia potilaan ennen leikkaus-

päätöstä, jotta potilas todellakin hyötyy tekonivelestä. (Vainikainen 2010.) Te-

konivelleikkaus monesti kohentaa nivelrikkoa sairastavan toimintakykyä huo-

mattavasti (Pohjolainen 2016). 

 

Ruotsalaisen sairaalan ortopedian osastolla tutkittiin lonkan tekonivelleikkauk-

sen aiheuttamaa kipua. Leikkauksen aiheuttamaa kipua kuvailtiin intensii-

viseksi, pahimmaksi kivuksi ikinä, joka aiheutti pyörtymisen tunnetta. Kipua lie-

vitti hoitohenkilökunnan ammattitaito sekä lääkehoito. (Joelsson ym. 2010.) 

 

Tekonivelleikkausta ei yleensä tehdä lievää nivelrikkoa sairastavalle. Teko-

nivelsairaala Coxassa tehdyssä tutkimuksen tuloksissa potilas, jolla oli selvästi 

vaikeassa virheasennossa oleva polvi, ja johon tehtiin tekonivelleikkaus hyötyi 

enemmän. Muutos näkyi toimintakyvyssä, oireissa ja kivussa. Ne, joille tehtiin 

leikkaus lievän nivelrikon takia, kokivat etteivät hyötyneet juuri ollenkaan leik-

kauksesta. (Eskola 2017, 10 - 11.) 

 

Lonkan tekonivelleikkaukset ovat tällä hetkellä yleisin yksittäinen toimenpide, 

joka johtaa korvattavaan potilasvahinkoon Suomessa. Yleisin potilasvahinko 

oli leikkaustekninen virhe, infektiovahinkoja korvattiin myös yhteensä 49 kpl. 

Sairaalan suurempi leikkausvolyymi vähensi potilasvahinkojen määrää merkit-
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tävästi ja valtaosa vahingoista korvattiin leikkausteknisinä virheinä. Potilasva-

hinkoja voitaisiin vähentää asianmukaisella lisäkoulutuksella ja leikkausten 

keskittämisellä. (Helkamaa ym. 2016.) 

 

 Leppänen ym. (2017) tekemässä tutkimuksessa huomattiin polven tekonivel-

leikkauksen olevan tehokas toimenpide, joka vähentää kipulääkkeiden käyttöä 

pitkällä aikavälillä. Polven tekonivelleikkaukset tehtiin tekonivelsairaala Co-

xassa, jossa kerättiin aineistoa kahden vuoden ajan polven ensitekonivelleik-

kaukseen tulleita 65-vuotiaita ja sitä nuorempia potilaita. (Leppänen ym. 

2017.) 

 

4.1 Ennen leikkausta  

Leikkauskelpoisuus. Leikkauskelpoisuuden arviointi alkaa jo perustervey-

denhuollossa, jossa ohjeistusta annetaan esimerkiksi kuntoa kohottava lii-

kunta, päihteistä pidättäytyminen sekä ravitsemuksesta huolehtiminen aloite-

taan heti, jotta halutut muutokset terveydessä saavutetaan ennen leikkausta. 

Kun potilaan leikkauskelpoisuutta arvioidaan ja suunnitellaan leikkausta edel-

tävää hoitoa, tulee potilaan fyysinen suorituskyky sekä hänen sairauksistaan 

ja yleiskunnostaan johtuvat mahdolliset riskit huomioida. Hoidon kannalta mer-

kitykselliset, ennen leikkausta tehtävät, tutkimukset määräytyvät potilaan esi-

tietojen, suunnitellun toimenpiteen sekä siihen liittyvien riskitekijöiden perus-

teella. (Leikkausta edeltävä arviointi 2014.) 

 

Anamneesi. Leikkauksen onnistumiseksi on tiedettävä potilaan perussairau-

det, ja se ovatko ne hoitotasapainossa (Tekonivelleikkaukset (lonkka ja polvi) 

2017). Näitä sairauksia ovat esimerkiksi huonossa hoitotasapainossa oleva 

sepelvaltimotauti, oireita aiheuttava sydämen vajaatoiminta, tuore sydänin-

farkti, vaikea läppävika tai hankala rytmi- tai johtumishäiriö sydämessä. Usein 

nämä tarvitsevat lisäselvityksiä ja hoidon tehostusta. Jos potilaalla on sairaus, 

joka on huonossa hoitotasapainossa, joudutaan leikkausta siirtämään tai peru-

maan kokonaan. (Leikkausta edeltävä arviointi 2014.) 

 

Lääkitys. Joidenkin lääkkeiden käyttö tulee huomioida ennen leikkausta. Kun 

potilaalla on tukoksia estävä lääkitys, sen tauottaminen arvioidaan aina yksi-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Helkamaa%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26808350
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löllisesti. Päätökseen vaikuttaa leikkaukseen liittyvä vuoto- ja tukosvaara. Suu-

ren vuotovaaran leikkauksissa varfariini eli Marevan lääkityksen tauottaminen 

tehdään viisi vuorokautta ennen leikkausta. Tällöin lääkäri arvioi, tarvitseeko 

potilas siltahoitoa eli varfariinihoidon tauon ajaksi pienimolekyylisen hepariini-

hoidon, mikäli tukosriski on suuri esim. potilailla, joilla on mekaaninen läppä-

proteesi. Siltahoitoon liittyy myös vuotoriski, jolloin ennen leikkausta voidaan 

antaa profylaksia-annos, joka on pienempi kuin hoitoannos 12 tuntia ennen 

leikkausta. Hoitoannosta ei saa antaa 24 tuntia ennen leikkausta. Jos poti-

laalla on käytössä uudempia markkinoilla olevia verenohennuslääkityksiä, ei 

tarvita siltahoitoa. Muita lääkkeitä, joiden käyttöä voi jatkaa leikkaukseen asti 

ovat esimerkiksi sydänlääkkeet, diabetes-, kilpirauhas- ja neurologiset lääk-

keet sekä opioidit. Näihin lääkeryhmiin saattaa kuitenkin olla tapauskohtaisia 

eroja tauotuksen suhteen. Tauotus arvioidaan jokaisen kohdalla erikseen. 

(Leikkausta edeltävä arviointi 2014.) 

 

Leikkaus kuormittaa aina kehoa, ja sen arvioimiseen käytetään fyysisen suori-

tuskyvyn selvittämistä. Monesti vanhentuessa aktiivinen liikkuminen vähenee 

sairauksien myötä. Jotkut saattavat myös vähentää tietoisesti rasittavaa liikun-

taa, jotta sairaus pysyisi oireettomana. Jos pienessäkin rasituksessa ilmenee 

rintakipua tai hengenahdistusta, tulee syy selvittää ennen leikkausta. (Oksa-

nen ym. 2008, 798.) 

 

Monilla iäkkäämmillä on arvioitu olevan muistisairautta. Lähiomainen olisi 

hyvä saada mukaan, kun selvitetään taustatietoja potilaasta. Tällä varmistet-

taisiin se, ettei jäisi kertomatta mitään, mikä voisi vaikuttaa leikkaukseen tai 

siitä toipumiseen. Aikaisemmat sairauskertomukset tulee käydä huolellisesti 

läpi arvioidessa potilaan kertomisen luotettavuutta. Leikkauksen jälkeinen se-

kavuus lisääntyy etenkin niillä, joilla on muisti heikentynyt jo ennen leikkausta. 

(Oksanen ym. 2008, 798.) 

 

Infektio. Kaikki tekonivelkirurgiaan tulevat potilaat tulee ohjata ennen leik-

kausta hammaslääkärin konsultaatioon, jotta voitaisiin estää mahdollinen te-

konivelinfektio (Polvi- ja lonkkanivelrikko 2018). Tulehdukset ovat este teko-

nivelleikkaukselle ja siksi ne tulee hoitaa ennen leikkausta. Tekonivel on vie-

rasesine, johon elimistössä olevat bakteerit herkästi hakeutuvat leikkauksen 

jälkeen. (Lonkan kuntoutus 2018.) Hampaissa saattaa olla myös oireettomia 
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tulehduksia, jotka voivat levitä verenkierron kautta tekoniveleen (Erämies 

2017a). Lisäksi potilaan tulee hoitaa tulehtuneet ihottumat, ihorikot ja haavat. 

Ihon pitää olla siisti eikä siinä saa olla haavoja tai rupia, sillä ne lisäävät infek-

tioriskiä. (Lonkan kuntoutus 2018.) 

 

Mobilisaatio. Fysioterapeutti antaa ohjeet harjoituksiin, joita potilas voi tehdä 

ennen leikkausta. Tämä terapeuttinen harjoittelu ennen tekonivelleikkausta ja 

sen jälkeinen ohjeistus saattavat lyhentää sairaalassaoloaikaa, ja edistää jon-

kin verran myös pitkäaikaista toiminta- ja kävelykykyä. (Polvi- ja lonkkanivel-

rikko 2018.) Tutkimuksessa, jossa verrattiin lyhyen preoperatiivisen fyysisen 

harjoittelun vaikutusta ennen lonkan tai polven tekonivelleikkausta huomattiin, 

että lihasvoima parani selvästi kuuden viikon säännöllisellä harjoittelulla ver-

rattuna ryhmään, joka sai vain ohjeistuksen fyysiseen harjoitteluun (Rooks ym. 

2006). Potilaan tulee lainata ennen leikkaukseen tuloa kyynärsauvat sekä wc-

istuimen koroke, tuolille laitettava istuinkoroke, sängynjalkojen korottajat, tart-

tumapihdit ja sukanvetolaite apuvälinelainaamosta. Fysioterapeutti auttaa oi-

keiden apuvälineiden valinnassa. (Kuva 4.) Potilaan on hyvä miettiä jo ennen 

leikkaukseen tuloa leikkauksen jälkeistä kotona selviytymistä, esimerkiksi kau-

passa käyntiä, ruuanlaittoa sekä peseytymistä. (Lonkan tekonivelleikkaus. 

2016) 

 

Päihteet. Alkoholista tulee pidättäytyä ennen suunniteltua tekonivelleikkausta, 

sillä se lisää leikkauksen jälkeistä komplikaatioriskiä. Tupakoinnin lopettamista 

suositellaan vähintään 4–8 viikkoa ennen leikkausta. Tämä vähentää leikkauk-

sen jälkeistä komplikaatioriskiä. Runsas tupakointi lisää leikkauksen jälkeisiä 

hengitysongelmia sekä heikentää leikkaushaavan paranemista. Huumeita ja 

pitkäaikaisesti opioideja käyttäneen leikkauspotilaat tulee saada leikkauksen 

yhteydessä pitkäaikainen opioidiannos ja lisäksi akuutin kivun hoidossa tarvit-

tavaa lisälääkitystä. (Leikkausta edeltävä arviointi 2014.)  

 

Mikrobiprofylaksia. Tekonivelleikkausten yhteydessä tulee käyttää mikrobi-

lääkeprofylaksia. Ensisijainen mikrobilääke on kefuroksiimi, joka yleisimmin 

annetaan laskimoon. Mikäli kefuroksiimi ei sovi, voidaan sen sijasta käyttää 

mm. klindamysiiniä tai vankomysiiniä. Infektioriski suurenee myös, jos profy-

laksia annetaan vasta ihoviillon jälkeen. (Hyvä hoito lonkan ja polven teko-
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nivelkirurgiassa 2015.) Laskimoon annettava antibiootti annetaan 10–15 mi-

nuuttia ennen toimenpiteen alkua ja suun kautta annettava antibiootti anne-

taan 1–2 tuntia ennen leikkausta lääkärin ohjeen mukaan (Leikkausta edel-

tävä arviointi 2014). 

 

Ohjaus. Potilaalle annettava ohjaus on aina paljon tehokkaampaa, kun sen 

saa kirjallisesti ja suullisesti. Ohjaus voidaan toteuttaa joko yksilöllisesti tai 

ryhmässä. Hyvä ohjaus antaa potilaalle valmiudet huolehtia itsestään koko 

leikkausprosessin aikana. (Erämies 2017a.) 

 

4.2 Leikkauksessa 

Ensisijainen anestesiamuoto lonkan ja polven tekonivelleikkauksissa on sent-

raalinen puudutus, mutta se on mahdollista tehdä myös yleisanestesiassa. 

Yleensä leikkaus kestää noin 2–3 tuntia ja on puhtausluokka 1 eli ei infektioita. 

(Leikkausten puhtausluokitus 2017.) 

 

Polven tekonivel koostuu reisi- ja sääriluun pinnalle luusementillä kiinnitettä-

vistä metallisista osista ja sääriluun puoleiseen metalliosaan kiinnittyvästä po-

lyeteenimuovista, joka niveltyy reisiluun metallista osaa vasten. Tarvittaessa 

myös polvilumpio pinnoitetaan. Leikkauksessa korjataan polveen tullut mah-

dollinen virheasento. Polven liikkuvuutta ei leikkauksella yleensä pysty merkit-

tävästi lisäämään. (Polventekonivel leikkaus 2015.) 

 

Lonkan tekoniveleen kuuluu reisiosa ja maljakko-osa. Liukupinnat ovat joko 

metallinupin ja polyeteenikupin tai keraaminupin ja keraamikupin yhdistelmiä. 

Tekonivel voidaan kiinnittää sementillä, jolloin se kiinnittyy heti tai sementittö-

mästi, jolloin kiinnittyminen perustuu luun kasvuun tekonivelen pintaan. Jokai-

selle potilaalle valitaan heille parhaiten sopiva tekonivel. Valintaan vaikuttavat 

mm. ikä, lihaksiston ja luun laatu, liikunnallinen aktiivisuus sekä potilaan kun-

toutumistavoitteet. Lopullisen valinnan proteesimallista tekee kuitenkin leik-

kaava lääkäri keskusteltuaan ensin potilaan kanssa. (Lonkantekonivel leik-

kaus 2015.)  
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4.3 Leikkauksen jälkeen 

Potilas siirtyy leikkaussalista heräämöön, jossa hän on yleensä 1 - 3 tuntia. 

Tämän jälkeen hän siirtyy kirurgian vuodeosastolle jatkohoitoon. Potilasta hoi-

detaan leikkauskertomuksen ohjeiden mukaisesti. (Lonkantekonivelleikkaus 

2016.) 

 

Kivunhoito. Kivunhoito heti leikkauksen jälkeen toteutetaan yleensä epidu-

raalitilaan johdetulla katetrilla, johon liitetään pumppu. Tämä annostelee ki-

pualievittävää lääkeseosta epiduraalitilaan. Annostelun nopeutta säädetään 

riippuen kivun voimakkuudesta. Lääkeseoksessa on joko puudutetta tai puu-

dutetta ja opioidia. (Terveyskylä s.a.) Lisäksi leikkauksenjälkeisen kivun hoi-

toon käytetään peruskipulääkkeenä parasetamolia ja tulehduskipulääkkeitä. 

Tulehduskipulääkkeet vähentävät myös kudosturvotusta. Näiden rinnalla voi-

daan myös käyttää muita lääkkeitä, kuten vahvoja opioideja tai puudutuksia, 

jos kipua ei saada muuten hallintaan. (Ahonen ym. 2016.) Kipua voidaan 

myös lievittää lääkkeettömästi, kuten asentohoidolla tai kylmällä. Myös erilai-

set rentoutumistavat, kuten musiikki tai lukeminen, voivat lievittää kipua. (Ter-

veyskylä s.a.) Polven tekonivelleikkauksessa yleinen kivunlievitysmenetelmä 

on paikallispuudutus, jonka leikkaava lääkäri injisoi leikkauksen aikana polven 

kudoksiin. Puudutus sisältää erilaisia puudutusaineita. Tämä lia-puudutus vai-

kuttaa vielä leikkauksen jälkeen useita tunteja. (Förster ym. 2009.) 

 

Tukosten ehkäisy. Tromboosiprofylaksian tarkoitus on estää alaraajan laski-

motukos sekä keuhkoveritulppa tekonivelleikkauksen jälkeen. Laskimotukok-

selle altistavia tekijöitä ovat esimerkiksi yli 60 vuoden ikä, ylipaino, tupakointi, 

syöpäsairaudet, nestehukka liittyen leikkaukseen ja vuodelepo. (Hyvä hoito 

lonkan ja polven tekonivelkirurgiassa 2015.)  

 

Lääkkeellinen tromboosiprofylaksia aloitetaan yleensä 6-12 tuntia leikkauksen 

jälkeen. Yleensä profylaksia annetaan ihon alle pistoksena. Yleisimmin käytet-

täviä pienimolekyylisiä hepariineja ovat mm. daltepariini (Fragmin®), enoksa-

pariini (Klexane®) ja tintsapariini (Innohe®). Suunkautta otettavia antikoagu-

lantteja ovat apiksabaani (Eliquis®), dabigatraani (Pradaxa®) ja rivarok-

sabaani (Xarelto®). Näitä voidaan käyttää ainoastaan lonkan ja polven teko-

nivelleikkausten jälkeisenä profylaksiana. (Hirvensalo ym. 2015.) Leikkauksen 
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jälkeinen mobilisaatio aloitetaan mahdollisimman nopeasti leikkauksen jäl-

keen, jo saman päivän aikana. Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen profy-

laksian tulisi kestää noin neljä viikkoa ja polven tekonivelleikkauksen jälkeen 

kaksi viikkoa. Jos potilaalla on laskimotukokselle altistavia riskitekijöitä, kes-

toksi suositellaan neljää viikkoa. Profylaksian kesto on aina pyrittävä arvioi-

maan yksilöllisesti. (Hyvä hoito lonkan ja polven tekonivelkirurgiassa 2015.) 

 

Haavan hoito. Kirurgista haavaa pidetään peitettynä 24 tuntia leikkauksesta. 

Ortopedinen haava voidaan pitää peitettynä pidempään, 48 tuntia. Kun tämä 

aika on mennyt, haava ei enää infektoidu eli tulehdu ulkoapäin. Jos haavassa 

on runsasta vuotoa ja sidokset ovat kastuneet, voidaan ne vaihtaa ennen 24 

tuntia steriilisti. Tämän jälkeen sidokset voidaan tarvittaessa vaihtaa tehdas-

puhtailla käsineillä. Sidoksia ei saa vahvistaa, koska veri on bakteereille edulli-

nen elinalusta. Ortopedistä haavaa voi kastella kolmantena postoperatiivisena 

päivänä. Haavaan ei saa laittaa saippuaa, mutta saippuavesi saa valua haa-

vaa pitkin. Haava kuivataan taputtelemalla, sitä ei saa hangata. Jos haavassa 

on edelleen vuotoa tai se erittää, voidaan laittaa suojaksi sidosta. (Erämies 

2017b.) 

 

Haavan aluetta seurataan päivittäin. Haavaa arvioidaan paranemisprosessin 

mukaisesti. Muita arvioitavia asioita ovat verenkierto, vuoto, kipu ja eritteen 

määrä. Jos potilaalle on laitettu dreeni, seurataan sen erityksen määrä sekä 

hakasten aiheuttamaa kireyttä. (Erämies 2017b.) 

 

Jotta haava paranee, siihen kuuluu monia tekijöitä. Näitä ovat paikalliset- ja 

systeemiset tekijät sekä hoitohenkilökunta ja ympäristö. Myös potilaan psyko-

sosiaaliset tekijät vaikuttavat haavan parantumiseen. Paranemiseen vaikuttaa 

haavan sijainti ja syvyys. Luuhun ulottuva haava paranee yleensä hitaammin 

kuin muut pinnalliset haavat. Haavan lämpötila tulee olla 37 astetta. Jos pol-

ven tekonivelleikatulle annetaan kylmähoitoa haavalle, kylmäpussi ei saa olla 

suorassa kontaktissa haavaan. Jos haava maseroituu eli vettyy se myös hi-

dastaa parantumista. Muita huomioitavia seikkoja ovat potilaan ikä, perinnölli-

set tekijät, vajaaravitsemus, kehon lämpötila, perussairaudet, lääkehoito ja po-

tilaan oma sitoutuminen hoitoon. (Erämies 2017b.) 

 



19 

Mobilisaatio. Heti leikkauksen jälkeen nukkuma-asento on selällään, leikattua 

raajaa on hyvä tukea tyynyillä keskiasentoon ja pohkeiden alle on hyvä laittaa 

pienempää tyynyä (Ahonen ym. 2016). Polven tekonivelleikkauksen jälkeen 

leikattua raajaa on hyvä pitää kohoasennossa kiilatyynyn avulla ja aloittaa 

ajoissa lihasharjoitukset, aluksi jännittämällä reisilihaksia sekä koukistamalla 

ja ojentamalla polvea ja lonkkaa. Tällä ehkäistään mahdollisia laskimotukok-

sia. (Polventekonivelleikkaus s.a.) Turvotuksia voidaan ehkäistä verenkiertoa 

vilkastuttamalla eli potilas voi vuoteessa maatessaan ojentaa ja koukistaa nilk-

koja. Leikkauksen jälkeen ensimmäinen vuoteenlaidalle istumaannousu ta-

pahtuu hoitajan tai fysioterapeutin avustuksella, leikkaamattoman jalan kyljen 

kautta. (Ahonen ym. 2016.) 

 

Ravitsemus. Proteiinien tarve kasvaa leikkauksen jälkeen ja toipuessa, tällöin 

on tärkeää syödä riittävän monipuolisesti. Proteiinia saa mm. lihasta, kalasta, 

kananmunasta, maitotuotteista sekä pavuista. Hiilihydraattien (mm. vilja, pe-

runa, kasvikset, hedelmät) saanti on myös tärkeää. Vitamiineja ja kivennäisai-

neita tarvitaan haavan paranemiseen. (Terveyskylä s.a.) 

 

Ohjaus. Ruuskan mukaan (2014) osastolla olevan ohjauksen on hyvä painot-

tua kivunhallintaan, kuntoutumiseen sekä arkisiin päivittäisiin toimintoihin, ku-

ten pukemiseen, peseytymiseen ja selviytymiseen. Osastolla annetaan suul-

lista sekä kirjallista ohjeistusta haavahoidosta, päivittäisistä toimista, kivun ja 

turvotuksen hoidosta ja fysioterapeutit antavat ohjeistusta liikeharjoitteista ja 

kuntoutumisesta. (Ruuska 2014.) 

 

Infektio. Tekonivel on vierasesine kehossa ja siksi alttiimpi tulehduksille. Sii-

hen voi tulla tulehdus muualta elimistöstä. Siksi infektioiden ennaltaehkäisy ja 

hoito ovat tekonivelleikkauksen jälkeen tärkeää, esimerkiksi erilaiset tulehdus-

sairaudet mm. hammasjuuritulehdukset sekä keuhkoihin ja virtsateihin liittyvät 

tulehdukset tulee hoitaa huolellisesti. (Lonkantekonivelleikkaus 2015.) Leik-

kauksenjälkeisten infektioiden ilmaantuvuus lonkan ja polven ensimmäisissä 

tekonivelleikkauksissa on yleensä alle 1–2 % (Huotari ym. 2017). 
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4.4 Kuntoutus 

Fysioterapeutilta saa liikkumisharjoitus- sekä liikuntaharjoitteluohjausta. Lihak-

sia vahvistamalla kävely saadaan varmemmaksi ja se helpottaa päivittäisiä 

toimintoja. Samalla harjoitellaan nivelten liikkuvuutta ja seisomatasapainoa. 

Harjoittelu alkaa heti seuraavana päivänä leikkauksesta. Liikkumiseen valitaan 

apuväline, jolla liikkuminen onnistuu parhaiten, kuten kyynärsauvat tai rol-

laattori. Yleensä tekonivelleikkauksessa olleilla on täysipainovaraus. Fysiote-

rapeutti ohjaa myös pakara- ja reisilihaksia vahvistavia liikkeitä, joita voi tehdä 

kotona. (Pohjolainen 2018b.) 

 

Fysioterapeutti ohjaa asentohoidossa. Viikko leikkauksesta potilaan on hyvä 

levätä selällään, asentoa voi tukea tyynyillä. Viikon jälkeen kivun sallimissa ra-

joissa voi alkaa kääntyä terveelle kyljelle. Jalkojen välissä on hyvä tällöin pitää 

tyynyä, joka rentouttaa lonkanseudun lihaksia. Leikatulle kyljelle voi alkaa 

kääntyä vasta ompeleiden poiston jälkeen. (Ahonen ym. 2016.) 

 

Leikkauksen jälkeisessä harjoittelussa tulee noudattaa ohjeita ja toimia niiden 

mukaisesti (Kuva 3). Harjoitteita täytyy tehdä säännöllisesti. Rasituskestävyy-

den lisääntyessä voi kuormittaa leikattua jalkaa enemmän. (Terveyskylä s.a.) 

 

 

KUVA 3. Polven kuntouttaminen tekonivelleikkauksen jälkeen (Terveyskylä 

s.a) 
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5 KOTIUTTAMINEN 

 

Kotiutumisella tarkoitetaan vaihetta, jolloin asiakas siirtyy hoidosta joko kotiin 

tai toiseen jatkohoitopaikkaan. Kotiuttaminen jaetaan neljään vaiheeseen joita 

ovat: arviointi ja suunnittelu ennen kotiutusta, kotiutuspäätös, jonka lääkäri te-

kee yhdessä hoitajan sekä potilaan kanssa, tämän jälkeen aloitetaan kotiutta-

misen järjestely. Kotiuttava hoitaja huolehtii yhteydestä kotiutushoitajaan sekä 

fysioterapeutti huolehtii tarvittavat kotiin vietävät apuvälineet. Lääkärin tehtä-

väksi jää resepteistä, lääkelistasta sekä hoitojakson loppulausunnosta huoleh-

timinen. Viimeisenä arvioidaan kotiutusta. (Lahti 2016.)  

 

Kotiuttamisessa tulee muistaa hyvä kommunikaatio ja yhteistyö hoitohenkilö-

kunnan välillä. Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa lääkäriopiskelijoiden 

näkökulmasta kotiutukset oli tehty joko kiireellä tai liian aikaisin. Tämän takia 

potilaat saattavat joutua uudestaan sairaalahoitoon. Kotiuttamisessa tulee olla 

tarpeeksi aikaa, jotta kaikki asiat tulee käsiteltyä potilaan kanssa. Tämän 

avulla huomioidaan myös taloudellisuus. (Block ym. 2014.) 

 

Kotiutus onnistuu, kun se suunnitellaan hyvin ja dokumentoidaan. Kirjallisten 

ohjeiden antaminen sekä potilaan saama tieto suullisesti siitä, kuinka toimi-

taan mahdollisten ongelmien ilmaantuessa, nähdään hyvin tärkeänä tekijänä 

osana onnistunutta kotiutusta. Potilaan ohjaus toimii motivaationa kotona pär-

jäämiselle. Hoitohenkilökunnan läsnäolo ja potilaiden tarpeiden huomioonotta-

minen liittyen ohjaukseen koetaan tärkeänä osana. (Lahti 2016.) Osastolla an-

netaan myös ohjausta siihen, jos kotona asiat eivät mene toivotulla tavalla tai 

on jotain epäselvää. Potilaalle annetaan osaston yhteystiedot, josta tavoittaa 

hoitajan mihin aikaan tahansa. (Ruuska 2014, 31.) 

 

Palokoski (2007) totesi tutkimuksessaan potilaiden kotona selviytymisen sai-

raalassa annettujen ohjeiden olleen hyviä. Potilaat kuitenkin olisivat toivoneet 

enemmän ohjausta ja tietoa leikkaushaavan hoidosta. He myös kokivat kotita-

loustöiden, kivun hoidon sekä kaupassa käynnin hankaloittaneen kotona pär-

jäämistä. Potilaat toivoivat hoitajilta enemmän aikaa ohjaukseen sekä heidän 



22 

elämäntilanteensa tulisi huomioida ohjausta annettaessa. Sairaalassa anne-

tulla ohjauksella oli merkitystä potilaiden kotona selviytymiseen. (Palokoski 

2007.) 

 

Kotiutuminen polven tekonivelleikkauksen jälkeen tapahtuu yleensä kolman-

tena tai neljäntenä päivänä, joskus jopa kahden vuorokauden kuluttua leik-

kauksesta (Terveyskylä s.a.). Kotiin lähteminen voi tapahtua myös viikonlop-

puna (Lonkantekonivelleikkaus 2016). Osastolla potilaalle on ohjattu leikkaus-

haavanhoitoa sekä annettu ohjeita laskimotukosten ehkäisyyn mm. näytetty 

pistopaikat sekä oikea tekniikka pistämiseen. Potilaan kanssa on keskusteltu 

ravinnon ja liikunnan merkityksestä kuntoutumisessa sekä painon hallinnasta 

ja tupakoinnin ja alkoholin vaikutuksista. Kotona selviytymistä kartoitetaan en-

nen kotiutumista yhdessä potilaan ja hänen omaisten kanssa. Tarvittaessa 

turvataan kotona oleminen kotiavuin tai kotisairaanhoitajan käynnein. Joskus 

joudutaan turvautumaan jatkohoitopaikkaan esim. terveyskeskuksessa, jos 

potilaan kuntoutuminen tai kotiolot niin vaativat. (Tolonen ym. 2014.)  

 

Hakasten pito riippuu suuresti haavan sulkutekniikasta ja haavaan kohdistu-

vasta venytyksestä (Erämies 2017b). Haavahakasten poisto tapahtuu noin 

kahden viikon kuluttua terveyskeskuksessa (Tolonen ym. 2014).  

 

Ennen kotiutumista potilaalla tulee olla valmiina apuvälinelainaamosta lainat-

tuna tarvittavat apuvälineet, kuten wc-istuimen koroke, tarttumapihdit ja kyy-

närsauvat tai rollaattori (Pohjolainen 2018). Fysioterapeutti on käynyt osastolla 

potilaan kanssa kuntouttavia liikkeitä läpi, joita hänen tulee jatkaa kotona (Pol-

ventekonivel leikkaus. 2016). 
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Kuva 4. Apuvälineitä. Kyynärsauva, tarttumapihdit, wc-istuinkoroke, rollaattori 

(Respecta 2018) 

 

 

Jokainen tekonivelleikkaus potilas saa mukaansa infektionseurantalomakkeen 

kotiutuksessa. Infektoituneet haavat aina tilastoidaan. Jos haava infektoituu, 

niin lomake lähetetään leikkauksen suorittaneeseen sairaalaan. (Erämies 

2017.) Leikkauksien infektioiden seurannalla ja kirurgeille annettavalla palaut-

teella voidaan vähentää infektioita huomattavasti. Infektioiden vähentyminen 

auttaa myös kustannustehokkuutta, jolloin vältytään lisäkäynneiltä ja hoidoista 

aiheutuvilta maksuilta. (Huotari 2015.) 

 

Keskinen (2008) toteaa, että hyvässä kotiutumisessa tulee muistaa myös riit-

tävä jatkohoidon ohjaus. Ainoastaan suulliset jatkohoito-ohjeet eivät ole riittä-

viä, ohjeet tulee antaa myös kirjallisina. Tutkimuksessa tiedon saaminen lisäsi 

potilaiden näkökulmasta heidän osallistumistaan kotiutuspäätökseen. Potilai-

den mielestä riittävä tiedonsaanti toi myös turvallisuuden tunnetta. (Keskinen 

2008.) 

 

HUS:in Peijaksen sairaalassa tehtiin tutkimus tekonivelleikkauksessa olleille 

potilaille, jotka olivat soittaneet kotiutumisen jälkeen leikkaavaan yksikköön 

kotiutumisen jälkeen. Ohjeistuksen puutteen vuoksi monet soittivat lääkehoi-

toon, haavahoitoon tai infektioepäilyyn liittyvien kysymysten takia. Hoitopro-

sessi on hyvä olla kunnossa ennen kotiutumista. Potilaan ohjaus tulee olla tar-

peeksi kattavaa kipulääkityksen ja haavahoidon sekä infektiomerkkien seuraa-



24 

misen suhteen. Kipulääkitys on hyvä aloittaa jo osastolla, jotta pystytään seu-

raamaan sen sopivuutta. Myös hyvä informaatio antikoagulanttihoidosta ja sen 

kestosta tulee ottaa huomioon. Näillä vältetään ylimääräisiä yhteydenottoja. 

(Hällfors ym. 2016, 177.) 

 

 

6 TARKISTUSLISTA 

Tarkistuslistalla on tarkoituksena estää riskitilanteita ja komplikaatioita ja pa-

rantaa potilasturvallisuutta (Pesonen 2011). Tarkistuslistoja on käytetty muis-

tin tukena terveydenhuollossa jo monien vuosien ajan. Mediassa on paljon uu-

tisoitu esimerkiksi väärän puolen kirurgiasta, jolloin ammattilaisille on tullut 

tarve tarkistukseen. Jos erehtymisen mahdollisuus myönnetään, pystyy syste-

maattisella ja yksinkertaisella tarkistamisella päästä eroon virheistä. (Blom-

gren & Pauniaho 2014.) 

 

Tarkistuslistalle tulee yleensä tarve, kun sattuu virheitä tai läheltä piti - tilan-

teita. Varsinkin jos työtahti on nopeaa ja täytyy hallita monia asioita yhtä aikaa 

tarkkuutta vaativissa töissä. Listoja on kehitetty moniin toimenpiteisiin, kuten 

intubaatioon, uuden potilaan osastopaikan valmisteluun, erilaisiin ehkäisy- ja 

riskienhallintamenetelmiin sekä arviointitilanteisiin. (Blomgren & Pauniaho 

2014.) 

 

Esimerkiksi WHO on kehittänyt tarkistuslistan kirurgisiin toimenpiteisiin, jolla 

parannetaan potilasturvallisuutta. Kyseistä listaa testattiin kahdeksassa eri 

sairaalassa ympäri maailmaa vuonna 2009. Tuloksien perusteella komplikaa-

tiot ja kuolleisuus leikkauksien jälkeen vähenivät huomattavasti, melkein puo-

lella lähtötilanteesta. (Pesonen 2011.) 

 

Mertanen ym. (2013) mukaan tarkistuslistan on tarkoitus parantaa potilastur-

vallisuutta sekä myös kehittää turvallisuuskulttuuria. Kun käytetään tarkistus-

listaa, toimenpiteeseen valmistautuminen tehostuu huomattavasti ja tarpeetto-

mat työvaiheet sekä tutkimukset jäävät kokonaan pois. Tällä myös tehoste-

taan potilaan henkilöllisyyden, leikkauspuolen varmistamisen ja muiden taus-

tatietojen huomiointia. Huomio kiinnittyy myös enemmän potilaan taustoihin ja 

riskitekijöihin. Tarkistuslistojen käyttö selvästi vaikuttaa komplikaatioiden ja 
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kuolleisuuden vähenemisessä. Kun komplikaatiot vähenevät, lyhenevät myös 

hoitoajat, joka lisää kustannustehokkuutta. (Mertanen ym. 2013.) 

 

Käyttämällä tarkistuslistaa kommunikaatio paranee hoitohenkilökunnan välillä. 

Se myös vaikuttaa huomattavasti tiimin yhteistyöhön ja tiedonkulkuun, sekä 

oleelliset asiat tulevat käytyä läpi potilasturvallisuuden näkökulmasta. Kun 

käydään läpi asiat kohta kohdalta, edistetään tiimityöskentelyä ja asiat tulevat 

sanotuksi ääneen. Hoidon laatu myös paranee. (Mertanen ym. 2013, 41.) 

 

Jotta tarkistuslistasta on hyötyä, tulee hoitohenkilökunnan sitoutua käyttä-

mään sitä, jolloin voidaan saavuttaa oikeat hyödyt. Käyttöönotossa kaikkien 

tulee saada hyvä perehdytys, ja päätös listan käytöstä täytyy tulla kaikkien tie-

toon, jotta sitä aletaan käyttämään. Tällöin tiedetään mitä tehdään, miksi teh-

dään, mitä riskejä tulee ottaa huomioon ja mikä tehtävä on kullakin työnteki-

jällä. (Mertanen ym. 2013.) 

 

Potilasturvallisuus. Potilasturvallisuudella tarkoitetaan sitä, että potilas saa 

tarvitsemansa oikean hoidon, josta hänelle aiheutuu mahdollisimman vähän 

haittaa. Potilaan näkökulmasta potilasturvallisuus tarkoittaa taas sitä, että hän 

saa oikeaa hoitoa, oikeaan aikaan, oikealla tavalla ja että hoidosta aiheutuu 

mahdollisimman vähän haittaa. (Potilas turvallisuus 2018.) 

 

Potilasturvallisuus ja hoidon laatu terveydenhuollossa perustuvat terveyden-

huollon ammattihenkilöstön osaamiseen. Vahvuutena ammattiin on peruskou-

lutus, joka antaa monipuoliset valmiudet työskennellä erilaisissa työyksiköissä. 

Toimivan hoitotiimin jäsenet hallitsevat työn perusteet, tiedostavat omat vas-

tuunsa sekä heikkoutensa ja tuntevat osaston käytännöt. (Anttonen ym. 

2013.) 

 

Hoitotyössä kuuluu kirjata tapahtuneet virheet, etsiä syyt tapahtuneelle sekä 

suunnitella niiden toteutusta ja kuinka niitä ehkäistäisiin. Monesti virheet ai-

heuttavat haittatapahtuman, joka on potilaalle haitallinen sekä ei-toivottu seu-

raus esim. lääkityksessä, toimenpiteestä tai sen tekemättä jättämisestä. Kui-

tenkaan haittatapahtuma ei ole sama asia kuin hoidon komplikaatio. Kaikille 

sattuu joskus virheitä ja erehdyksiä, myös ammattilaisille potilaan hoidossa. 

Virheet eivät yleensä ole vain yhden ihmisen aikaansaama vaan siihen liittyy 
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tapahtumien ketju, joissa on monia vaikuttavia tekijöitä. Potilasturvallisuus 

saadaan toteutettua, kun osataan ennakoida ja ehkäistä hoitovirheet sekä va-

hingot niin pitkälle kuin vaan on mahdollista. (Potilasturvallisuutta taidolla -oh-

jelma 2014, 6 - 7.) 

 

Kirurgian osastolla potilasturvallisuus on monia eri asioita. Kaikki ne ovat tär-

keitä hoitotyössä: potilaan tunnistaminen, infektioiden ehkäisy, oikeanlainen 

ruoka ja oikea lääkitys. Lisäksi laitteiden, kuten sängyt, mittarit ja apuvälineet, 

on oltava kunnossa eikä niistä saa aiheuta potilaalle vaaraa. (Potilasturvalli-

suutta taidolla -ohjelma 2014, 6 - 7.) 

 

7 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tehdä tarkistuslista polven ja lonkan teko-

nivelleikkauksesta kotiutumiseen. Tarkistuslistan tavoitteena on helpottaa ko-

tiuttamistilanteita ja siinä muistettavia asioita. Tavoitteenamme on myös poti-

laan turvallinen kotiutuminen polven ja lonkan tekonivelleikkauksesta.  

 

8 TUOTEKEHITYSPROSESSI 

Tuotteita kehittäessä ja suunniteltaessa prosessi etenee tuotekehityksen eri 

vaiheiden mukaan. Kun sosiaali- ja terveysalalla löydetään jokin toimintaan liit-

tyvä ongelma, joka tarvitsee kehittämistä, aloitetaan tuotteen suunnittelu ja ke-

hittäminen, kun tarkat analyysit ovat tehty. Tuotekehitysprosessi voidaan ja-

kaa viiteen eri vaiheeseen. Ensimmäisenä on ongelman tai kehittämistarpeen 

tunnistus, seuraavaksi ideointi ratkaisujen löytämiseksi, sitten alkaa luonnos-

telu, jota seuraa kehittely ja lopuksi viimeistely. Jotta päästään seuraavaan 

vaiheeseen, edellisen vaiheen prosessin ei tarvitse olla välttämättä loppunut. 

(Jämsä & Manninen 2000, 28 - 29.) 

 

Opinnäytetyötämme ohjaa tuotekehitysprosessi, johon sisällytämme laadulli-

sena tutkimuksena teemahaastattelun. Aiomme haastattelun avulla parantaa 

turvallista kotiutumista polven ja lonkan tekonivelleikkauksista.  
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8.1 Kohderyhmä 

Kohderyhmänämme ovat osaston 3A sairaanhoitajat, jotka toimivat osastolla 

myös kotiutushoitajina. Kotiutushoitajia on yhteensä viisi. Heillä on välillä työ-

päiviä, jolloin he tekevät ainoastaan kotiutuksia eivätkä osallistu tällöin muu-

hun hoitotyöhön. Näin voidaan varmistaa turvallisempi kotiutuminen, kun sai-

raanhoitaja saa keskittyä vain kotiutukseen, ja että kaikki tulee huomioitua po-

tilaan kotiutuessa. Myös koko osaston sairaanhoitajat kuuluvat kohderyh-

määmme, sillä voi olla päiviä, jolloin kotiutushoitajat eivät ole töissä. Tällöin 

kotiutuksia hoitavat myös muut osastolla työskentelevät sairaanhoitajat. 

 

8.2 Ideavaihe 

Tässä vaiheessa kehittämistarve on jo havaittu. Ideointiprosessi alkaa, kun et-

sitään ratkaisukeinoja ongelmaan. Etsitään erilaisia vaihtoehtoja ajankohtaisiin 

ongelmiin. Ideavaihe voi olla lyhyt, jos jo olemassa olevaa tuotetta halutaan 

uudistaa vastaamaan käyttötarkoitustaan. (Jämsä & Manninen 2000, 35.) 

 

Luovalla ongelmanratkaisun menetelmillä saadaan avoimella tavalla vastauk-

sia kysymykseen, millainen tuote auttaa ratkaisemaan ongelma ja minkälainen 

tuote vastaa organisaation tarvetta. Esimerkiksi aivoriihityöskentelyssä etsi-

tään uusia ratkaisuja kyseessä olevaan ongelmaan. Tavoitteena on saada ai-

kaan mahdollisimman paljon ideoita. Ideat tulee kirjata ylös, jotta kaikki näke-

vät ne. Arviointi, mikä tai mitkä ideat otetaan käyttöön, alkaa vasta, kun uusia 

ideoita ei enää nouse esille. (Jämsä & Manninen 2000, 35 - 36.) 

 

Aiheemme, turvallinen kotiutuminen kirurgian osastolta, saatiin osastolta 3A. 

Aloimme miettiä toteutusta, kirjasimme ylös ideoita. Halusimme kehittää tur-

vallista kotiutumista ja tehdä tarkistuslistan helpottamaan sitä. Olimme yhtey-

dessä osaston 3A osastonhoitajaan, ja sovimme tapaamisen helmikuulle. Ta-

pasimme osastonhoitajan ja työelämäohjaajamme. Esittelimme heille oman 

ideamme aiheesta, ja saimme myös kuulla mitä he olivat miettineet. Aihe piti 

rajata, eli mitä erikoisalaa tai aloja ottaisimme mukaan työhömme. Koska 

osastolla on monia erikoisaloja, emme pysty ottamaan kaikkia mukaan opin-

näytetyöhömme. Muuten siitä tulee liian laaja. Valitsimme polven ja lonkan te-

konivelleikkaukset. Teemme tarkistuslistan sairaanhoitajille tukemaan polven 

ja lonkan tekonivelleikkauksesta kotiutumista. Listan tulisi olla sellainen, joka 
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mahtuisi hoitajan taskuun. Olimme kevään aikana kaksi kertaa yhteydessä 

sähköpostitse työelämäohjaajaamme asian tiimoilta. Maaliskuussa kerroimme 

heille lopullisen ideamme, joka sopi heille. 

 

8.3 Luonnosteluvaihe 

Luonnosteluvaiheessa mietitään kehitettävä tuote. Tässä vaiheessa myös pe-

rehdytään aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. Analysoidaan 

kaikki tarpeelliset näkökulmat, jotka ovat tuotteelle oleellisia. Selvitetään tuot-

teen tulevat käyttäjät, sekä minkälainen tavoite tehdään tuotteelle ja kuinka se 

saavutetaan. Myös arvot ja periaatteet ovat tärkeitä tuotteen suunnittelussa. 

Suunnitellaan tuotteen sisältö ja selvitetään mitä asiantuntemusta tarvitaan. 

(Jämsä & Manninen 2000, 43 - 52.) 

 

8.3.1 Aineistonkeruumenetelmä 

Teimme haastattelun kirurgian osaston viidelle kotiutushoitajalle, jotka hoitavat 

eniten kotiutuksia osastolla. Heillä on hyvä asiantuntemus siihen liittyen. Jär-

jestimme ryhmähaastattelun, johon osallistui kaksi kotiutushoitajaa. Toteu-

timme haastattelun teemahaastattelun muodossa. Valitsimme etukäteen tee-

mat ja teimme avoimia kysymyksiä, jotka perustuivat meidän teoreettiseen vii-

tekehykseemme. 

 

Haastattelu on laadullinen tutkimusmenetelmä. Kysymysten ollessa kokonaan 

strukturoituja, ne antaisivat vastauksia ainoastaan kysyttyihin kysymyksiin. 

Laadullinen analyysi olisi paljon haastavampaa. (Kylmä & Juvakka 2007, 80.) 

Lähetimme saatekirjeen (Liite 2) ja kysymykset (Liite 3) etukäteen kotiutushoi-

tajille, jotta he saivat miettiä vastauksia ennen haastattelua. Tällöin haastattelu 

eteni sujuvammin. Osa sairaanhoitajista vastasi haastattelun kysymyksiin kir-

jallisesti, kysymykset olivat tulosteena, johon he tekivät merkintöjään. Kirjoi-

timme haastattelusta muistion tietokoneella, muistio oli pituudeltaan kaksi si-

vua word-tiedostossa. Noudatimme selkeää työnjakoa, toinen kysyi kysymyk-

set ja toinen kirjoitti vastaukset ylös. Kirjallisesti vastanneilla oli samoja vas-

tauksia, jotka tulivat haastattelussa myös esille. Aikaa varasimme haastatte-

luun noin tunnin. Haastatteluun osallistui viidestä kotiutushoitajasta kaksi. 

Osallistujamäärän vuoksi haastattelu kesti 20 minuuttia. 
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8.3.2 Teemahaastattelu 

Haastattelu etenee teemojen mukaan. Teemat on etukäteen laadittu valmiiksi. 

Tällä menetelmällä saadaan tutkittavien ajatukset kuuluviin paremmin, kun ky-

symykset eivät ole täysin strukturoituja. Teemahaastattelussa ei ole lomake-

haastattelulle ominaisia kysymysten tarkkoja muotoja ja järjestystä. Se ei 

myöskään ole täysin vapaa syvähaastattelu. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 47-48.) 

Teemahaastattelu vaatii hyvää aiheeseen perehtymistä, jotta haastattelu voi-

daan tarkentaa tiettyihin teemoihin. Kysymykset saimme laadittua kirjallisuu-

den ja teorian pohjalta. Haastatteluun tulee valita haastateltavat tarkoin, eikä 

sattumanvaraisesti, koska tarkoin valitut henkilöt voivat tietää paremmin tutkit-

tavat asiat (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Valitsimme etukäteen 

haastateltavat, jotka toimivat osastolla kotiutushoitajina. He tietävät enemmän 

kotiutuksista, mikä on tärkeää opinnäytetyön kannalta. 

 

Haastattelun purkamisen tekee parhaiten haastattelun tehnyt tutkija. Tutkija 

tuntee oman aineistonsa. Jos käytettäisiin muita henkilöitä, heidät tulisi koulut-

taa tähän tehtävään. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 142.) Purimme itse haastatte-

lun ja analysoimme haastattelun, koska olemme oman työmme parhaita asi-

antuntijoita. Teemahaastattelua voidaan analysoida monin eri tavoin. Me 

olimme valinneet teemoittain analysoinnin. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka 2006.) Teemoittelu on laadullisen analyysin perusmenetelmä, tutkimus-

aineistossa pyritään hahmottamaan keskeiset aihepiirit eli haastattelun tee-

mat. (Koppa 2016.) Teemamme ovat tarkistuslistan sisältö, kotiutuksessa tär-

keät asiat, lääkehoito ja tarkistuslistan ulkonäkö. Olemme valinneet kyseiset 

teemat käyttämämme lähdeaineiston perusteella.  

 

8.3.3 Aineiston analyysi ja tutkimuksen tulokset  

Analysoimme haastattelun käyttämiemme teemojen mukaan. Kävimme haas-

tattelun vastaukset läpi teema kerrallaan. Teemojen alle tuli useampi sama 

vastaus, mutta se oli odotettavissa.  Ensimmäinen teemamme piti sisällään 

sen, mitä konkreettista tarkistuslista tulee pitämään sisällään. Haastattelussa 

saimme vastauksia, joita opinnäytetyömme teoriaosuus tukee. Hoitajat pitivät 

tärkeimpänä noudattaa kotiutuksessa lääkärin määräyksiä. Tämä ei suoranai-

sesti noussut esille teoriassamme, mutta yleensä lääkärin määräykset sisältä-

vät mm. lääkityksen, jatkohoidon ja kontrollit. Nämä nousivat esille myös 
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haastattelussa. Hoitajat pitivät tärkeänä yhteistyötä kotihoidon kanssa. Emme 

maininneet kotihoitoa teoriaosuudessamme, koska potilasryhmämme oli ra-

jattu kotiin kotiutuviin, ilman minkäänlaisia apuja. Kotihoito nousi haastattelun 

aikana monesti esille, joten sen laitoimme tarkistuslistalle. Tällöin listaa voi 

käyttää myös niiden potilaiden kanssa, joilla on kotihoidon palveluita. 

 

Laitoimme asiat listallemme loogiseen järjestykseen, jolloin asiat tulevat teh-

dyksi loogisessa järjestyksessä. Näin mikään kohta ei jää tekemättä, esimer-

kiksi lääkelistan tarkistus tehdään ennen sen tulostamista. Haastattelussa kävi 

ilmi osan hoitajista tulostavan kaikille kotiutujille mukaan lääkelistan jako-oh-

jeen, vaikka osastojakson aikana lääkitys ei olisi muuttunut. Tähän heillä ei ol-

lut mitään yhdessä sovittua tapaa toimia. Keskusteltuamme tästä sovimme 

laittavamme asian tarkistuslistalle, jotta jatkossa se tulostetaan kaikille poti-

laille mukaan. Monesti myös Marevan-kortin tulostus ja siihen liittyvät kontrollit 

unohtuvat kotiutustilanteessa, kun hoitajilla on monta potilasta kotiutettavana 

ja kaikilla omat yksilölliset ohjeet. Tarkistuslistan tarkoitus on auttaa hoitajaa 

muistamaan tarvittavat asiat, jotta kotiutuminen on turvallista ja mukavaa poti-

laalle.  

 

Otimme erilliseksi teemaksi lääkehoidon, koska se on erittäin iso ja tärkeä osa 

kotiutumista. Aikaisemmin jo mainittuna on lääkelistan tarkistus ja sen tulosta-

minen potilaalle. Haastattelussa nousi myös esille kipulääkitys, joka on kivun-

hoidossa merkittävä osa. Toinen on tromboosiprofylaksia, eli tukosten ehkäi-

sylääkitys, joka jatkuu myös kotona lääkärin määräämän ajan. Muita kohtia 

olivat e-reseptit, jotka täytyvät olla valmiina kotiutuessa, koska monesti potilas 

käy apteekin kautta ennen kotiin menoa.  

 

Haastattelussa esille nousi tarkistuslistan ulkonäkö. Haastateltavat olivat yksi-

mielisesti sitä mieltä, että tarkistuslistan ei tule mahtua taskuun. Tätä he pe-

rustelivat sillä, että heillä on jo valmiiksi kaikkia pieniä taskuun mahtuvia lis-

toja. Joten käytön kannalta A - 4 kokoinen lista on heille käytännöllisempi. 

Sosteri-logoa he toivoivat listan pohjaksi. Haastattelussa päätimme kirjasimen 

koon 12 sekä kirjasin fontiksi Arial.  
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8.4 Tuotteen kehittely 

Tuotteen kehittely tapahtuu luonnosteluvaiheessa valittuihin ratkaisuihin, ra-

jauksiin sekä asiantuntijoiden yhteistyöhön. Monet terveys- ja sosiaalialalla 

ovat informaatiota antavia tuotteita. Sisältö muodostuu asioista, jotka kerro-

taan täsmällisesti ja ymmärrettävästi. Painotuote on perinteinen informaation 

välitys muoto. Tekovaiheessa tehdään lopulliset sisällön ja ulkoasun valinnat. 

Asiasisältö riippuu siitä, kenelle tuote tehdään. Painotuotteen tavoitteena on 

opastaa lukijaa, jolloin tekstityyli on asiatyyli. Lukijan tulee ymmärtää teksti sa-

man tien, jolloin ydinajatuksen tulee olla selkeä. Tekstin tulee olla hyvin jäsen-

neltyä. (Jämsä & Manninen 2000, 54 - 57.) 

 

Haastattelun, sen purkamisen sekä analysoinnin jälkeen teimme tarkistuslis-

tan mallikappaleen. Teimme sen haastattelussa käytyjen ja esiin nousseiden 

asioiden mukaisesti. Hyödynsimme listan teossa myös jo käyttämäämme läh-

deaineistoa.  

 

Haastattelussa sovittiin, että tarkistuslista koostuu pääotsikoista, joissa on sel-

vät välit. Kokosimme tässä vaiheessa listaan pääkohdat tummennetusti, ja nii-

den viereen suluissa tarkennetut asiat, jotka kuuluvat pääotsikkoon. Tässä 

vaiheessa otsikot koostuivat kotikuntoisuudesta, lääkityksestä, jatkohoidosta, 

fysioterapeutin ohjeista ja kyydistä. Näistä muodostimme testausmallin. 

 

8.5 Tuotteen viimeistely 

Tuotteen kehittelyn vaiheessa hyvä keino saada tuotteesta palautetta on tes-

tata sitä. Tuotetta testaavat voivat olla tuotekehitysprosessiin osallistuvat tuot-

teen tilaajat. Prosessiin osallistuville tuote saattaa olla jo liian tuttu, että pa-

laute voi olla liian vähäistä. Tämän takia tuotetta on hyvä testata sellaisilla 

henkilöillä, jotka eivät tiedä tuotetta ennestään. Testaajat voivat sitten esittää 

muutosehdotuksia. Tuotteen viimeistely alkaa saadun palautteen perusteella. 

Siihen voi kuulua yksityiskohtien hiomista sekä päivittämisen suunnittelua. Vii-

meistelyyn kuuluu myös tuotteen jakelu. Jotta tuotetta aletaan käyttää, tulee 

varmistaa, että sen käyttäjillä on tarpeeksi tietoa tuotteesta ja sen käytöstä. 

(Jämsä & Manninen 2000, 80 - 81.) 
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Tarkistuslistan valmistuessa annoimme sen osaston sairaanhoitajille testatta-

vaksi 5 päivän ajaksi. Keräsimme siitä palautteen lähettämällä osastonhoita-

jalle saatekirjeen (Liite 4) ja kyselylomakkeen (Liite 5), jonka osastonhoitaja lä-

hetti osaston sairaanhoitajille sähköpostilla. Sairaanhoitajat lähettivät palaut-

teen suoraan toiselle meistä sähköpostitse. Palautekyselyyn vastasi neljä hoi-

tajaa. Näiden palautteiden perusteella muokkasimme tarkistuslistaa osaston 

tarpeita vastaavaksi. Vastausten määrän vuoksi, vastauksia ei voida yleistää. 

Palautteissa nousi selkeästi esille, että lääkitykseen liittyvät kohdat olisi hyvä 

olla saman otsikon alla. Testausmalliin olimme laittaneet alaotsikot pääotsikon 

viereen, ja tästä tuli palaute, että kohdat olisi hyvä olla allekkain. Osassa pa-

lautteita tuli kysymys, että mitä kotikuntoisuus kohta tarkoittaa, mutta sitä 

saimme selkeytettyä alaotsikoiden avulla. Lopullinen tarkistuslista on kooltaan 

A-4, joka laminoidaan ja annetaan osaston käyttöön. Tämän jälkeen he voivat 

tehdä kopioita tarkistuslistasta kaikille sitä tarvitseville. Tarkistuslista koettiin 

osastolla selkeäksi ja sopivan pituiseksi. Pääotsikoiden alle tulleet alakohdat 

olivat hyvä lisäys selkeyttämän tarkistuslistaa. 

 

Tarkistuslistan sisällön koostimme pääkohdista, jotka ovat kotikuntoisuus, lää-

kitys, fysioterapeutin ohjeet, jatkohoito, hoitotyönyhteenveto, ilmoitus omai-

selle/hoitoyksikköön, kotiutuskyyti ja Effica kirjaukset. Jokaiseen pääkohtaan 

on lisätty tarkentavia osia ranskalaisilla viivoilla. Suurin osa tarkistuslistan 

osista perustuu haastattelussa esille tulleisiin kotiutuksessa huomioitaviin koh-

tiin. Haastattelussa esille tulleita asioita oli myös teoriatiedossa, joita olivat 

lääkityksessä huomioitavia asioita, fysioterapeutin ohjeissa, jatkohoidossa 

sekä kotikuntoisuus kohdissa. Tarkistuslista on liitteenä opinnäytetyömme lo-

pussa (Liite 6) 

 

9 POHDINTA 

Opinnäytetyön tekeminen tuotekehitysprosessina oli mielekästä, sillä pää-

simme tuottamaan jotain konkreettista ja hyödyllistä. Teimme tarkistuslistan 

Sosterin osastolle 3A. Aiheemme on ajankohtainen, sillä hoitotyössä tarkistus-

listojen käyttö on lisääntynyt. Ne tukevat hoitajia työssään ja edistävät potilas-

turvallisuutta. 
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9.1 Tulosten tarkastelu 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tehdä tarkistuslista kotiuttamiseen polven- 

ja lonkan tekonivelleikkauksesta sairaanhoitajille. Osastolla kotiutushoitajan 

vuoroja tekevät hoitajat toivat osaamisensa tarkistuslistan suunnitteluun ja pa-

lautekyselyyn. Tarkoituksena oli tehdä lista, joka sisältää ydinasiat ranskalai-

silla viivoilla, ja että teksti on helposti luettavaa. Lista tehtiin sosterin mallipoh-

jaan, koska lista tuli sosterin kirurgiselle osastolle.  

 

Luonnosteluvaiheessa pidimme haastattelun, joka oli suunnattu kotiutushoita-

jille. Haastattelusta saadut vastaukset muodostivat tarkistuslistan, johon 

saimme koottua tärkeät kotiuttamisessa muistettavat asiat. Tarkistuslistaa teh-

dessämme käytimme myös apuna opinnäytetyön teoreettista viitekehystä.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli potilaan turvallinen kotiutuminen polven ja lon-

kan tekonivelleikkauksesta. Tarkistuslistan avulla tärkeät asiat tulee käytyä 

läpi lääkärin, potilaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. 

 

Kotiutuksen suunnittelu aloitetaan jo potilaan saapuessa ensimmäistä kertaa 

hoitajan vastaanotolle ennen leikkausta. Näin ollen potilas osaa varautua tule-

vaan leikkaukseen ja kotiutumiseen. Hoitajan tulee huomioida potilaan tiedon-

vastaanottokyky ja sairaudet, kuten muistin aleneminen. Hoitajat olivat sitä 

mieltä, että moni heiltä kotiutuva potilas tarvitsisi esimerkiksi omaisen paikalle. 

Osastolla ohjeita annetaan pitkin osasto jaksoa, ja niitä käydään läpi vielä juuri 

ennen kotiutumista yhdessä potilaan kanssa. Ohjeet annetaan potilaalle myös 

kirjallisena. Tutkimuksessa, jossa tutkittiin iäkkäiden potilaiden kotiutumista 

potilaan arvioimana, kävi ilmi, että potilaan taustoihin tulee perehtyä hyvin, 

tämä auttaa kotiutumisen suunnittelussa ja tukee jokaisen yksilöllisiä tarpeita. 

Varsinkin kotiutumispäivänä potilaan kanssa tulee keskustella riittävästi siihen 

liittyvistä asioista. (Laakkonen 2013.) 

 

Haastattelussa nousi myös esille kivunhoidon merkitys. Tätä painotetaan koko 

hoitojakson ajan sekä kotiutustilanteessa. Haastateltavat kertoivat kokemuk-

siensa perusteella kotiuttamisessa, että monet eivät ole noudattaneet kivun-

hoidon ohjeistuksia, sekä että he myös saattavat tarvita lisää kipulääkkeitä ja 

reseptejä. Tämä selviää usein silloin, kun he soittavat jo kotiutuneille potilaille. 
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He totesivat, että vaikka potilaille painottaa kivunhoitoa ja sen tärkeyttä, eivät 

kaikki ohjeistetut asiat välttämättä jää potilaan muistiin, vaikka se annetaan 

kirjallisena sekä suullisena. Kotiuduttua vastuu jää potilaalle. Hoitajat eivät voi 

vaikuttaa siihen, kuinka potilas noudattaa ohjeita kotona. Yleensä polventeko-

nivelleikkauksessa käyneet potilaat ovat kivuliaampia. Varsinkin jos nivelrikko 

on jo erittäin vaikea tai keskivaikea, niin kipu voi olla voimakasta jo ennen leik-

kausta. Jos kivut eivät ole hallinnassa, voi kipu pitkittyä leikkauksen jälkeen-

kin. Tällöin kipulääkityksen tulisi olla tarpeeksi tehokas jo ennen leikkaushoi-

toa. Tällä voidaan estää kivun kroonistuminen. Kuitenkin, jos kipu pitkittyy, tu-

lisi tällaiset potilaat ohjata kivunhoitoon perehtyneeseen yksikköön. (Hagel-

berg & Mokka 2017, 28-31.) 

 

Kotiutumisen jälkeen suurin ongelma oli lääkehoidon riittämättömyys, haavan-

hoito sekä infektioepäily. Kehittämisen kohteena todettiin hoitoprosessin pa-

rantaminen. (Hällfors, E. ym. 2016.) Ohjausta on annettava koko sairaalassa 

olo ajan. Haastattelussa tämä tuli myös esille. Ohjausta tulee antaa kirjalli-

sesti, myös jo ennen kotiutumista, ja potilas lukee materiaalin läpi, esimerkiksi 

Klexanen pisto-ohjeesta, eli tukosten ehkäisy lääkityksestä. Tämän jälkeen 

asia käydään läpi hoitajan kanssa myös suullisesti. Suullinen ja kirjallinen oh-

jeistus ovat tueksi potilaan kotiutuessa kotona pärjäämistä. 

 

9.2 Luotettavuus ja eettisyys 

Jotta opinnäytetyömme on luotettava, voimme tarkastella sitä kahden mittarin 

avulla. Näitä ovat reliabiliteetti ja validiteetti. Reliabiliteetin avulla tarkastellaan 

tulosten pysyvyyttä, jolla tarkoitetaan tilannetta, kun tutkimus uusitaan ja tulok-

set ovat samanlaiset. Validiteetilla tarkoitetaan, että tutkitaan oikeita asioita. 

Jotta opinnäytetyömme on validi, meidän täytyy suunnitella tutkimuksemme 

oikein ja että analyysivaiheessa syy-seuraussuhteet tehdään oikein. Luotetta-

vuutta tulee lähteä tarkastelemaan jo suunnittelu vaiheessa. Ennakoinnilla 

päästään parempiin tuloksiin tutkimuksen luotettavuudessa. (Kananen 2014, 

146-147.) 

 

Luotettavuutta saamme myös keräämällä tietoa aiheestamme eri lähteistä ja 

vertaamalla niitä toisiinsa. Vertasimme tuloksia toisiinsa, ja saimme tietoa tu-
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kevatko lähteet toisiaan. Mitä useampi lähde tukee toisiaan, voidaan olla var-

moja, että tieto on luotettavaa. Kun saimme haastattelun pidettyä ja tulkittua, 

annoimme aineiston haastateltaville luettavaksi. Tämä lisää myös luotetta-

vuutta. Tällöin tutkittava vahvistaa tulkinnan oikeaksi. Tässäkin voi tulla ongel-

mia, jos tutkittava myöhemmin muuttaa mieltään eikä halua todentaa tulkintaa 

oikeaksi esimerkiksi henkilökohtaisen näkemyksen vuoksi. Tutkimustuloksen 

kiistäminen muuttaa tulkintoja. Voimme ottaa uuden tiedon uudeksi tutkimus-

tulokseksi, koska voidaan olettaa, että uusi tieto on nyt oikeaa tietoa. (Kana-

nen 2014, 151-153.) 

 

Pyrimme etsimään opinnäytetyöhömme tuoreita tutkimuksia, jotka ovat enin-

tään kymmenen vuotta vanhoja. Etsimme kotimaisia sekä kansainvälisiä läh-

teitä. Olemme hakeneet tietoa terveysportista, terveyden ja hyvinvoinnin lai-

toksen sivuilta ja tietokannoista, kuten Medicistä, Theseuksesta, Pubmedistä 

ja Google Scholarista sekä Julkarista. Kun saimme haastattelun pidettyä ja 

olimme analysoineet sen, annoimme kootun tarkistuslistan osaston sairaan-

hoitajille tarkasteltavaksi, jolla saimme varmistusta tiedon oikeellisuuteen ja 

luotettavuuteen.  

 

Noudatamme opinnäytetyötämme tehdessä tutkimuseettisen neuvottelukun-

nan eettisiä periaatteita, jotka ovat tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioi-

tus, vahingoittamisen välttäminen ja yksityisyys sekä tietosuoja (Ammattikor-

keakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 2018). Haastatteluun osallistuminen oli 

kotiutushoitajille vapaaehtoista. Ennen haastattelua kysyimme heiltä suostu-

muskaavakkeella haluavatko he osallistua haastatteluumme. Kunnioitamme 

haastattelussa yksityisyyttä ja tietosuojaa eli haastattelu suoritettiin anonyy-

minä. Valitsimme haastattelu paikaksi rauhallisen tilan, tällä minimoimme häi-

riötekijät. Paikkana toimi osaston päiväsali, jonka oven suljimme rauhallisuu-

den saamiseksi, tämä esti ulkopuolisten kulkemisen tilassa. Hoitajien orientoi-

tuminen vaikutti tutkimuksen luotettavuuteen, myös haastattelun ajankohdalla 

on siihen vaikutusta. Ajankohtana oli keskipäivä, koska lounasajan jälkeen 

osastolla on rauhallisempaa. Kuitenkin osallistuja määrä määräytyi samaan ai-

kaan pidettävän koulutuksen ja koko organisaation infotilaisuuden vuoksi vä-

häisemmäksi kuin mitä olimme odottaneet. Kun olimme aiemmin sopineet 

ajankohdan, niin silloin osaston henkilökunta ei ollut tietoisia siitä, että tulee 
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päällekkäisyyksiä. Hävitimme suostumus kaavakkeet tietosuojajätteeseen. 

(Kajaanin ammattikorkeakoulu s.a.) 

 

9.3 Opinnäytetyön prosessin pohdinta 

Opinnäytetyössämme menetelmänä käytimme tuotekehitysprosessia. Tarkoi-

tuksenamme oli tehdä tarkistuslista polven ja lonkan tekonivelleikkauksesta 

kotiutumiseen. Tavoitteenamme oli tukea sairaanhoitajien kotiuttamista ja 

siinä muistettavia asioita sekä potilaan turvallinen kotiutuminen polven- ja lon-

kan tekonivelleikkauksesta. Aineistonkeruumenetelmänä meillä oli teema-

haastattelu, jonka koostimme teemoista liittyen tarkistuslistan sisältöön, kotiu-

tuksessa tärkeistä asioista, lääkehoidosta ja listan ulkonäöstä. Teemojen alle 

emme lisänneet montaa apukysymystä, jotta haastateltavilla oli mahdollisuus 

tuoda laajemmin omaa asiantuntemustaan aiheeseen liittyen. Olimme tyyty-

väisiä osallistujien määrään haastattelussa, vaikka aluksi odotimme suunnitel-

lusti enemmän haastateltavia. Osallistujamäärästä huolimatta saimme hyvin 

koottua haastattelussa esille tulleista asioista tarkistuslistan.  

 

Mielestämme aihe on työelämälähtöinen. Meitä molempia kiinnosti tehdä opin-

näytetyö kirurgiaan liittyen. Saamamme aihe kirurgian osastolta oli mielenkiin-

toinen, joka motivoi meitä tekemään opinnäytetyötä. Tiedonhakua olemme 

tehneet ainoastaan erikseen.  

 

Alkuvaiheessa meillä oli ongelmia aiheen rajauksen kanssa. Kävimme kes-

kustelua ohjaavan opettajamme ja työelämäohjaajamme kanssa asiasta. 

Emme voineet kuitenkaan ottaa kaikkia osaston erikoisaloja työhömme. 

Olemme olleet prosessin aikana yhteydessä opettajaamme ja työelämäohjaa-

jaan sähköpostitse ja kasvokkain. Työtä olemme tehneet paljon tietokoneen 

välityksellä sekä puhelimitse, koska asumme eri kaupungeissa.  

 

Alkuvaiheessa etenimme kiireettömästi, koska molemmilla meillä oli muita 

opintoja, työharjoitteluja ja myös muu yksityinen elämä. Loppua kohden 

olemme olleet paljon tiiviimmin yhteydessä toisiimme ja opettajaamme sekä 

toimeksiantajaamme. Haasteena olemme kokeneet eri paikkakunnilla asumi-

sen ja molempien omat aikataulut varsinkin töiden suhteen, kun olemme sopi-

neet opinnäytetyöhön liittyviä tapaamisia. Välillä olemme myös kokeneet 
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haastavaksi koko opinnäytetyön prosessin, koska kumpikaan meistä ei ole 

koskaan tehnyt ammattikorkeakoulutasoista työtä.  

 

Opinnäytetyöprosessi on opettanut meitä hakemaan tietoa eri lähteistä ja ajat-

telemaan kriittisesti löytämäämme tietoa. Olemme kehittyneet paljon tulevina 

sairaanhoitajina. Opimme myös tuotteen valmistamisen tuotekehitysprosessin 

vaiheiden kautta.  

 

Jatkokehittämisen voisi kohdistaa kotihoitoon, ja siinä tehtäisiin yhteistyötä eri-

koissairaanhoidon osaston 3A kanssa. Siinä selvitettäisiin yhdessä kotihoidon 

kanssa, mitä olisi kehitettävää potilaan kotiutuessa kotihoidon palveluiden pii-

riin. Jatkokehittämisen tulokset jaettaisiin erikoisairaanhoidon osastolle 3A ja 

sitä voisi hyödyntää kotiutustilanteissa kotiutuville potilaille, joilla on jo kotihoi-

don palveluita. 
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Liite 1 

KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

Tutkimuk-
sen tiedot 
Tekijä ja 
vuosi 

Tutkimus-
kohde 

Otoskoko ja 
menetelmä 

Keskeiset 
tulokset 

Oma intres-
sini opin-
näytetyöni 
kannalta 

Block, L., 
Morgan-
Gouveia, M., 
Levine, R. & 
Cayea, D. 
2014 

Lääkäri opiske-
lijoiden koke-
mukset turvalli-
sesta kotiutta-
misesta sairaa-
lasta 

78 lääkäri 
opiskelijaa. 
Kvalitatiivi-
nen tutkimus 

Lääkäriopis-
kelijoiden 
näkökul-
masta kotiu-
tukset olivat 
liian aikaisia 
tai kiireessä 
tehtyjä. Ko-
tiutumisia 
saataisiin 
parannettua 
hyvällä 
kommuni-
kaatiolla ja 
yhteistyöllä. 

Kiireetön 
osastolta ko-
tiuttaminen 
tuo potilas-
turvallisuutta 

Eskola, H. 
2017 

Potilaat, joille 
tehtiin teko-
nivelsairaala 
Coxassa pol-
ven ensiteko-
nivelleikkaus 
primaarisen tai 
posttraumaatti-
sen nivelrikon 
takia.  

210 poti-
lasta, 
Määrällinen 
tutkimus  

Potilaat, 
joilla on vai-
kea virhe-
asento pol-
vessa hyö-
tyvät enem-
män leik-
kauksesta 

Onko teko-
nivelleikkauk-
sesta hyö-
tyä? 

Hällfors, E., 
Mäkinen, T. 
& Madanat, 
R. 2016 

Tekonivelleik-
kauksessa ol-
leet potilaat, 
jotka ottavat 
yhteyttä leik-
kaavaan yksik-
köön jälkeen-
päin 

288 potilas-
soittoa, 
Määrällinen 
tutkimus 

Kotiutumi-
sen jälkeen 
suurin on-
gelma oli 
lääkehoidon 
riittämättö-
myys, haa-
vanhoito 
sekä infek-
tioepäily. 
Kehittämi-
sen koh-
teena todet-
tiin hoitopro-
sessin pa-
rantaminen 
ennen kotiu-
tumista. 

Riittävä oh-
jeistus ennen 
potilaan ko-
tiuttamista 



48 

Pesonen, E. 
2011 

Sairaaloiden 
potilaat, joille 
tehtiin muu 
leikkaus kuin 
sydänleikkaus 

8 sairaalaa 
ympäri maa-
ilmaa. 3733 
potilasta ja 
3955 poti-
lasta. Ajalli-
nen pitkit-
täistutkimus. 
Toisessa 6 
sairaalaa 
3760 ja 
3820 poti-
lasta. Ajalli-
nen pitkit-
täistutkimus. 
Määrällinen 
tutkimus. 

Sairaala-
kuolleisuus 
oli alussa 
1,5% ja tar-
kistuslistan 
käyttöön 
oton jälkeen 
0,8%. 
Komplikaati-
oiden esiin-
tyminen pu-
tosi 
27,3%:sta 
16,7%:iin. 

Tarkistuslis-
tan käytön 
merkitys 
komplikaati-
oiden eh-
käisyssä. 

 Joelsson, M. 
Olsson, L-E. 
Jakobsson, 
E. 2010 
 

Potilaille, joille 
tehtiin lonkan 
tekonivelleik-
kaus 

Ruotsalai-
sessa sai-
raalassa, or-
topedian 
osastolla 15 
potilaalle.  
Kvalitatiivi-
nen tutki-
mus. 

Kipuja luon-
nehdittiin in-
tensiivisiksi. 
Sekä niitä 
kuvailtiin sa-
noilla pahin 
mahdolli-
nen, hui-
maava/pyör-
ryttävä. 
Leikkauk-
sen jälkei-
sen kivun 
helpottami-
seen liittyi 
hoitohenki-
lökunnan 
ammattitaito 
sekä lääk-
keelliseen 
kivunlievi-
tykseen 

Kivun tun-
teen merkitys 
lonkan teko-
nivelleikkauk-
sissa 

 Helkamaa, 
T.  Hirven-
salo,E. Huh-
tala,H. Re-
mes, V.  
2016 

Lonkan teko-
nivel leikkauk-
sessa vuosina 
2008-2010 ol-
leille 

Tutkimus 
tehtiin retro-
spektiivisenä 
populaa-
tiopohjai-
sena rekiste-
ritutkimuk-
sena potilas-
vahinkore-
kisteristä. 

Yleisin poti-
lasvahinko 
oli leikkaus-
tekninen 
virhe (kupin 
virheellinen 
asemointi 
47,0%). 
Korvattuja 
infektiova-
hinkoja oli 
yhteensä 49 
kpl.  

Myös potilas 
vahingot lon-
kantekonivel 
leikkauksissa 
kuuluvat 
opinnäytetyö-
hömme.  

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Joelsson%2C+Maud
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Olsson%2C+Lars-Eric
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Jakobsson%2C+Eva
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Helkamaa%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26808350
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hirvensalo%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26808350
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hirvensalo%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26808350
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huhtala%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26808350
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huhtala%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26808350
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Remes%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26808350
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Remes%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26808350
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 Leppänen, 
S. Niemeläi-
nen, M. Es-
kelinen, A. 
2017 

Potilaista, joille 
tehtiin 
1.3.2012-
30.10.2014 vä-
lisenä aikana 
polven ensite-
konivelleikkaus 
Tekonivelsai-
raala Coxassa 

 Prospektiivi-
sen kohortti-
tutkimuksen  

Polven te-
konivelleik-
kauksen jäl-
keen opioi-
dien, tuleh-
duskipu-
lääkkeiden 
sekä pa-
rasetamolin 
ostot vähe-
nivät merkit-
tävästi. 
Polven te-
konivelleik-
kaus on 
näin ollen 
tehokas toi-
menpide vä-
hentämään 
kipulääkkei-
den käyttöä 
pitkällä aika-
välillä riippu-
matta poti-
laan lähtöti-
lanteesta.  

Mitä hyötyjä 
tekonivelleik-
kauksesta on 
potilaalle?  

Palokoski M-
R. 2007 

103:sta poti-
laasta, jotka 
olivat olleet 
hoidettavana 
kirurgisella 
vuodeosas-
tolla.  

Strukturoitu 
mittari - tutki-
mus 

 sairaalassa 
annetun oh-
jauksen ol-
leen hyvää. 
Tiedolli-
sessa sel-
viytymi-
sessä poti-
laat olisivat 
halunneet 
enemmän 
tietoa haa-
vanhoi-
dosta. Toi-
minnallista 
selviyty-
mistä olivat 
hankaloitta-
neet kodin 
siistinä pitä-
minen, ki-
vun hoito ja 
kaupassa 
käynti. 

Miten potilaat 
pärjäävät 
leikkauksen 
jälkeen ko-
tona 

Rooks, DS., 
Huang,J., 
Bierbaum, 

108 miestä ja 
naista, joilla oli 
suunniteltu 

Satunnais-
tettu tutki-
mus, jossa 

Potilaat, 
jotka olivat 
harjoittelu 

Potilaan 
omalla ha-
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BE., Bolus, 
SA., Rubano, 
J., Connolly, 
CE., 
Alpert,S., 
Iversen, MD 
& Katz, JN. 
2006 

joko lonkan te-
konivelleikkaus 
tai polven teko-
nivelleikkaus. 

jaettiin poti-
laat kahteen 
ryhmään. 
(harjoittelu-
ryhmä ja oh-
jeita saanut 
vertailu-
ryhmä) Tu-
loksia ver-
tailtiin kyse-
lylomakkeilla 
ja toiminta-
kykymitta-
reilla 

ryhmässä 
saivat pa-
rempia tu-
loksia toi-
mintakykyin-
deksissä ja 
elämänlaa-
tumittari fyy-
sinen toi-
mintakyky 
indeksissä 
verrattuna 
vertailuryh-
mään. 

lulla on mer-
kitystä, kun 
valmistaudu-
taan teko-
nivelleikkauk-
seen 

Laakkonen, 
S. 2013.  

104 potilasta 
75 vuotta täyt-
täneet ja van-
hemmat poti-
laat 

Kvantitatiivi-
nen tutki-
mus, joka to-
teutettiin ky-
selylomak-
keella 

Tuloksissa 
tulee ilmi, 
että tau-
toista kysyt-
tiin vähän, 
apuvälineitä 
kotiutujat 
saivat hyvin, 
kotihoidon 
palveluja oli 
saatu vä-
hemmän 
kuin tarve, 
Ohjaukseen 
oltiin tyyty-
väisiä 

Kotiutumi-
sessa huomi-
oitavat asiat 
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Liite 2      

 HAASTATTELUN SAATEKIRJE 

 

Hyvät Kotiutushoitajat, 

 

Teemme opinnäytetyötä turvallisesta kotiutumisesta polven- ja lonkan teko-

nivelleikkauksista teidän osastollenne. Teemme aiheesta hoitajille tarkistuslis-

tan. Tämä lista on taskuun sopiva. Haluamme haastatella teitä kotiutushoita-

jia. Haastattelu toteutetaan ryhmähaastatteluna, jonka ajankohta on syksyllä 

2018. Sovimme kanssanne tarkemman ajankohdan, jotta kaikki pääsevät pai-

kalle. 

 

Kysymykset liittyvät kotiutukseen, tarkistuslistan sisältöön ja sen ulkonäköön. 

Lähetämme haastattelukysymykset etukäteen teille sähköpostilla. Toivomme 

teidän tutustuvan kysymyksiin ennen haastattelua. Saatamme esittää lisäky-

symyksiä haastattelun aikana. 

 

Teemme haastattelusta muistiinpanot ja käsittelemme vastaukset luottamuk-

sellisesti sekä hävitämme materiaalin asianmukaisesti, heti kun tulokset on 

saatu analysoitua. Haastattelussa ei oteta nimiä ylös, vaan kaikki tapahtuu 

anonyymisti yksityisyyttä kunnioittaen. 

 

Jos tulee lisäkysymyksiä, voitte olla meihin yhteydessä sähköpostilla. 

 

Ystävällisin terveisin,  

Sairaanhoitaja opiskelijat 

 

Kaisu Kärkäs ja   Petra Korhonen 

Kaisu.karkas@edu.xamk.fi Petra.korhonen@edu.xamk.fi; 

 

 

 

 

 

 

mailto:Kaisu.karkas@edu.xamk.fi
mailto:Petra.korhonen@edu.xamk.fi
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     Liite 3       

HAASTATTELU KYSYMYKSET 

 

Tarkistuslistan sisältö 

Mikä on tärkein asia teidän mielestänne kotiutuksessa? 

Unohtuuko usein jokin tietty asia kotiutustilanteessa? 

Tärkeysjärjestyksessä kotiutuksessa huomioitavat asiat? 

 

Kotiutuksessa tärkeät asiat 

Mitkä asiat otetaan huomioon kotiuttamisessa? 

Mitä jatkohoito-ohjeita? Kontrolleja leikkauksen jälkeen? 

 

Lääkehoito 

Jaetaanko potilaalle mukaan lääkkeitä? Reseptit? Lääkelista 

Kuinka kauan jatketaan? 

Kivunhoito? 

 

Tarkistuslistan ulkonäkö 

Missä järjestyksessä haluatte asiat listaan? 

 Millä fontilla teksti tehdään? 

 Minkä värinen lista tehdään? 

Haluatteko tarkistuslistan mahtuvan taskuun? 

 Sosterin logo? 
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     Liite 4 

PALAUTTEEN SAATEKIRJE 

 

Hyvä Osastonhoitaja, 

 

Tässä ohessa on tekemämme tarkistuslista kotiuttamiseen polven- ja lonkan 

tekonivelleikkauksesta. Pyydämme teitä tutustumaan tarkistuslistaan, sekä 

sen käyttöön kotiutuksissa. Liitteenä on palautekysely, johon voitte kerätä pa-

lautetta sairaanhoitajilta tarkistuslistasta. Tämän palautteen perusteella 

teemme vielä muutoksia tarkistuslistaan, ennen kun annamme teille lopullisen 

tarkistuslistan. 

 

Toivomme, että vastaatte sähköpostitse palautekyselyyn mahdollisimman no-

peasti. Palautteen keräämiseen on hyvä varata aikaa vähintään 15 minuuttia.  

 

Jos teillä ilmenee jotain kysyttävää liittyen palautekyselyyn, voitte olla meihin 

yhteydessä sähköpostitse. 

 

Ystävällisin terveisin,  

Sairaanhoitaja opiskelijat 

 

Petra Korhonen ja    Kaisu Kärkäs 

Petra.Korhonen@edu.xamk.fi  Kaisu.Karkas@edu.xamk.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Petra.Korhonen@edu.xamk.fi
mailto:Kaisu.Karkas@edu.xamk.fi
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     Liite 5 

PALAUTEKYSELY 

 

1. Mitkä asiat ovat tarkistuslistassa hyviä? 

 

 

 

2. Mitä kohtia tarvitsee vielä muokata? Miten? 

 

 

 

 

3. Ovatko asiat tarkistuslistassa oikeassa järjestyksessä? Jos eivät ole, 
miten järjestystä tulisi muokata? 

 

 

 

4. Onko muuta palautetta tai kommentoitavaa? 
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    Liite 6 

 

 

TARKISTUSLISTA polven ja lonkan tekonivelleikkauksesta kotiutumi-

seen: 

 

KOTIKUNTOISUUS  
- SVA 

- Kipu hallinnassa 

- Suolen toiminta 

- Liikkuminen + portaissa kävely 

- Muu avuntarve: kotihoito? Kaupassa käynti? 

 
LÄÄKITYS 

- Lääkelistan tarkistus ja kuittaus 

- Jako-ohjeen tulostus  
- Lääkemuutokset 
- Kipulääkitys 

- Tromboosiprofylaksia 4 vk lonkka, 2 vk polvi 
- E-reseptit 
 

FYSIOTERAPEUTIN OHJEET 
- Onko apuvälineet jo hankittu 
- Kirjalliset ohjeet 

 
JATKOHOITO   

- Ompeleiden poisto + haava kontrolli 
- Fysioterapeutin kontrolli 6 vk lonkka, 3 vk polvi 
- Kontrolli kirurgian poliklinikalla 3kk 
- INR seuraava kontrolli + Antiko-lehti tulostus 
- Hoitopuhelu potilaalle 

- Kotikuntoutus 
- Tarvittaessa todistus vakuutusyhtiölle, B-lausunto 

 
HOITOTYÖNYHTEENVETO  

- Tehdään valmiiksi ja tulostetaan 
 
 ILMOITUS OMAISELLE/HOITOYKSIKKÖÖN 

- Uusi/entinen kotihoidon asiakas ilmoitus optimointiin 
- Palvelutaloon 

- Ateriapalvelun käynnistys 
 
KOTIUTUSKYYTI 

- Kela-taksi tai oma kyyti (huom. korotettu p-tuoli, porraskiipijä, mu-
kana olevat apuvälineet) 

- Apteekissa käynti  
 
EFFICA KIRJAUKSET 

- Kuumekurvan sulku 
- Osastolääkityksen lopetus (Ei kuntoutusosastolle siirtyviltä) 


