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Krooniset säärihaavat ovat yleisiä ja tulevat yleistymään edelleen väestön ikääntyessä ja diabe-
teksen lisääntyessä. Niin ikään myös kotihoidon rooli haavojen hoidossa tulee kasvamaan, sillä 
valtakunnallisten säästötavoitteiden seurauksena haavapotilaita hoidetaan muiden vaikeasti sai-
raiden potilaiden ohella yhä enemmän kotihoidossa.  

Jotta kroonisten haavojen hoito olisi vaikuttavaa, tulisi hoidon kohdistua ensisijaisesti haavan ai-
heuttaneiden ja haavan paranemista hidastavien tekijöiden hoitoon. Haavan paikallishoidolla pyri-
tään puhdistamaan haava ja estämään infektion syntyminen sekä luomaan haavalle optimaalinen 
paranemisympäristö. Haavan paikallishoidossa käytettävät tuotteet valitaan näiden tavoitteiden 
mukaisesti. Paikallishoidon suunnittelussa hyödyllinen työkalu on esimerkiksi Avoimen haavan vä-
riluokitus, joka sisältää hoitosuosituksen epitelisoivalle, granuloivalle, fibriinikatteiselle ja nekrootti-
selle haavalle. Haavalla esiintyvä kudostyyppi määrittää paikallishoitotuotteen valintaa. Mitään 
haavanhoitotuotetta ei ole osoitettu toista tuotetta tehokkaammaksi, kun hoito on valittu haavan 
kudostyypin mukaan.  

Tällä hetkellä haavapotilaiden hoitokäytännöt ovat Suomessa epäyhtenäiset eikä tehokas, haavan 
syntymekanismiin ja sitä ylläpitäviin tekijöihin kohdistuva hoito usein toteudu. Haavanhoidon kehit-
tämiseksi tarvitaan systemaattista koulutusta, yhdenmukaisia hoito-ohjeita, tehdyn työn rekiste-
röintiä sekä laadun arviointia ja tutkimustyötä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kes-
keiset tekijät laskimoperäisen, valtimoperäisen ja diabeettisen säärihaavan hoidossa sekä toteut-
taa haavanhoito-osaamista vahvistava teemailtapäivä Kuusamon kaupungin kotihoidon henkilö-
kunnalle. Opinnäytetyössä käsittelemistäni säärihaavatyypeistä tuon esille haavan etiologian eli 
syntymekanismin, haavan ominaisuudet sekä hoidossa huomioitavia seikkoja. Opinnäytetyöni teo-
reettiseen viitekehykseen kuuluu lisäksi kuvaus haavan paranemiseen vaikuttavista tekijöistä sekä 
haavapotilaan hoitotyöstä.  

Teemailtapäivän suunnittelu eteni tuotteistamisprosessin perusvaiheiden mukaisesti. Teemailta-
päivään osallistui 11 hoitajaa. Tavoitteina teemailtapäivässä olivat haavanhoito-osaamisen vahvis-
taminen ja haavanhoidon kirjaamisen yhdenmukaistaminen Kuusamon kotihoidossa. Tilaisuuden 
asiasisältö rakentui opinnäytetyön teoreettisten lähtökohtien pohjalta. Kun ryhmän oppimistavoit-
teet edellyttävät sekä tiedollista ja taidollista oppimista, ovat koulutuksen toiminnallisuus ja työs-
kentelymenetelmien monipuolisuus oppimista edistäviä tekijöitä.  
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Leg ulcers and other chronical wounds are common and will become even more common in the 
future as the population ages and diabetes becomes increasingly common. In addition, the role of 
home care in the treatment of wounds will be emphasized as wound patients, like other patients, 
are more often treated at home due to nationwide cutbacks.  

For management of chronic wounds to be effective, it should primarily focus on factors which 
cause wounds to develop and promote wound healing. The aim of local wound care is to clean 
the wound, prevent infections and create an optimal wound healing environment. Products to be 
used should be selected according to these goals. A useful tool for wound management planning 
is, for example, the open wound color classification which includes treatment recommendations 
for epithelial, granulocyte, fibroinic and necrotic wounds. The type of tissue in a wound deter-
mines the choice of the local treatment product. No wound dressing product has been shown to 
be more effective than other products when the treatment is selected according to the type of tis-
sue in the wound.  

In Finland wound management practices are not coherent, and effective treatment based on 
wound etiology and related factors is not often implemented. Systematic training, consistent care 
instructions, documentation of measures taken, quality assessment and research are needed to 
develop wound management. The purpose of this thesis was to establish the key factors for the 
treatment of venous, arterial and diabetic foot ulcers and to organize a training session for the 
home care staff of Kuusamo Town. This thesis discusses wound etiology, wound characteristics 
and factors that need to be considered in wound management. The theoretical framework of this 
thesis also includes a description of factors affecting wound healing and nursing care of wound 
patients.  

The training session was planned according to the basic steps of the productisation process. The 
session was attended by 11 nurses. The goals of the training session were to strengthen home 
care staff’s wound management skills and harmonize the documentation of wound care within 
Kuusamo Home Care. The subject matter of the session was based on the theoretical framework 
of the thesis. As the group’s learning objectives were related to both information and skills, the 
functionality of the training session and versatility of working methods were factors promoting the 
learning. 
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1 JOHDANTO 

Kroonisesta alaraajahaavasta tai säärihaavasta kärsii Suomessa jossain elämänsä vai-

heessa 1,3 - 3,6 % väestöstä. Tavallisin syy krooniselle alaraajahaavalle on laskimoiden 

vajaatoiminta, mutta myös valtimoverenkierron vajauksesta johtuvat haavat ovat yleisiä. 

Merkittävimmät riskitekijät ahtauttavan valtimotaudin syntymiselle ovat tupakointi, ikään-

tyminen ja diabetes. (Krooninen alaraajahaava: Käypä hoito -suositus 2017.) Jalkahaavan 

saa vuosittain 2–5 % diabetesta sairastavista ja jossain elämänsä vaiheessa 15–25 % 

diabeetikoista. (Diabeetikon jalkaongelmat: Käypä hoito -suositus 2009.) 

Kroonisten haavojen hoito on yhä enemmän siirtynyt sairaaloista kotihoitoon ja kehitys 

tulee jatkumaan samansuuntaisena. Jatkuvasti kasvavat terveydenhuollon kustannukset 

ja säästötavoitteet aiheuttavat sen, että sairaalasta kotiudutaan yhä nopeammin. Tämä 

johtaa kotihoidon hoitamien haavapotilaiden lisääntymiseen muiden vaikeasti sairaiden 

potilaiden ohella. (EWMA-Document 2017.) Kotihoito on sosiaali- ja terveydenhuollon pal-

velukokonaisuus, jolla tuetaan eri-ikäisiä avuntarvitsijoita toimintakyvyn heikentyessä tila-

päisesti tai pysyvästi. Kotihoidolla pyritään turvaamaan hyvä ja turvallinen elämä omassa 

kodissa sairauksista tai toimintakyvyn heikentymisestä huolimatta. (Ikonen & Julkunen 

2007, 14.) 

European Wound Management Association (EWMA) – järjestö on selvittänyt artikkelissa 

Home Care- Wound Care; Overview, Challenges and Perspectives haavanhoidon järjes-

tämistä kotihoidossa Euroopassa. Selvityksen mukaan kotona tapahtuvasta haavanhoi-

dosta on olemassa vain vähän kliinistä tutkimusta. Tätä puutetta kuvaa hyvin se, ettei ole 

olemassa ohjeita tai suosituksia vähimmäisvaatimuksista, joilla voidaan turvata laadukas 

haavanhoito kotihoidossa. EWMA:n julkaiseman artikkelin mukaan on myös olemassa 

viitteitä siitä, ettei monia kotihoidossa hoidettavia haavoja ole ikinä diagnosoitu. (EWMA-

document 2017.) 

Hyvä haavanhoito on kustannustehokasta. Hoidon viivästyminen ja puutteet haavanhoi-

don laadussa taas aiheuttavat turhia kustannuksia, kuluttavat resursseja ja ennen kaikkea 

heikentävät potilaan elämänlaatua alentamalla toimintakykyä ja aiheuttamalla kipua. Toi-

mivamman hoito-organisaation kehittämiselle Suomessa on paitsi inhimilliset myös mer-

kittävät taloudelliset perusteet. Nykyiset haavapotilaiden hoitokäytännöt ovat epäyhtenäi-

siä, eikä ripeästi alkava, haavan syihin pureutuva hoito usein toteudu. Ongelmallista on 

myös, että haavanhoidon ammatillinen osaaminen on vain harvojen käsissä. Esimerkiksi 

sairaanhoitoalan ja lähihoitajien peruskoulutukseen haavanhoitoa ei varsinaisesti kuulu. 
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Haavanhoidon kehittämiseksi tarvittaisiinkin systemaattista ammatillista koulutusta, yh-

denmukaisia hoito-ohjeita, tehdyn työn rekisteröintiä, laadun arviointia sekä tutkimustyötä. 

(Hietanen & Juutilainen 2012, 388–389, 391.) 

Opinnäytetyöni toimeksiantajana on Kuusamon kaupungin kotihoito. Kaupungin kotihoi-

toon sisältyy kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelut. Kotihoidon palveluihin kuuluu asi-

akkaan toimintakyvyn tukeminen, henkilökohtainen hoiva ja avustaminen päivittäisissä 

toiminnoissa sekä sairaanhoitotoimet. (Ikäihmisten palvelut Kuusamossa 2018.) Vuonna 

2017 marraskuussa Kuusamon kotihoidolla oli 142 asiakasta, joista 112 oli 75 vuotta täyt-

täneitä (Ennakkotieto: Kotihoidon asiakkaat marraskuussa 2017 n.d.). 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää keskeiset tekijät laskimoperäisen, valti-

moperäisen ja diabeettisen säärihaavan hoidossa sekä toteuttaa haavanhoito-osaamista 

vahvistava teemailtapäivä Kuusamon kaupungin kotihoidon henkilökunnalle. Teemailta-

päivän tavoitteena on vahvistaa kotihoidon henkilökunnan haavanhoito-osaamista sekä 

yhdenmukaistaa haavanhoidon laatua ja kirjaamista Kuusamon kotihoidossa. Tässä opin-

näytetyössä käsittelen haavan paranemista ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä haavan 

konservatiivisen paikallishoidon toteuttamista osana haavapotilaan hoitotyötä. Käsittele-

mistäni säärihaavatyypeistä tuon esille niiden etiologian eli syntymekanismin, ominaisuu-

det sekä hoidossa huomioitavia tekijöitä. Nämä aihealueet muodostavat opinnäytetyöni 

teoreettisen viitekehyksen, jonka pohjalta suunnittelin ja toteutin Teemailtapäivän sääri-

haavojen hoidosta Kuusamon kaupungin kotihoidon henkilökunnalle. Tiedonhakua ohjaa-

via tutkimuskysymyksiä ovat ”Mitä on laadukas haavanhoito?” ja ”Millainen koulutus pal-

velee haavanhoito-osaamisen vahvistamista Kuusamon kotihoidossa?”. 
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2 HAAVAPOTILAAN HOITOTYÖ 

Latinankielessä haavalle on kaksi termiä: vulnus ja ulcus. Vulnuksella tarkoitetaan akuut-

tia haavaa ja ulcuksella taas kroonista haavaa. Vastaavat englanninkieliset termit ovat 

wound ja ulcer, joista sana wound liittyy yleensä akuuttiin haavaan ja ulcer krooniseen 

haavaan. Suomenkielessä haavalla tarkoitetaan ehjän ihon tai sen alaisten kudoksien rik-

koutumista jonkin ulkoisen tekijän tai sisäisen sairauden seurauksena. Haavat voidaan 

jaotella niiden syntymekanismien tai ulkoisen olemuksen mukaan akuutteihin ja kroonisiin 

haavoihin. (Juutilainen & Hietanen 2012, 26.) 

Akuutti haava syntyy useimmiten äkillisesti jonkin ulkoisen tekijän vaikutuksesta. Se voi 

olla tyypiltään esimerkiksi leikkaushaava, ruhjehaava, ampumahaava, palohaava tai pa-

leltumavamma. (Juutilainen & Hietanen 2012, 26.) Kroonisen haavan aiheuttajana taas 

on usein jokin elimistön sisäinen tekijä, mutta se voi syntyä myös ulkoisen ärsykkeen, 

kuten paineen tai hankauksen seurauksena (Hietanen, Iivanainen, Seppänen & Juutilai-

nen 2002, 22). Kroonisia haavoja ovat esimerkiksi verisuoniperäiset tai diabetekseen liit-

tyvät jalkahaavat, painehaavat sekä tulehdussairauksien aiheuttamat haavat, kuten reu-

mahaava tai vaskuliitti. Kroonisten haavojen paranemisaikaa on tyypillisesti vaikea arvi-

oida ja haava voi herkästi uusiutua. (Juutilainen & Hietanen 2012, 28.) Myös terve akuutti 

haava voi kroonistua esimerkiksi infektion tai epätarkoituksenmukaisen hoidon seurauk-

sena (Hietanen ym. 2002, 22). Haavan syvyys voi vaihdella pinnallisesta orvasketeen 

ulottuvasta vauriosta syvempään vaurioon, joka voi ulottua verinahkaan tai ihonalaiseen 

rasvakudokseen saakka (Kuva 1). Haava voi ulottua myös lihakseen, luuhun, hermosto- 

ja verisuonirakenteisiin tai jopa sisäelimiin saakka. (Hietanen & Juutilainen 2012, 26.) 
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Kuva 1. Ihon rakenne (Ihon rakenne n.d.) 

Haavanhoito on osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa niin perusterveydenhuollossa kuin 

erikoissairaanhoidossakin (Iivanainen, Jauhiainen & Pikkarainen 2006, 477). European 

Wound Management Association (EWMA) on määrittänyt haavanhoitotyötä tekevien hoi-

totyön ammattilaisten tiedoille ja taidoille vähimmäisvaatimustason (Liite 1). Sen mukaan 

hoitajan tulee osata arvioida haavoja ja niiden paranemista, toteuttaa parhaaseen näyt-

töön ja käytänteeseen perustuvaa haavanhoitoa sekä kirjata haavanhoito, haavan para-

neminen ja oireet sekä potilaan ja omaishoitajan sitoutuminen hoitoon. Hoitajan tulee 

myös osata valita holistista ajattelutapaa käyttäen parhaat saatavilla olevat haavanhoito-

tuotteet, tukea potilaan itsenäisyyttä ja päätöksentekoon osallistumista sekä opettaa po-

tilasta ja omaishoitajaa itsehoitoon ja haavojen ennaltaehkäisyyn. Hoitajan tulee turvata 

hoidon jatkuminen kaikissa tilanteissa ja hyödyntää moniammatillista tietoutta potilaan 

hoidossa. (EWMA-Document 2017.) 

2.1 Haavan paranemisprosessi 

Haavan paraneminen on monimutkainen tapahtuma, josta voidaan pääsääntöisesti erot-

taa kolme eri vaihetta: Tulehdus- eli inflammaatiovaihe, uudelleenmuodostumis- eli proli-

feraatiovaihe sekä kypsymis- eli maturaatiovaihe. Vaiheet ovat toisistaan riippuvaisia ja 

osin päällekkäisiä. Jokainen vaihe on kuitenkin selkeästi tunnistettavissa haavan parane-

misen aikana (Hietanen, Iivanainen, Seppänen & Juutilainen 2002, 28.) Joissain lähteissä 
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inflammaatiovaiheeseen kuuluva verenvuodon tyrehdyttäminen on laskettu omaksi vai-

heekseen ja näin ollen paranemisprosessi voidaan ajatella myös nelivaiheisena (Lagus 

2012, 29). 

Elimistö reagoi kudosvaurioon inflammaatio- eli tulehdusvaiheella. Sen tarkoituksena 

on elimistön suojaaminen lisävaurioilta ja haavan puhdistaminen kuolleista soluista ja so-

luväliaineista. Inflammaatiovaihe alkaa haavan verenvuodon tyrehtymisellä. Tyrehtymi-

sen saa aikaan vaurioituneiden verisuonten supistuminen, verihiutaletulpan syntyminen 

ja veren hyytyminen. Haava-alueen verisuonet supistuvat verenhukan vähentämiseksi 

heti vamman tapahduttua. Samalla verisuonten vauriokohtiin kerääntyy verihiutaleita 

muodostamaan tilapäisen tulpan. Haavaan vuotanut veri alkaa hyytyä kun se joutuu kos-

ketuksiin paljastuneen sidekudoksen kanssa. Hyytymistapahtuman edetessä verihiutalei-

den rakkulat vapauttavat biologisesti aktiivisia aineita ja kasvutekijöitä, jotka stimuloivat 

solujen jakautumista, liikkumista ja proteiinisynteesiä. Verisuonten paikallinen supistumi-

nen vähentää verenvuotoa edelleen ja muodostunut verihyytymä vahvistuu. Veren hyyty-

essä fibrinogeeneistä muodostuu fibriiniverkko, jonka avulla valkosolut pääsevät siirty-

mään haavaan. Tämän hyytymisketjun tuloksena syntyy haavan väliaikaisesti sulkeva 

rupi. (Hietanen ym. 2002, 28, 30.) 

Kudosten ja solujen vaurioituessa vapautuu histamiinia ja muita välittäjäaineita. Ne saavat 

aikaan verisuonten laajenemisen ja siten verenkierron lisääntymisen haava-alueella. Vil-

kastunut verenkierto aiheuttaa haavalle ja sen ympäristöön punoitusta ja kuumotusta sekä 

paikallista turvotusta. Turvotus on seurausta haavan verisuonten läpäisevyyden lisäänty-

misestä ja nesteen siirtymisestä solunsisäiseen tilaan. Inflammaatiovaiheessa haavalla ja 

sen ympäristössä onkin usein näkyvissä klassiset tulehduksen merkit: punoitus, kuumo-

tus, turvotus, kutina ja kipu. Kyse ei kuitenkaan ole infektiosta, vaan normaalista haavan 

paranemiseen kuuluvasta tulehdusreaktiosta. (Hietanen ym. 2002, 30.) 

Haavapohjan puhdistuminen bakteereista ja kuolleesta, elinkelvottomasta kudoksesta ta-

pahtuu valkosolujen avulla. Näitä ovat neutrofiilit, makrofagit ja lymfosyytit.  (Hietanen ym. 

2002, 30.) Ensimmäiset valkosolut ovat paikalla jo muutaman minuutin kuluttua vauriosta. 

Neutrofiilit ja makrofagit fagosytoivat, eli nielevät kuollutta kudosta ja vierasmateriaalia 

sekä tappavat mikrobeja. Tulehdusreaktio on voimakkaimmillaan 1-3 vuorokauden kulut-

tua vamman syntymisestä, mutta rauhoittuu muutamassa päivässä jos haava ei ole infek-

toitunut. (Lagus 2012, 31.) 
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Proliferaatio- eli uudelleenmuodostumisvaiheeseen kuuluu granulaatiokudoksen 

muodostuminen, kontraktio eli haavan reunojen lähentyminen kohti toisiaan ja epitelisaa-

tio eli epiteelin yhteenkasvaminen. Proliferaatiolla tarkoitetaan solujen nopeaa lisäänty-

mistä. (Hietanen ym. 2002, 30.) Granulaatiokudos alkaa muodostua pääosin fibroblastien 

vaikutuksesta 3-5 vuorokauden kuluttua vamman synnystä (Lagus 2012, 36). Fibroblastit 

jakautuvat haavalla ja kulkeutuvat haavan reunoilta kohti sen keskustaa sitä mukaa kun 

uusia verisuonia syntyy haavapohjaan. Fibroblastit alkavat muodostaa uutta sidekudosta 

eli granulaatiokudosta hyödyntäen inflammaatiovaiheessa muodostunutta fibriiniverkkoa. 

Granulaatiokudos voi kasvaa joko haavan pohjasta tai reunoilta alkaen. Jotta granulaa-

tiokudosta voi muodostua, on haavan pohjan täytynyt inflammaatiovaiheessa puhdistua 

vierasesineistä ja kuolleesta kudoksesta. (Hietanen ym. 2002, 31.) 

Kontraktiossa haavaa ympäröivä iho kuroutuu ja pienentää siten haavan pinta-alaa. Vaihe 

alkaa muutaman päivän kuluttua haavan syntymisestä. (Hietanen ym. 2002, 32.) Haava 

kuroutuu keskimäärin 0,6 - 0,7 mm vuorokaudessa. Löysän ihon alueella kuroutumisella 

on merkittävä osuus haavan paranemisessa. Kireän ihon alueella haavan umpeutuminen 

taas tapahtuu pääasiassa uuden epiteelisolukon ja soluväliaineen muodostuksen avulla. 

(Lagus 2012, 36.) Epitelisaatio käynnistyy nopeasti haavan syntymisen jälkeen. Ihon epi-

teelisolut eli keratinosyytit peittävät haavan vaeltaen haavan reunoilta ja säästyneistä ihon 

apuelimistä haavan pinnalle ja kohti haavan keskustaa. (Lagus 2012, 34.) 

Maturaatio- eli kypsymisvaihe alkaa kun haava on täyttynyt sidekudoksella ja epiteli-

saatio on päättynyt. Kypsymisvaiheessa sidekudoksen kollageeni kiinteytyy ja vahvistuu. 

Haavan arpikudos saavuttaa lopullisen vetolujuutensa, joka on kuitenkin vain 60–70 % 

ihon alkuperäisestä vetolujuudesta. Kypsymisvaihe kestää kuukausia tai jopa vuosia. 

(Hietanen ym. 2012, 32.) 

2.2 Haavan paranemiseen vaikuttavat tekijät 

Haavan paranemisprosessi voi häiriintyä monesta eri syystä ja monessa eri vaiheessa. 

Seurauksena voi tällöin olla paranemisen hidastuminen tai pysähtyminen ja jopa haavan 

laajeneminen. Haavan paranemiseen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa systeemisiin ja pai-

kallisiin tekijöihin (Kuva 2). Systeemiset tekijät ovat potilaaseen liittyviä tekijöitä ja paikal-

liset tekijät haavaan ja sen välittömään ympäristöön liittyviä tekijöitä. (Lagus 2012, 39.) 
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Tehokas ja vaikuttava haavanhoito perustuu haavan paranemiseen vaikuttavien tekijöi-

den tunnistamiseen. Tällöin hoito voidaan kohdentaa näiden tekijöiden ehkäisemiseen ja 

korjaamiseen. Haavan paranemista hidastavien tekijöiden varhainen tunnistaminen on 

ensiarvoisen tärkeää, mutta haasteellista. (Vowden, Apelqvist & Moffatt n.d., 4.) 

 
HAAVAN PARANEMISTA HÄIRITSEVÄT TEKIJÄT 

 
SYSTEEMISET TEKIJÄT 

  
PAIKALLISET TEKIJÄT 

 
- potilaan ikä 
- sairaudet 
- ravinto 
- elintavat  
- lihavuus 
- lääkkeet  
- alkoholi ja huumeet 
- psykososiaaliset tekijät 

 
 

 

- verenkierto 
- infektio 
- lämpötila ja kosteusolot 
- happamuusaste 
- iskemia 
- kudosturvotus 
- kuollut kudos haavassa 
- haavan sijainti ja koko 
- mekaaninen ärsytys 
- haavakipu 
- hematooma ja serooma haavassa 
- antiseptiset aineet haavan hoi-

dossa 

Kuva 2. Haavan paranemista häiritsevät tekijät (mukaillen Lagus 2012, 39–49.) 

Systeemisistä, eli potilaslähtöiistä tekijöistä merkittävimmät haavan paranemiseen 

vaikuttavat tekijät liittyvät verenkiertoon ja sitä kautta kudosten hapen ja ravinnon saantiin 

(Lagus 2012, 39). Normaalien ikääntymismuutosten seurauksena verenkierto heikkenee 

ja iho ohenee ja haurastuu. Ikääntyneen ihoon tulee helpommin vaurioita kuin nuorella 

ihmisellä. Haavat myös paranevat hitaammin ja infektoituvat helpommin. Haavan parane-

miseen vaikuttavia sairauksia ovat esimerkiksi sydän- ja verenkiertoelinten sairaudet, 

hengityselinsairaudet, metaboliset sairaudet kuten diabetes sekä tunto- ja liikuntakyvyn 

puutoksia aiheuttavat sairaudet kuten neuropatia. Haavan paranemisprosessia haittaavia 

lääkkeitä ovat esimerkiksi kortikosteroidit ja solunsalpaajat. Erityisesti ne vaikuttavat in-

flammaatiovaiheen tehokkuuteen heikentäen haavan inflammatorista vastetta. (Hietanen 

ym. 2002, 41–42.) Antikoagulantit ja tulehduskipulääkkeet ovat veren hyytymistekijöihin 

vaikuttavia lääkkeitä ja häiritsevät siten haavan paranemisprosessia (Lagus 2012, 45). 

Psyykkisistä tekijöistä esimerkiksi stressin on todettu olevan yhteydessä heikentyneeseen 

ja pidentyneeseen inflammaatiovaiheeseen. Myös elintavat ja erityisesti nautintoaineiden 
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käyttö vaikuttavat haavan paranemiseen. Tupakan sisältämä häkä vaurioittaa verisuonten 

seinämiä pysyvästi ja estää happea sitoutumasta veren punasoluihin. Nikotiini taas nos-

taa verenpainetta, supistaa verisuonia ja aiheuttaa niiden kalkkeutumista. Perifeeristen 

verisuonten supistuessa verenkierto heikkenee ja kudosten hapen saanti häiriintyy erityi-

sesti raajoissa. Runsas alkoholin käyttö ja huumeet ovat usein yhteydessä epäsäännölli-

siin elämäntapoihin ja itsestään huolehtimisen laiminlyöntiin. Hyvä henkilökohtainen hy-

gienia, riittävä ravitsemus sekä sopiva levon ja liikunnan suhde ovat kaikki tärkeitä tekijöitä 

haavan paranemisen kannalta. (Hietanen ym. 2002, 42–43.) 

Paikallisista haavan paranemiseen vaikuttavista tekijöistä haavainfektio on yleisin syy 

haavan huonoon paranemiseen. Infektio pitkittää inflammaatiovaihetta ja aiheuttaa ter-

veen kudoksen tuhoutumista. Korjausvaihe ei pääse käynnistymään ja haavan paranemi-

nen estyy. (Lagus 2012, 46–47.) Infektoituneessa haavassa on nähtävissä kliiniset tuleh-

duksen merkit. Niitä ovat punoitus, turvotus, kuumotus, kipu sekä haavaerityksen lisään-

tyminen ja haju. Infektoituneen haavan puhdistusta on tehostettava ja tarvittaessa voidaan 

käyttää mikrobilääkkeitä. (Palve 2017.) 

Kroonisessa haavassa on aina bakteereja, mutta aina ne eivät aiheuta infektiota tai hi-

dasta haavan paranemista (Palve 2017). Haava voi tällöin olla kontaminoitunut tai koloni-

soitunut bakteereilla. Kontaminoituneessa haavassa on bakteereja, mutta ne eivät ai-

heuta tulehdusta tai hidasta haavan paranemista. Kolonisoituneessa haavassa bakteerit 

lisääntyvät aiheuttamatta kuitenkaan tulehdusta tai haavan paranemisen hidastumista. 

(Juutilainen & Niemi 2007.) Haavainfektion kehittymiseen vaikuttaa haavalla olevien bak-

teerien määrä. Jos bakteerien määrä ylittää elimistön puhdistuskapasiteetin, haavan pa-

raneminen hidastuu ja haava infektoituu. On myös bakteereita, joilla jo pienempi määrä 

voi riittää infektion aiheuttamiseen. (Palve 2017.) 

Bakteerit voivat muodostaa haavaan myös biofilmiä, joka on monen kroonisen haavain-

fektion aiheuttaja (Palve 2017). Biofilmi on bakteerien muodostama järjestäytynyt ra-

kenne, joka on kiinnittynyt elolliseen tai elottomaan kudokseen (Tapiainen, Salo & Uhari 

2010). Biofilmissä bakteerit tuottavat ympärilleen limaa, mikä suojaa bakteereita elimistön 

puolustusjärjestelmältä. Myös mikrobilääkkeiden teho biofilmissä kasvaviin bakteereihin 

on huonompi kuin muualla elimistössä esiintyviin bakteereihin. (Vuento 2010, 52.) Biofilmi 

on sitkeä rakennelma ja voi kasvaa haavan sisään. Pelkkä haavan huuhtelu ei riitä biofil-

min irrottamiseen. (Tuuliranta 2014.) Haavan mekaaninen puhdistaminen onkin ensisijai-

nen menetelmä biofilmin rikkomisessa ja poistamisessa (Palve 2017). 
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Infektoituneen haavan paikallishoidon tavoitteena on haavan puhdistaminen kuolleesta 

kudoksesta ja bakteerien määrän vähentäminen. Hoidon kulmakiviä ovat haavan huuh-

telu vesijohtovedellä ja mekaaninen puhdistaminen esimerkiksi rengaskyretin avulla. 

Myös antiseptisiä liuoksia voi käyttää haavan puhdistamisessa. (Kallio 2015.) Antiseptisia 

aineita tulisi kuitenkin käyttää vain lyhytaikaisesti ja harkiten, sillä niihin voi liittyä riski al-

lergisoitumiselle ja haavan paranemisen hidastumiselle (Krooninen alaraajahaava: Käypä 

hoito -suositus 2017). Haava puhdistetaan kerran tai tarvittaessa useita kertoja vuorokau-

dessa. Infektoituneen haavan hoitoon soveltuvia antimikrobisia tuotteita ovat esimerkiksi 

hopeaa sisältävät tuotteet, pihkavoide ja lääkehunaja. Myös bakteereja sitovia hydrofo-

bisia sidoksia voidaan käyttää haavainfektioiden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. (Kallio 

2015.) 

Haava-alueen heikentynyt verenkierto eli iskemia johtaa heikentyneeseen hapen ja ravin-

teiden saantiin. Seurauksena on paranemisen hidastuminen ja jopa kudoksen kuolio. Ku-

dosturvotus haava-alueella voi johtua esimerkiksi infektiosta, vammasta tai laskimovajaa-

toiminnasta. Turvotus hankaloittaa hapen pääsyä verenkierrosta kohdesoluihin. Kuollut 

kudos haavassa toimii hyvänä kasvualustana bakteereille ja lisää siten infektion riskiä. Se 

myös ylläpitää haavassa tulehduksellista vaihetta ja estää korjausvaiheen käynnistymi-

sen. Myös verenpurkauma eli hematooma ja kudosnestekertymä eli serooma toimivat 

haavassa bakteerien kasvualustana ja altistavat siten infektiolle. Ne myös haittaavat me-

kaanisesti haavan umpeutumista. Haavan paranemista hidastavia mekaanisia ärsykkeitä 

ovat esimerkiksi paine, kitka ja kudoksen venytys. Kudos vaurioituu rakenteellisesti suo-

raan ärsykkeen seurauksena tai ärsykkeen aiheuttaman verenkiertohäiriön seurauksena. 

(Lagus 2012, 46–47.) 

Sopiva kosteustasapaino on haavan paranemisessa tärkeää. Kuivuminen aiheuttaa solu-

kon kuolemista ja haavapinnan karstoittumista. Liiallinen kosteus taas aiheuttaa ihon ma-

seroitumista eli vettymistä. Maseroitunut iho on altis vaurioille ja bakteeritulehduksille. 

Haavan paranemiselle suotuisin lämpötila on +37 astetta. Jos lämpötila laskee alle kehon 

lämmön, haavan paraneminen häiriintyy. Esimerkiksi haavan huuhtelu kehon lämpötilaa 

viileämmällä nesteellä voi laskea haavan lämpötilaa haitallisen paljon usean tunnin ajaksi. 

Myös haavan happamuusaste vaikuttaa haavan paranemiseen. Hapan ympäristö edistää 

haavan paranemista. Avoimessa haavassa pH on yleensä neutraali tai emäksinen, mutta 

haavan paranemisen edetessä se laskee. Haavan paranemiseen vaikuttaa myös sen si-

jainti ja koko. Pieni ja pinnallinen haava paranee nopeammin kuin suuri ja syvä haava. 



10 

 

Haavan sijainnilla taas on vaikutusta siihen, millainen verenkierto haava-alueella on ja 

kuinka paljon haavaan kohdistuu liikettä, venytystä tai hankausta.  (Lagus 2012, 48–49.) 

Systeemisten ja paikallisten tekijöiden lisäksi myös hoitohenkilökunnan taidoilla, tietämyk-

sellä ja asenteilla voi olla haavan paranemisen kannalta suuri merkitys. On havaittu, että 

vaikeasti paranevan haavan hoito voi aiheuttaa hoitohenkilökunnassa turhautuneisuutta 

ja avuttomuuden tunnetta etenkin jos potilaan kokema kipu ei ole hallinnassa. Nämä tun-

teet voivat pahimmillaan aiheuttaa laiminlyöntiä hoidon toteuttamisessa ja sen jatkuvuu-

dessa. (Moffatt & Vowden n.d.) 

2.3 Haavan puhdistaminen ja haavakivun hoito 

Haavanhoidossa on aina noudatettava hyvää aseptiikkaa. Siihen kuuluvat hyvä käsihy-

gienia ja alkoholipitoisen käsihuuhteen käyttö, suojakäsineet sekä potilaskohtaiset haa-

vanhoitotuotteet ja – välineet. (Krooninen alaraajahaava: Käypä hoito -suositus 2017.) 

Tärkeä osa aseptiikkaa on myös aseptisen työjärjestyksen noudattaminen. Sen mukai-

sesti kaikissa työtehtävissä ja toimenpiteissä tulisi aina edetä puhtaasta likaisempaan. 

Infektioiden ehkäisemiseksi aseptista työjärjestystä tulisi noudattaa myös haavanhoi-

dossa. (Rantala, Huotari, Hämäläinen & Teirilä 2010, 224.) 

Haavan huolellinen puhdistaminen on oleellinen osa haavan paranemisprosessia. Puh-

distamisen tavoitteena on poistaa haavalta kuollut kudos, joka ylläpitää tulehduksellista 

prosessia sekä paranemista hidastava biofilmi ja soluväliaineen haitalliset proteiinit. (Ka-

vola 2014, 5.) Kuollut kudos estää haavan kuroutumista eli kontraktiota sekä uudisveri-

suonituksen muodostumista ja epitelisaatiota. Puhdistamisen seurauksena haavan bak-

teerimassa ja biofilmi vähenevät, mikä vähentää haavaeritystä ja auttaa haavatulehduk-

sen kontrolloinnissa.  Puhdistaminen on edellytys myös granulaatiokudoksen muodostu-

miselle. (Palve 2017.) Puhdistaminen on aikaa vievää ja vaatii tekijältä ammattitaitoa ja 

asiaan perehtymistä. (Kavola 2014, 5). 
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Kuva 3. Konservatiiviset puhdistusmenetelmät haavanhoidossa (Juutilainen & Hietanen 

2012, 80–81.)  

Haavan puhdistamiseen on olemassa useita eri menetelmiä (Kuva 3), mutta mekaaninen 

puhdistus on niistä ensisijainen (Kavola 2014, 5). Mekaanisessa puhdistuksessa kuollut 

kudos poistetaan haavalta kyretin, haavakauhan, saksien, atuloiden eli pinsettien tai ki-

rurgin veitsen avulla. Kyretti on kertakäyttöinen instrumentti, jonka päässä on 4 mm tai 7 

mm kokoinen metallisilmukka. Silmukan toinen reuna on vastaa terävyydeltään kirurgin 

veistä ja toinen reuna on tylsä. Haavakauha on ulkomuodoltaan kuin jäätelökauha pie-

noiskoossa. Sen reuna on terävä, mutta ei kuitenkaan yhtä terävä kuin kyretin silmukka. 

Kirurgin veitsi eli skalpelli on terävä instrumentti, jota voidaan käyttää esimerkiksi kovet-

tuman poistamiseen. (Iivanainen & Korhonen 2014, 14–15.)  

Hoitosuihkua tai haavan huuhtelua käytetään tavallisesti ennen mekaanista puhdistusta 

irrottamaan katetta ja haavalla olevia haavanhoitotuotteita (Krooninen alaraajahaava 

2017). Haavaa suihkutetaan sen puhtaudesta riippuen 1-5 minuuttia. Mikäli suihkutus kes-

tää tätä pidempään, aiheuttaa suolaton vesijohtovesi haava-alueen solujen turpoamista 

ja haavan paraneminen hidastuu. (Hietanen 2012, 187.) 

Konservatiiviset 
puhdistus-

menetelmät

mekaaninen 
puhdistus

autolyyttinen 
puhdistus

entsymaat-
tinen 

puhdistus

biologinen 
puhdistus

kemiallinen 
puhdistus

hoitosuihku/ 
haavan 

huuhtelu
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Autolyyttisessä puhdistuksessa elimistön omat entsyymit ja makrofagisolut hajottavat 

kuollutta kudosta. Autolyysiä voidaan edistää käyttämällä kosteuttavia ja kosteutta ylläpi-

täviä haavanhoitotuotteita. (Juutilainen 2012, 80.) Menetelmä sopii erityisesti fibriinikat-

teisten haavojen hoitoon. Sen haittapuolia ovat menetelmän hitaus ja mahdollinen 

haavaympäristön hautuminen. Autolyyttinen puhdistus ei sovellu haavan ainoaksi puhdis-

tusmenetelmäksi, mutta sitä voidaan käyttää haavan hoidossa mekaanisen puhdistuksen 

tukena. (Krooninen alaraajahaava 2017.) Myös entsymaattista puhdistusta käytetään tar-

vittaessa mekaanisen puhdistuksen tukena. Siinä salvamaisen haavanhoitotuotteen ent-

syymit hajottavat kuollutta kudosta vahingoittamatta elävää kudosta. Menetelmä vaatii toi-

miakseen riittävän kosteuden haavassa. Kemiallisesti puhdistaviin tuotteisiin kuuluvat an-

tiseptiset liuokset, biofilmin hajottajat, hunaja, pihkavoide sekä erilaiset antibakteeriset 

haavasidokset. Puhdistusmekanismi voi tuotteesta riippuen olla bakteereita tuhoavaa, li-

kaa irrottavaa tai kuollutta kudosta hajottavaa. (Juutilainen 2012, 80–81.)  Biologisessa 

puhdistuksessa steriilisti viljellyt kärpäsen toukat erittävät katetta hajottavia ja pehmittäviä 

entsyymejä ja syövät hajonneen kudoksen (Krooninen alaraajahaava: Käypä hoito -suo-

situs 2017).  

Kipua haavapotilaalle voivat aiheuttaa esimerkiksi haavainfektio, haavan pinnan kuivumi-

nen, mekaaninen puhdistus tai sidosten irrottaminen. Infektioon liittyy yleensä voimistuva 

ja sykkivä kipu. Mekaaninen puhdistus ärsyttää haava-alueen hermopäätteitä ja potilas 

aistii tämän kipuna. Samoin haavan pinnan kuivumisesta aiheutuva hermopäätteiden kui-

vuminen aistitaan kipuna. Haavan kuivuessa sidos voi tarttua kiinni haavan pintaan. Jos 

sidos poistetaan kostuttamatta, aiheuttaa se potilaalle kipua. Myös ulkoiset tekijät, kuten 

liian tiukat sidokset tai hoidossa käytetyt antiseptiset aineet voivat aiheuttaa kipua. Kivun 

syynä voi olla myös haavan taustalla oleva sairaus, esimerkiksi verenkierto-ongelman ai-

heuttama kipu tai diabeteksesta johtuvat hermomuutokset. (Hietanen ym. 2002, 96.) 

Riittävästä kivunlievityksestä huolehtiminen on tärkeää, jotta haavan puhdistaminen on-

nistuisi. Kivunhoidon onnistumisen kannalta tärkeää on potilaan informointi etukäteen 

sekä kipulääkkeen annostelu riittävän ajoissa ennen toimenpidettä. Toimenpidekipua voi-

daan tehokkaasti hoitaa paikallisesti annosteltavalla puuduteaineella, esimerkiksi Lido-

kaiinilla. Suun kautta otettava lääke olisi hyvä ottaa 30–60 minuuttia ennen haavan hoitoa. 

Kotisairaanhoidossa on hyvä arvioida, voisiko potilas ottaa kipulääkkeen itse ennen hoi-

tajan tuloa vai tarvitaanko lääkkeen antoon ja haavan hoitoon kaksi erillistä käyntikertaa. 

Myös lääkkeettömillä keinoilla voidaan vaikuttaa potilaan kipukokemukseen. Esimerkiksi 
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asentohoito, fysikaaliset hoidot, rentoutus ja mielikuvaharjoitukset, haavan hellävarainen 

käsittely ja sopivien haavanhoitotuotteiden valinta ovat kipua lievittäviä ja ehkäiseviä toi-

menpiteitä. (Malmgren & Kontinen 2012, 94–95, 97–98.) 

2.4 Haavanhoitotuotteet ja niiden valinta 

Haavanhoitotuotteita ovat haavan puhdistusaiheet ja -pyyhkeet, liuokset, haavan hoitami-

seen ja peittämiseen tarkoitetut sidokset ja valmisteet sekä haavaa ympäröivän ihon suo-

jaamiseen tarkoitetut tuotteet. Haavanhoitotuotteen valintaan vaikuttavat ensisijaisesti 

haavan luonne, koko ja sijainti, haavaa ympäröivän ihon kunto ja tuotteen hinta. Väärän-

lainen sidos voi hidastaa haavan paranemista ja aiheuttaa turhia kustannuksia. Haavan-

hoitotuotteita valittaessa tulee perehtyä niiden käyttöaiheisiin ja vasta-aiheisiin sekä ope-

tella tuotteen oikeanlainen käyttö. (Juutilainen & Hietanen 2012, 136.)  

Haavanhoitotuotteen valinnassa huomioidaan haavan kudostyyppi ja syvyys, mahdollinen 

jänteiden tai luun näkyminen, kliinisesti todettu infektio, haavan erityksen määrä sekä ym-

päröivän ihon kunto. Tavoitteena on paikallistuotteiden ja sidosten avulla haavan optimaa-

lisen kosteuden saavuttaminen. Runsaasti erittävään haavaan sopivat tuotteet, jotka sito-

vat haavaeritettä ja imevät haavasta liiallisen eritteen, mutta eivät haudo haavaa ja sitä 

ympäröivää ihoa. Kuivaan haavaan taas sopivat tuotteet ja sidokset, jotka kosteuttavat 

haavaa ja ylläpitävät sen kosteutta. (Krooninen alaraajahaava: Käypä hoito -suositus 

2017.) Haavanhoitotuotteen valintaa määrittää hoidettavan haavan kudostyyppi. ”Mikään 

haavasidos tai paikallishoitoaine ei ole toista tehokkaampi, jos tuote on valittu oikein haa-

vatyypin mukaan” (Haavanhoitotarvikkeet kroonisten haavojen hoidossa 2014). 

EWMA on linjannut suositukset haavojen hoidossa ja ennaltaehkäisyssä käytettävien 

tuotteiden, välineiden ja materiaalien ominaisuuksista. Suosituksen mukaan tuotteiden, 

välineiden ja materiaalien tulisi olla helppokäyttöisiä ja niillä tulisi olla mahdollisimman vä-

hän sivuvaikutuksia. Infektioiden leviämisen välttämiseksi tulisi käyttää kertakäyttöisiä 

tuotteita aina kun se on mahdollista. Lisäksi tulisi käyttää kipua vähentäviä tuotteita sekä 

tuotteita, joilla on laaja käyttötarkoitus. Haavanhoitotuotteiden valinnassa on suosituksen 

mukaan merkityksellistä, että haavasidoksia voidaan käyttää koko paranemisen ajan ja 
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että haavasidos ei tartu haavan pintaan. Sidoksen tulisi poistaa tai vähentää haavan poh-

jan puhdistamisen tarvetta ja sen täytyisi olla helppo käyttää ja hankkia. Haavanhoitotuot-

teen tulisi myös olla ekologinen ja halvin mahdollinen. (EWMA-Document 2017.) 

Haavanhoitotuotteet voidaan jakaa passiivisiin, interaktiivisiin ja aktiivisiin sidoksiin. Pas-

siiviset sidokset eivät sisällä mitään vaikuttavaa ainetta. Ne suojaavat haavaa, imevät 

haavaeritettä ja estävät toisen sidoksen tarttumista haavaan. Interaktiiviset sidokset sisäl-

tävät vaikuttavaa ainetta, joka aktivoituu haavaeritteen vaikutuksesta tai aktivoidaan nes-

teellä. Interaktiiviset sidokset luovat haavaan optimaalisen kosteuden. Niillä voi myös olla 

hajua ja mikrobeja vähentäviä ominaisuuksia. Aktiiviset sidokset sisältävät bioaktiivista 

materiaalia, kuten kasvutekijöitä tai matriksiproteiineja. (Krooninen alaraajahaava: Käypä 

hoito -suositus 2017.) Tässä opinnäytetyössä käsittelen haavasidoksia passiivisten ja in-

teraktiivisten sidosten osalta (Kuva 4). 

 
PASSIIVISET HAAVASIDOKSET 

 

 
INTERAKTIIVISET HAAVASIDOKSET 

 
- harso- ja kuitutaitokset 
- haavatyynyt 
- kiinnitys- ja tukisidokset 
- haavakontaktituotteet (rasvaharso-

sidokset, kangas- ja silikonipintai-
set verkkosidokset) 

- paranemista tukevat tuotteet (tuki-
sidokset, kevennyshoito) 
 

 
- alginaatit 
- haavakalvo 
- hydrokuitu- ja geeliytyvät kuitu-

kangastuotteet 
- hydrogeelit 
- hydrokolloidit 
- vaahtosidokset 
- hopeasidokset 
- hunaja 
- hydrofobiseksi käsitellyt kankaat 
- aktiivihiilisidokset 
- nesteellä aktivoidut tai aktivoita-

vat tuotteet  
 

Kuva 4. Passiiviset ja interaktiiviset haavasidokset (mukaillen Hietanen 2012.; Krooni-

nen alaraajahaava: Käypä hoito -suositus 2017.)  

Harso- ja kuitusidokset sekä haavatyynyt ovat yksinkertaisen haavanhoidon perustuot-

teita. Ne soveltuvat ensisijaiseksi tai toissijaiseksi sidokseksi haavan suojaamiseen tai 

haavaeritteen imemiseen. Harso- ja kuitutaitos tarttuu herkästi kuivuessaan haavan pin-

taan, minkä vuoksi niitä ei suositella granuloivan tai epitelisoivan haavan ensisijaiseksi 

sidokseksi. Tarttumisen ehkäisemiseksi taitoksiin voi imeyttää esimerkiksi hydrogeeliä, 
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hunajaa tai pihkavoidetta. Haavatyynyt ovat monikerroksisia ja niiden paksuus, muotou-

tuvuus ja imukyky vaihtelevat suuresti eri valmisteiden välillä. Osa tuotteista on käsitelty 

haavapintaan tarttumattomaksi. Jos haavatyynyssä ei ole valmiina kiinnitysreunaa, tarvit-

see se erillisen kiinnityksen. Haavasidosten kiinnityksessä voidaan käyttää esimerkiksi 

putki- tai kierresidoksia. (Hietanen 2012, 141–142.) 

Haavakontaktituotteet jaotellaan valmistusmateriaalin mukaan polyamidi-, rasva- ja sili-

koniverkkoihin (Haavanhoitotuotteen valintaperusteet 2017). Ne sopivat ensisijaiseksi si-

dokseksi pinnallisille, puhtaille ja vähän erittäville haavoille suojaamaan haavaa tai estä-

mään toissijaisen sidoksen tarttumista haavaan. Rasvaharso- ja silikonipintaista verkkoa 

voidaan käyttää myös geelien ja voiteiden päällä estämässä aineen leviämistä haavaym-

päristöön. (Hietanen 2012, 144–145.) 

Alginaattisidoksen valmistusaineena on ruskolevä. Osa sidoksista sisältää myös ka-

liumia ja natriumia. Alginaattisidos geeliytyy haavaeritteen vaikutuksesta, mikä luo haa-

vaan granulaatiota, epitelisaatiota ja kuolleen kudoksen hajoamista edistävän kostean pa-

ranemisympäristön. Alginaattisidosta voidaan käyttää granuloivan ja fibriinikatteisen, koh-

talaisesti tai runsaasti erittävän haavan hoidossa. (Hietanen ym. 2002, 85.) 

Haavakalvo on vesihöyryä, happea ja hiilidioksidia läpäisevä, ohut hengittävä kalvo. Se 

suojaa haavaa ulkoa päin tulevalta kosteudelta ja mikrobeilta, mutta pitää haavan sopivan 

kosteana ja antaa ihon hengittää lähes normaalisti. Haavakalvo sopii vähän erittävän, 

puhtaan ja pinnallisen haavan hoitoon ja erityisesti epitelisaatiovaiheen suojaamiseen. 

Kalvoa voidaan käyttää myös toisen haavasidoksen kiinnittämiseen. Kalvoa ei saa venyt-

tää iholle laitettaessa, sillä se voi aiheuttaa ihon rakkuloitumista. (Hietanen 2012, 145–

146.) 

Hydrokuitusidos ja geeliytyvä kuitukangassidos geeliytyvät haavaeritteen vaikutuk-

sesta. Ne sopivat kohtalaisesti ja runsaasti erittäviin granuloiviin ja fibriinikatteisiin haavoi-

hin. Kostutettuina niitä voi käyttää myös kuiviin haavoihin. Infektoituneisiin haavoihin so-

pivat hopeaa sisältävät tuotteet. (Hietanen 2012, 152.) 

Hydrokolloidilevyn alapinta geeliytyy hyytelömäiseksi haavaeritteen ja lämmön vaiku-

tuksesta, mikä suojaa uudiskudosta ja edistää fibriinikatteen ja nekroosin autolyyttistä ir-

toamista. Hydrokolloidit jaetaan ulkopinnalla olevan haavakalvon hengittävyyden mukaan 

läpäisemättömiin eli okklusiivisiin tai läpäiseviin eli semiokklusiivisiin sidoksiin. Hydrokol-
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loidit soveltuvat granuloivien ja fibriinikatteisten sekä vähän tai kohtalaisesti erittävien haa-

vojen hoitoon. Ne eivät kuitenkaan sovellu iskeemiselle tai infektoituneelle haavalle, dia-

beettiselle haavalle tai haavalle, jolla on suuri infektoitumisriski. Sidoksen okklusiivinen 

ominaisuus voi lisätä bakteerikasvun riskiä. (Hietanen 2012, 147.) 

Hydrogeelit puhdistavat haavaa autolyyttisesti hydrokolloidien tapaan kosteuttamalla 

haavaa. Geelin luoma kosteus auttaa pehmentämään nekroosia ja fibriinikatetta. Hydro-

geelivalmisteet ovat yksi haavanhoidon perustuotteista ja niitä on saatavana geelinä, 

verkkosidoksena ja kiinteänä haavalevynä. Useimmiten hydrogeelit ovat puoliläpäiseviä 

ja sisältävät pääasiassa vettä ja geeliä muodostavaa polymeeriä. Infektoituneen haavan 

hoitoon hydrogeeliä ei suositella ilman antimikrobista vaikutusta. (Hietanen 2012, 148–

149.) 

Vaahtosidokset on valmistettu haavan pintaan tarttumattomasta polyuretaanista. Jois-

sain vaahtosidoksissa on myös yhdistettynä myös haavakalvo. Vaahtosidosten paksuus, 

imukyky ja muoto vaihtelevat. Ne sopivat vähän, kohtalaisesti ja runsaasti erittäviin haa-

voihin. (Interaktiiviset haavasidokset 2017.) Vaahtosidokset toimivat autolyyttisesti edis-

täen granulaatiota ja epitelisaatiota sekä kuolleen kudoksen irtoamista ja fibriinikatteen 

hajoamista (Hietanen ym. 2002, 88). 

Hopeaa sisältäviä haavanhoitotuotteita on saatavana muun muassa hydrokolloidi- ja hyd-

rokuitusidoksina, polyuretaanivaahto- ja silikonivaahtosidoksina sekä geelinä. Hopeatuot-

teet sopivat infektoituneiden haavojen hoitoon, mahdollisten antimikrobisten vaikutus-

tensa ansiosta. Tuotteita käytetään kuuriluontoisesti esimerkiksi kahden viikon jaksoissa. 

(Krooninen alaraajahaava: Käypä hoito -suositus 2017.) 

Hunaja toimii antibakteerisena ja hajua poistavana tuotteena ja muodostaa haavaan pa-

ranemista edistävän kostean ympäristön. Hunaja sopii infektoituneiden haavojen hoitoon 

ja auttaa pehmittämään kuivunutta katetta ja nekroosia. Hunajan on myös todettu tehoa-

van moniin antibiooteille vastustuskykyisiin bakteereihin, kuten MRSA:han ja E. coli -bak-

teeriin.  Hunajaa sisältäviä tuotteita on olemassa geelinä, voiteina sekä alginaattiin ja haa-

vaverkkoon imeytettynä. Haavakalvo ei sovellu hunajaa sisältävien tuotteiden päällä käy-

tettäväksi. Potilaille, jotka ovat saaneet allergisen reaktion mehiläisen pistosta, ei hunaja-

tuotteita tule käyttää. (Virkki 2012, 156.) 
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Lääkepihka on lappilaisesta kuusenpihkasta valmistettu haavanhoitotuote. Myös pihka-

salvalla on vahva antimikrobinen vaikutus ja se tehoaa moniin antibiooteille vastustusky-

kyisiin bakteereihin, kuten MRSA:han ja VRE:hen. Pihkasalva soveltuu kaikkien avointen 

haavojen hoitoon, mutta erityisesti infektoituneisiin ja nekroottisiin haavoihin. Vasta-ai-

heena pihkasalvan käytölle on hartsiallergia, sillä pihka sisältää hartsityyppisiä aineita. 

(Virkki 2012, 157–158.) 

Hydrofobiset sidokset ovat rasvahappoesterillä käsitellystä asetaatti- tai puuvilla-

kuidusta valmistettuja kangassidoksia. Ne sitovat haavalta bakteereita ja sieniä hydrofo-

bisen- eli vettä hylkivän ominaisuutensa ansiosta.  (Krooninen alaraajahaava: Käypä hoito 

-suositus 2017.) Koska useimmat infektioita aiheuttavat bakteerit ovat hydrofobisia, ne 

tarttuvat kiinni sidoksen pintaan, eivätkä enää irtoa siitä. Kun sidos poistetaan haavalta, 

poistuvat mukana myös siihen kiinnittyneet bakteerit ja haava puhdistuu. Tämä edellyttää 

kuitenkin, että haava on erittävä ja sidos suorassa kosketuksessa haavapintaan. (Hieta-

nen ym. 2002, 91.) 

Aktiivihiilisidokset sisältävät hajuja sitovaa aktiivihiiltä. Sidoksissa voi olla myös algi-

naattia, hydrokuitua ja polyuretaanivaahtoa. (Krooninen alaraajahaava: Käypä hoito -suo-

situs 2017.) Aktiivihiilisidokset sopivat pahanhajuisten ja runsaasti erittävien haavojen en-

sisijaiseksi tai toissijaiseksi sidokseksi. Erityisesti niitä käytetään hoitovasteettomien haa-

vojen peittona. Sidos poistaa hajua kunnes se on läpikastunut. (Hietanen 2012, 158.) 

2.5 Haavan paranemisen arviointi ja haavanhoidon kirjaaminen 

Haavan ja haavaympäristön paranemisen arviointi ja tehtyjen havaintojen kirjaaminen 

ovat avainasemassa haavanhoidon vaikuttavuutta arvioitaessa. Arvioinnin tulosten perus-

teella jatketaan hoitoa entisellään tai jos haavan paraneminen ei edisty tai sen tila huono-

nee, on haavanhoito arvioitava uudelleen. Haavan paranemisen arvioiminen edellyttää 

teoriatiedon hallintaa haavan paranemisen vaiheista, paranemiseen vaikuttavista teki-

jöistä sekä haavan taustalla olevista etiologisista tekijöistä. Myös potilaan haavahistoria 

ja elämäntilanne tulisi osata huomioida haavan paranemisen arvioinnissa. Haavan para-

nemista voidaan arvioida havainnoimalla, mittaamalla, palpoimalla, valokuvaamalla tai 

haavan ääriviivojen jäljentämisen avulla. (Hietanen ym. 2002, 49.) 
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Havainnointi, mittaaminen ja palpaatio ovat tärkeimmät keinot haavan kliinisessä tutkimi-

sessa. Silmämääräisesti haavasta voidaan arvioida haavan pohjalla olevan kudoksen 

laatu (Kuva 5) sekä haavan anatominen syvyys (Kuva 1). Sidoksiin kertyneen haavaerit-

teen perusteella voidaan arvioida eritteen määrää ja laatua. Myös haavaa ympäröivän 

ihon kunto huomioidaan. Haavan koon mittaaminen antaa konkreettisen kuvan haavan 

paranemisen edistymisestä. Haavasta mitataan suurin pituus ja siihen nähden kohtisuo-

raan suurin leveys. (Juutilainen & Hietanen 2012, 56–57, 59.) 

Haavan paranemisen arvioimisessa ja hoidon suunnittelussa voidaan hyödyntää erilaisia 

haavaluokituksia (Juutilainen & Hietanen 2012, 65). Haavoja voidaan luokitella monella 

eri tavalla esimerkiksi puhtauden, iän, syntymekanismin tai paranemisvaiheen mukaan. 

Avointen haavojen luokittelussa Suomen Haavanhoitoyhdistys suosittelee käytettäväksi 

avoimen haavan väriluokitusta (Kuva 5). (Iivanainen ym. 2001, 476.) 

Väriltään vaaleanpunaisen haavan paraneminen on edennyt jo pitkälle. Haavan pinnalla 

on epitelisaatiokudosta ja haava on kasvanut umpeen. ( Iivanainen ym. 2006, 476.) Kirk-

kaan punainen granulaatiokudos on verekästä uudiskudosta, joka on edellytys epitelisaa-

tiokudoksen muodostumiselle. Kudos on vähän tai kohtalaisesti erittävää, terveen nä-

köistä kudosta. Keltainen haavanpohja on merkki fibriinikatteesta, joka muodostuu fibrii-

nistä ja solujen osista. Kate voi olla pehmyttä, ohutta kuollutta kudosta tai paksua, sitkeää 

ja venyvää kudosta. Väri vaihtelee vaaleasta tummaan keltaiseen. Musta, ruskea tai har-

mahtava kudos on kuollutta, eli nekroottista kudosta. Se altistaa haavaa infektioille ja hi-

dastaa haavan paranemista. Nekroottinen kudos ei vuoda verta eikä siinä tunnu kipua. 

(Juutilainen & Hietanen 2012, 67–68.) 
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Kuva 5. Avoimen haavan väriluokitus (Suomen haavanhoitoyhdistys 2011.) 

Väriluokitus on haavan hoidossa käytännöllinen työkalu, sillä tietyn värinen kudos edellyt-

tää yleensä tietyntyyppistä paikallishoitoa. Yhdessä haavassa voi esiintyä myös useam-

pia väriluokituksen mukaisia kudostyyppejä. Tällöin paikallishoito valitaan haavassa esiin-

tyvän haitallisimman kudostyypin mukaan. (Juutilainen & Hietanen 2012, 66–67.) 

Epitelisoivan haavan hoidossa tärkeää on hennon uudisihon suojaaminen ja sopivasta 

kosteustasapainosta huolehtiminen. Haavanhoitotuotteeksi valitaan tarttumaton ja kos-

teutta ylläpitävä sidos. Haavan hoidossa vältetään mekaanista ärsytystä. Suihkuttaessa 
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tai huuhdeltaessa käytetään kevyttä painetta eikä haavaa kosketella tai hangata pesun 

yhteydessä. Kuivaaminen tapahtuu kevyesti taputtelemalla. (Hietanen 2012, 200.) 

Granuloivan haavan hoidossa tärkeintä on sopivasta kosteustasapainosta huolehtiminen. 

Paikallishoidoksi sopivat epitelisoivan haavan tavoin haavapintaan tarttumattomat ja kos-

teutta ylläpitävät sidokset. Haavan huuhtelu tapahtuu samalla periaatteella kuin epitelisoi-

van haavan huuhtelu. (Hietanen 2012, 201.) Liika kosteus granuloivan haavan hoidossa 

voi lisätä liiallista granulaatiokudoksen kasvua eli hypergranulaatiokudoksen muodostu-

mista. Hypergranulaatiokudos kasvaa ihon tason yläpuolelle ja voi olla väriltään vaalean-

punaista tai tummanpunaista. (Haavanhoitotuotteiden valintaperusteet 2017.) Kudos on 

herkästi vuotavaa ja voi olla merkki infektiosta. Infektoitunut granulaatiokudos puhdiste-

taan mekaanisesti ja paikallishoitotuote valitaan infektiohaavan hoitoperiaatteiden mu-

kaan (luku 2.2) (Hietanen 2012, 201.) 

Fibriinikatteisessa haavassa katteen väri riippuu haavan kosteudesta. Paikallishoidon tar-

koituksena on haavan puhdistaminen fibriinikatteesta, jotta granulaatiokudos pääsisi kas-

vamaan. Fibriinikatteista haavan katetta pehmitetään ja poistetaan suihkuttamalla. Ka-

tetta poistetaan myös mekaanisesti suihkuttamisen jälkeen. Mekaanisen puhdistamisen 

tukena käytetään autolyyttisiä haavanhoitotuotteita eli tuotteita, jotka ylläpitävät haavassa 

sopivaa kosteutta ja edistävät elimistön omaa kykyä puhdistaa haavaa katteesta. (Hieta-

nen 2012, 201.) 

Nekroottisen haavan hoidossa päämääränä on kuolleen kudoksen poistaminen. Nekroot-

tista kudosta irrotetaan ja pehmitetään suihkuttamalla. Mekaaninen puhdistus tehdään 

suihkutuksen jälkeen jokaisella hoitokerralla kunnes haava on puhdistunut. Autolyyttiset 

haavanhoitotuotteet edistävät nekroosin hajoamista ja estävät sen lisääntymistä. Tämä 

edellyttää kuitenkin riittävää verenkiertoa haava-alueella. (Hietanen ym. 2002, 202.) Nek-

roottisen kudoksen poistosta poikkeuksena on kuiva tulehtumaton nekroosi alaraajassa, 

jossa valtimoverenkierron häiriö on mahdollinen. Tällöin on turvallisempaa jättää nekroosi 

paikalleen siihen asti, että verenkierron tilanne on selvitetty tai korjattu. (Palve 2017.) 

Haavanhoidon kirjaaminen on edellytys haavan paranemisen seurannalle ja arvioinnille. 

Se mahdollistaa myös haavanhoidon jatkuvuuden ja tiedon siirtymisen muuttumattomana 

hoitoketjussa. (Hietanen, Iivanainen, Seppänen & Juutilainen 2002, 56.) Potilastietoja tu-

lisi kuvailla sanallisesti tai kuvallisesti mahdollisimman tarkasti ja yksiselitteisesti, jotta tar-
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vittavat tiedot potilaan hoidosta olisivat helposti kaikkien hoitoon osallistuvien tahojen löy-

dettävissä (Juutilainen & Hietanen 2012, 69). Potilasasiakirjoista tulee käydä ilmi valitun 

hoitokäytännön ja tehtyjen hoitoratkaisujen perusteet. Potilasasiakirjoihin tehtävistä mer-

kinnöistä on myös käytävä ilmi, miten hoito on toteutettu ja onko hoidon aikana ilmennyt 

jotain erityistä. (L 298/2009.) Potilaalla on oikeus osallistua omaa hoitoaan koskevaan 

päätöksentekoon. Potilaan kokemusten ja näkemysten tulisi käydä ilmi potilasasiakirjoihin 

kirjatuista tiedoista. (Saranto & Sonninen 2007, 15.) 

Esimerkiksi säärihaavapotilaasta tulisi Käypähoitosuosituksen mukaan olla esitietoihin 

kirjattuna potilaan perussairaudet ja lääkitys, sekä edeltävät alaraajoihin kohdistuneet 

vammat ja toimenpiteet. Haavasta tulisi kirjata sen syntymekanismi ja kesto sekä käytetyt 

haavanhoitotuotteet ja mahdolliset niistä aiheutuneet allergiat. Mahdollinen käytössä ollut 

turvotuksen estohoito tulisi myös olla kirjattuna. Säärihaavaa arvioidessa tulee Käypä 

hoito -suosituksen mukaan huomioida haavan koko, syvyys ja ulkonäkö sekä haavaa ym-

päröivän ihon ulkonäkö. Myös mahdolliset infektiosta kertovat merkit tulee huomioida, esi-

merkiksi kipu, kuumotus, punoitus tai haju. (Haavapotilaan kliininen perustutkimus 2017.) 

Ulla-Mari Kinnunen (2013) on tehnyt väitöskirjan aiheenaan Haavanhoidon kirjaamismalli 

– innovaatio kliiniseen hoitotyöhön. Väitöskirjassa Kinnunen toteaa, että haavanhoidon 

kirjaamisessa rakenteet ja sisältö ovat usein hyvin epätarkkoja. Tutkimuksen tuloksena 

on syntynyt arviointikriteerit sekä akuutin että kroonisen haavan kirjaamiseen (Liite 2). 

(Kinnunen 2013.) Kriteerit on kehitetty käytettäväksi rakenteisessa kirjaamisessa, mutta 

niitä on mahdollista hyödyntää myös muuhun hoitotyön kirjaamiseen.  
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3 KROONISET SÄÄRIHAAVAT 

Säärihaavat ja muut krooniset haavat ovat ongelmallisia, koska ne liittyvät usein valtimo-

sairauksiin ja diabetekseen ja reagoivat usein huonosti hoitoihin. Haavojen taustalla on 

usein monia syitä, kuten korkea verenpaine, valtimoiden kalkkeutuminen, diabetes, liha-

vuus ja sydämen vajaatoiminta. Suomessa kroonisia alaraajahaavoja on 0.1–0.4 %:lla 

väestöstä. Noin kaksi kolmesta säärihaavasta johtuu laskimoiden puutteellisesta toimin-

nasta, viidennes valtimosairauksista ja kymmenesosa muista tekijöistä. (Säärihaava 

2016.) Laskimoperäinen haava luokitellaan krooniseksi kun se on ollut avoimena yli neljä 

viikkoa. Valtimoperäistä haavaa on pidettävä kroonisena jo kahden viikon jälkeen. Kroo-

nisen säärihaavan hoidon tulisi aina kohdista haavan syyn korjaamiseen. Hoito tulisi myös 

aloittaa heti haavan ilmaannuttua, sillä hoidon viivästyminen pienentää haavan parane-

misen mahdollisuuksia. (Krooninen alaraajahaava: Käypä hoito -suositus 2017.) 

Kroonisen haavan paranemisprosessi poikkeaa haavan normaalista paranemisesta siten, 

että jokin tekijä tai jotkin tekijät hidastavat paranemisprosessin etenemistä tai jopa pysäyt-

tävät sen. Usein haavan paraneminen pysähtyy inflammaatio- eli tulehdusvaiheeseen, 

eikä pääse etenemään normaalisti korjausvaiheeseen tai siitä pysyvään paranemiseen. 

Syyt tulehdusvaiheen ja korjausvaiheen pitkittymiselle liittyvät paranemista hidastaviin 

systeemisiin tai paikallisiin tekijöihin. (Lagus 2012, 49–50.) 

3.1 Laskimoperäinen säärihaava 

Laskimoperäinen säärihaava (Kuva 6) syntyy kudosturvotuksen aiheuttaman riittämättö-

män hapensaannin seurauksena. Turvotus on seurausta korkeasta laskimopaineesta, 

joka aiheuttaa nesteen ja verisolujen tihkumisen ihonalaiskudokseen. Tämä aiheuttaa tur-

votuksen lisäksi soluvaurioita ja lisää riskiä säären ihon vaurioille. (Iivanainen, Jauhiainen, 

Pikkarainen 2006, 482.) Tyypillisesti laskimoperäinen säärihaava sijaitsee säären alakol-

manneksen alueella, jossa laskimopaine on korkein. Haava on yleensä melko pinnallinen 

ja sen koko ja muoto voivat vaihdella. Raajassa todetaan usein turvotusta ja iho ja 

ihonalaiskudos voi olla pigmentoitunut, kovettunut ja paksuuntunut. (Juutilainen & Hieta-

nen 2012, 266.) Edellä mainitut ihomuutokset enteilevät usein laskimoperäisen haavan 

syntymistä (Halmesmäki, Eskelinen, Isoherranen & Saarinen 2017). 
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Kuva 6. Laskimoperäinen haava (Halmesmäki ym. 2017.) 

Kompressiohoito on tärkein hoitomuoto turvotuksen hoidossa ja ennaltaehkäisyssä, sillä 

se edistää laskimoiden läppien ja pohjelihaspumpun toimintaa. Turvotuksen ollessa run-

sasta, voidaan hoito aloittaa lääkinnällisillä tukisidoksilla. Turvotuksen laskiessa siirrytään 

mahdollisimman pian lääkinnällisen hoitosukan käyttöön, joka mitoitetaan hoidettavan 

raajan mukaisesti. Kompressiohoidon toteuttaminen vaatii potilaalta sitoutumista hoitoon, 

sillä tukisidoksia tai hoitosukkaa on käytettävä aina jalkeilla ollessa. (Laskimoperäisen 

turvotuksen ennaltaehkäisy ja hoito – potilasohje 2011.) Sidoksilla toteutettavassa komp-

ressiohoidossa käytetään keski- ja runsaselastisia sidoksia tai vähäelastisia sidoksia. 

Keski- ja runsaselastiset sidokset tehoavat hyvin myös levossa, joten niitä käytetään po-

tilaille, joiden liikuntakyky ja pohjelihaspumpun toiminta on heikentynyt (Keski- ja run-

saselastinen tukisidonta 2018). Vähäelastisia tukisidoksia käytetään potilailla, jotka liikku-

vat omatoimisesti ja joilla pohjelihaksen toiminta on siten aktiivista (Vähäelastinen tuki-

sidonta 2018). 7–26 prosenttia kroonisista säärihaavoista on seurausta laskimovajaatoi-

minnan ja valtimoverenkierron vajauksen yhteisvaikutuksesta. Ennen kompressiohoidon 

aloittamista tulisikin valtimoverenkierron riittävyyden olla aina varmistettu (Krooninen ala-

raajahaava: Käypä hoito -suositus 2017.) 

Turvotusta voidaan hoitaa myös liikunnalla ja asentohoidolla. Pohjelihaspumpun toimin-

nan tehostamiseksi pohkeita tulisi harjoittaa päivittäin esimerkiksi kävelyn muodossa. 

Pohjelihaksia voi aktivoida myös nilkkaa koukistamalla ja ojentamalla. Pitkäaikaista istu-

mista ja seisomista tulisi välttää, sillä ne lisäävät painetta laskimoissa. (Laskimoperäisen 

turvotuksen ennaltaehkäisy ja hoito – potilasohje 2011.) Seistessä laskimoiden paine on 

tyypillisesti 80–90 mmHg. Kävellessä paine putoaa lihassupistuksen vaikutuksesta 20–30 
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mmHg:iin. Tämä edellyttää kuitenkin riittävää liikelaajuutta nilkan koukistuksessa ja ojen-

nuksessa. (Halmesmäki ym. 2017.) Liikkumisen ohella tulisi jalkoja päivän mittaan myös 

lepuuttaa käymällä selin makuulle ja nostamalla jalat lievästi koholle (Laskimoperäisen 

turvotuksen ennaltaehkäisy – potilasohje 2011). Kohoasennolla voidaan hoitaa myös las-

kimovajaatoiminnan tai laskimoperäisen säärihaavan aiheuttamaa kipua (Krooninen ala-

raajahaava: Käypä hoito -suositus 2017). 

Laskimoperäinen säärihaava voi erittää hyvin runsaasti. Etenkin turvotuksen hoidon alku-

vaiheessa kun turvotus alkaa laskea, kudoseritteen tihkuminen voi olla hyvin runsasta. 

Käytettävän sidoksen tai kahden sidoksen yhdistelmän tulisi kyetä imemään haavaeritettä 

nopeasti ja tehokkaasti. Tukisidoksen alle laitettava sidos ei kuitenkaan saisi olla kovin 

paksu, jottei haavalle aiheutuisi lisäpainetta. Sidoksen ulkopinnan olisi myös hyvä olla 

eritettä läpäisemätön. Tukisidosten tai hoitosukkien alle sopivia sidoksia ovat esimerkiksi 

levymäiset alginaatti-, polyuretaanivaahto-, hydrokuitu- ja hydrokolloidisidokset sekä imu-

kykyiset haavatyynyt. Runsas haavaeritys altistaa haavan reunojen hautumiselle. 

Haavaympäristön ihoa voi suojata esimerkiksi ihoöljyllä tai sinkkivoiteella. Uusien haavo-

jen syntymistä ehkäistään rasvaamalla säären ihoa säännöllisesti ihotyypin mukaisella 

voiteella. (Hietanen ym. 2002, 157.) 

3.2 Valtimoperäinen säärihaava 

Valtimoperäinen eli iskeeminen säärihaava (Kuva 7) syntyy ahtauttavan valtimotaudin ai-

heuttaman kudosten hapenpuutteen seurauksena. Pahimmillaan huono kudoshapetus 

voi johtaa raajan osan kuolioon. (Iskeeminen haava 2018.) Valtimoperäinen haava on 

tarkkarajainen ja se voi olla syvä ulottuen jänteisiin tai luuhun. Haavassa voi myös olla 

taskuja tai onkaloita. (Juutilainen & Hietanen 2012, 277.) Tyypillisesti haava on myös kui-

vapohjainen ja kalpea. Haavaa ympäröivä iho on usein ohut, kylmä ja sinertävä. Pulssia 

ei tunnu tai sitä on vaikea löytää. Valtimoperäiset säärihaavat ovat usein hyvin kivuliaita, 

sillä kudokset kärsivät hapen puutteesta. Kipua esiintyy tyypillisesti levossa ja se paikan-

tuu jalkaterään tai haava-alueen läheisyyteen. Kipu helpottaa raajaa riiputtaessa tai kä-

vellessä. (Krooninen alaraajahaava: Käypä hoito -suositus 2017.)  
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Kuva 7. Valtimoperäinen säärihaava (Iskeeminen haava. 2018.) 

Valtimoperäisen haavan ainoa parantava hoito on verisuonikirurgia. Jos haavan taustalla 

epäillään valtimoverenkierron vajausta, tulisi verisuonikirurginen arvio aina tehdä. (Kroo-

ninen alaraajahaava: Käypä hoito -suositus 2017.) Haavan paikallishoidon tavoitteena on 

estää haavan paheneminen ja haavainfektion syntyminen. Valtimoperäisen haavan hoi-

dossa suositeltavaa on käyttää haavapintaan tarttumattomia sidoksia sekä fibriinikatetta 

ja nekroosia pehmittäviä sidoksia ja tuotteita kuten lääkehunaja tai pihkasalva. Hengittä-

mättömät eli okklusiiviset sidokset, kuten hydrokolloidit, eivät sovellu iskeemisten haavo-

jen hoitoon. Paikallishoidon ohella tärkeää on myös ulkoisen paineen ja hankauksen es-

täminen. (Pulkki 2012, 290–291.) 

Iskeeminen haava ei parane, jos haava-alueelle ei ole mahdollista palauttaa riittävää ve-

renkiertoa. Iskeemisen haavan kuivaa infektoitumatonta nekroosia ei tule pehmittää tai 

poistaa, sillä nekroosi toimii kehon omana suojana infektoitumista vastaan. Jos katteen 

alla on kuitenkin hyllyvää, kuollutta kudosta tai haava alkaa haista tai erittää on nekroosi 

poistettava. (Iskeeminen haava 2018.) 

3.3 Diabeettinen jalkahaava 

Diabeetikon jalkahaavan taustalla voi olla diabetekseen liittyvä ääreishermoston sairaus 

eli neuropatia tai jalan heikentynyt verenkierto (Kuva 8). Haava on tyypillisimmin nilkan, 

jalkaterän tai varpaiden alueella ja se voi olla infektoitunut. Diabeetikolla voi esiintyä myös 

säärihaavoja, joiden syynä voi olla jalan laskimoiden vajaatoiminta, tukkeuttava valtimo-

sairaus, valtimotulehdus tai angiopatia eli diabeteksen aiheuttama pienten valtimoiden 
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vaurio. (Juutilainen & Hietanen 2012, 338.) Jalkahaavan syntymiselle altistavaa neuropa-

tiaa esiintyy 23–42 prosentilla diabeetikoista ja angiopatiaa 9–23 prosentilla diabeetikoista 

(Diabeetikon jalkaongelmat 2018).  

 

Kuva 8. Diabeettisen jalkahaavan aiheuttajat (Diabeetikon jalkaongelmat: Käypä hoito -

suositus 2018.) 

Diabetekseen liittyvä valtimosairaus on käytännössä sama sairaus kuin ei-diabeettisen 

potilaan valtimosairaus. Diabeetikolla tauti etenee kuitenkin nopeammin ja painottuu ala-

raajojen ääreisosiin. (Hietanen ym. 2002, 168.) Näin ollen myös diabeetikon iskeemisen 

haavan syntymekanismi on sama kuin iskeemisessä haavassa yleensä. 

Diabeettista neuropatiaa on kolmea eri tyyppiä: sensorista, motorista ja autonomista neu-

ropatiaa. Sensorinen neuropatia eli suojatunnon alenema on tärkein yksittäinen diabeet-

tiselle jalkahaavalle altistava tekijä. (Hietanen ym. 2002, 169.) Suojatunnon puutos altis-

taa ihovaurioiden syntymiselle esimerkiksi hankauksen tai huonosti istuvien jalkineiden 

vaikutuksesta. Suojatunnon puuttuessa kuormitus ihovaurion alueella jatkuu, mikä estää 

sen paranemista. Motorinen neuropatia aiheuttaa asentovirheitä ja siten vääränlaista 
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kuormitusta jalkoihin. Muuttuneen kuormituksen seurauksena iho paksunee eli syntyy kal-

lusta, mikä pahentaa kuormitusvirhettä entisestään. Tämä voi johtaa ihonalaiseen veren-

purkaumaan ja haavan syntymiseen. (Diabeetikon jalkaongelmat: Käypä hoito -suositus 

2018.) Autonominen neuropatia aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua, mikä taas altistaa 

infektion kehittymiselle (Hietanen ym. 2002, 169). Neuropaattinen haava (Kuva 9) sijait-

see tavallisesti jalan kuormitusalueilla, kuten päkiässä, kantapäässä tai varpaiden päissä. 

Haava ei yleensä tunnu kipua ja sitä ympäröi paksu kovettumavalli. Hyvä verensokerita-

sapaino on keskeinen tekijä neuropatian kehittymisen ja pahenemisen ehkäisemisessä. 

(Diabeettinen haava 2018.) 

 

Kuva 9. Diabeetikon neuropaattinen haava (Diabeettinen haava 2018.) 

Neuropaattisen haavan paikallishoidon tavoitteena on kuolleen kudoksen ja haavaa ym-

päröivän kovettuman poistaminen. Käytettävän haavanhoitotuotteen tulisi pitää haavan 

pinta kosteana. (Diabeetikon jalkaongelmat: Käypä hoito -suositus 2018.) Okklusiivisia 

tuotteita ei käytetä diabeetikoilla neuropaattisten haavojen hoidossa, kuten ei myöskään 

iskeemisten haavojen hoidossa niiden hautovan vaikutuksen vuoksi (Sane 2012, 347). 

Diabeetikon jalkahaavojen hoidossa huomioidaan myös haava-alueen kuormituksen ke-

ventäminen sekä paineen ja hankauksen poistaminen (Diabeetikon jalkaongelmat: Käypä 

hoito -suositus 2018). 
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4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Opinnäytetyössäni tarkoituksena on selvittää keskeiset tekijät laskimoperäisen, valtimo-

peräisen ja diabeettisen säärihaavan hoidossa sekä suunnitella Kuusamon kotihoidon 

henkilökunnalle haavanhoito-osaamista vahvistava teemailtapäivä. Tarkoituksena on 

myös löytää keinoja siihen, miten tutkittua tietoa sekä jo olemassa olevia haavanhoidon 

työkaluja, kuten avoimen haavan väriluokitusta, voitaisiin hyödyntää kotihoidossa. 

Opinnäytetyöni tavoitteena on vahvistaa Kuusamon kotihoidon työntekijöiden osaamista 

haavanhoidon toteuttamisessa sekä yhdenmukaistaa haavanhoidon laatua ja kirjaamista 

Kuusamon kotihoidossa. 

Opinnäytetyöni tutkimuskysymyksiä ovat ”Mitä on laadukas haavanhoito?” ja ”Millainen 

koulutus palvelee haavanhoito-osaamisen vahvistamista Kuusamon kotihoidossa?”. 
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5 TEEMAILTAPÄIVÄN SUUNNITTELUPROSESSI 

Opinnäytetyöni toiminnallisena osana suunnittelin ja toteutin Kuusamon kaupungin koti-

hoidon henkilökunnalle teemailtapäivän säärihaavojen hoidosta. Teemailtapäivä järjestet-

tiin 15.2.2018 Kuusamon kaupungintalolla perusturvan toimialan kokoushuoneessa. Tee-

mailtapäivään osallistui 11 hoitajaa, joista 10 oli lähihoitajia ja yksi sairaanhoitaja. Tilai-

suuden kesto oli kaksi tuntia. 

Toimeksiantajani Kuusamon kaupungin kotihoito tuottaa palveluja pääsääntöisesti niille 

ikäihmisille, jotka tarvitsevat kotona selviytymisessä tukea päivittäin. Kotihoidon palvelut 

sisältävät perushoidon, kuten monipuolisesta ravitsemuksesta, hygieniasta ja turvallisesta 

lääkehoidosta huolehtimisen sekä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tuke-

misen. Henkilökunta koostuu kahdesta tiimistä; Porkkatörmän tiimistä ja Taajaman tii-

mistä. Kummassakin tiimissä työskentelee tiiminvetäjä-sairaanhoitaja sekä perus- ja lähi-

hoitajia. (Kotihoito 2017.) Vuoden 2017 marraskuussa kotihoidolla oli Kuusamossa 142 

asiakasta, joista 112 oli 75 vuotta täyttäneitä (Ennakkotieto: Kotihoidon asiakkaat marras-

kuussa 2017 n.d.). 

Toiminnallinen opinnäytetyöni eteni tuotteistamisprosessin perusvaiheiden mukaisesti. 

Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehto tutkimukselliselle opinnäytetyölle (Vilkka & Ai-

raksinen 2004, 9). Sen tavoitteena voi olla jonkin käytännön toiminnan ohjeistaminen tai 

opastaminen, toiminnan järjestäminen tai järkeistäminen. Toteutustapana voi olla esimer-

kiksi ohjeen tai opastuksen laatiminen tai tapahtuman järjestäminen. (Vilkka & Airaksinen 

2004, 9.) Kaisa Jämsä ja Elsa Manninen kuvaavat tuotteistamisprosessin etenemistä te-

oksessaan Osaamisen tuotteistaminen sosiaali- ja terveysalalla (2000). Teoksessa tuot-

teiksi luetaan materiaaliset tuotteet, palvelutuotteet sekä niiden yhdistelmät. Sosiaali- ja 

terveysalan tuotteiden keskeisenä ominaisuutena on se, että tuote kehitetään tai hanki-

taan terveyden, hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edistämiseksi. Tuotteen tulee myös vä-

lillisesti tai välittömästi edesauttaa sosiaali- ja terveysalan kansallisten ja kansainvälisten 

tavoitteiden toteutumista sekä noudattaa alan eettisiä ohjeita. (Jämsä & Manninen 2000, 

13–14.) Opinnäytetyöni tuotteena on haavanhoito-osaamista vahvistava teemailtapäivä 

Kuusamon kotihoidon lähihoitajille. Teemailtapäivän suunnitteleminen eteni alla kuvatun 

tuotekehittelyprosessin mukaisesti. 
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Tuotekehitysprosessista voidaan erottaa viisi vaihetta: ongelman tai kehittämistarpeen 

tunnistaminen, ideavaihde, luonnosteluvaihe, kehittelyvaihe ja viimeistelyvaihe. Vai-

heesta toiseen siirtyminen ei kuitenkaan tapahdu aina selkeästi edellisen vaiheen päätyt-

tyä, vaan vaiheet voivat limittyvät toisiinsa. Kun tarvittava tuote on tiedossa jo prosessin 

alkuvaiheessa, pääpaino on tuotteen valmistamisessa. Jos taas lähtökohtana on jokin so-

siaali- ja terveysalan ongelmatilanne tai toiminnan kehittäminen, tarvitaan huolellisia sel-

vityksiä ja analyyseja ennen kuin tuotteen suunnittelun ja kehittämisen aloittamista. 

(Jämsä & Manninen 2000, 28.) Koska toive koulutustapahtuman järjestämisestä tuli opin-

näytetyöprosessin alkuvaiheessa, oli tuotekehitysprosessin pääpaino teemailtapäivän 

suunnittelussa. Alla (Kuva 10) oleva kaavio kuvaa teemailtapäivän suunnitteluprosessin 

etenemisestä. 

 

Kuva 10. Teemailtapäivän suunnitteluprosessi. 

5.1 Kehittämistarpeen tunnistaminen ja ideavaihe 

Ongelmalähtöisellä lähestymistavalla tavoitellaan yleensä jo käytössä olevan palvelu-

muodon parantamista tai tuotteen jatkokehittelyä silloin, kun tuote tai sen laatu ei enää 
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vastaa tarkoitustaan. Tavoitteena voi myös olla aivan uuden tuotteen kehittäminen nykyi-

sen tai uuden asiakaskunnan tarpeita vastaavaksi. (Jämsä & Manninen 2000, 29–30.) 

Kuusamon kaupungin kotihoito on hoitotyön laadun varmistamisen näkökulmasta havain-

nut tarpeen haavanhoito-osaamisen vahvistamiselle sekä haavanhoidon laadun ja kirjaa-

misen yhdenmukaistamiselle. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu on laadukasta silloin, 

kun asiakas saa tarpeensa mukaista palvelua oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Laa-

dukkaassa hoitotyössä toiminta on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon tai näyttöön 

perustuvaa, tuottaa kansalaisille hyvinvointia ja pyrkii terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-

seen. Laadukkaaseen hoitotyöhön kuuluu useita eri elementtejä, esimerkiksi asiakaskes-

keisyys, potilasturvallisuus ja oikeudenmukaisuus. Haavanhoidon näkökulmasta keskei-

nen tekijä laadun muodostumisessa on hoidon vaikuttavuus. (Laatu n.d.) Tarve haavan-

hoito-osaamisen vahvistamiselle Kuusamon kotihoidossa on tullut esille myös esimerkiksi 

kehityskeskusteluissa ja henkilökunnan koulutustoiveissa.   

Ideointiprosessi käynnistyy kehittämistarpeen havaitsemisen jälkeen kun päätöstä ratkai-

sukeinoista ei vielä ole tehty. Kun jo olemassa olevaa tuotetta halutaan uudistaa vastaa-

maan käyttötarkoitustaan, voi ideavaihe olla lyhyt. Jos kyseessä on täysin uuden tuotteen 

kehittäminen, voidaan ratkaisuja etsiä esimerkiksi erilaisia ongelmanratkaisun ja luovan 

toiminnan menetelmiä käyttäen. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille soveltuva työs-

kentelytapa on esimerkiksi aivoriihi. (Jämsä & Manninen 2000, 35.) 

Toimeksiantajani halusi haavanhoito-osaamista vahvistettavan koulutuksen avulla. Itse 

taas olin ajatellut, että opinnäytetyöni tuote voisi olla esimerkiksi haavanhoitoon liittyvä 

opas tai ohjeistus. Ajatus koulutuksen järjestämisestä tuntui aluksi liian haasteelliselta, 

sillä aiempaa kokemusta vastaavan tapahtuman järjestämisestä minulla ei ollut. Sana 

”haavanhoitokoulutus” myös tuo vahvasti mieleen auktorisoidun haavanhoitajan järjestä-

män koulutuksen, joten tuotteen muodon suunnitteluun liittyi myös eettistä pohdintaa. Asi-

asta keskusteltiin vielä toimeksiantajan kanssa. Toimeksiantajan näkemys oli, että koulu-

tuksesta olisi haavanhoito-osaamisen vahvistamisessa enemmän hyötyä kuin oppaasta. 

Salakarin (2007) mukaan käytännön ammattitaito koostuu tietojen lisäksi erilaisista tai-

doista. Käytännön taitoja opitaan ainoastaan tekemällä eli kokemusperäisen oppimisen 

avulla. (Salakari 2007, 7,15.) Perinteisen luentotyyppisen koulutuksen sijaan toimeksian-

taja toivoikin toiminnallista ja vuorovaikutteista oppimistapahtumaa, joka sisältäisi myös 

käytännön harjoittelua. Kun koulutuksen luonne tarkentui, alkoi tapahtuman tarkempi 
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suunnittelu. Tuotteen nimikkeeksi muotoutui haavanhoito-osaamista vahvistava teemail-

tapäivä. 

5.2 Luonnosteluvaihe 

Luonnosteluvaihe käynnistyy, kun on päätetty, millainen tuote on tarkoitus suunnitella ja 

toteuttaa. Luonnosteluvaiheessa tulee huomioida, mitkä eri tekijät ja näkökohdat ohjaavat 

tuotteen suunnittelua (Kuva 11). Tuotteen laatu turvataan kun eri osa-alueiden ydinkysy-

mykset otetaan huomioon juuri suunniteltavana olevan tuotteen kannalta. (Jämsä & Man-

ninen 2000, 43.) 

 

Kuva 11. Tuotteen luonnostelua ohjaavat näkökohdat (Jämsä & Manninen 2000.) 

Opinnäytetyössäni tuotteen luonnostelua ohjasivat vahvimmin tuotteen asiasisällön sel-

vittäminen ja rajaaminen, asiakasprofiili, sekä palvelun tuottajan, eli toimeksiantajan odo-

tukset. Myös asiantuntijatiedon hyödyntäminen oli tärkeässä osassa tuotteen asiasisällön 

rakentamisessa. Myöhemmin tuotteen luonnostelun edetessä kehittelyvaiheeseen, oli 

myös teemailtapäivän toimintaympäristö tärkeä tuotteen suunnittelua ohjaava tekijä. 
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Toimeksiantajan odotukset vaikuttivat teemailtapäivän suunnitteluun havaittujen kehittä-

mistarpeiden osalta. Kehittämistarpeiden pohjalta rakentuivat teemailtapäivän tavoitteet, 

jotka siis olivat haavanhoito-osaamisen vahvistaminen ja haavanhoidon laadun ja kirjaa-

misen yhdenmukaistaminen Kuusamon kotihoidossa. Näiden tavoitteiden pohjalta taas 

muodostui hahmotelma teemailtapäivän asiasisällöstä. Toimeksiantajan näkemys kehit-

tämistarpeesta oli yhteneväinen haavanhoidon valtakunnallisten kehittämistarpeiden 

kanssa, sillä myös opinnäytetyöni lähdekirjallisuudesta esiin nousivat tarve hoitokäytän-

töjen yhdenmukaistamiselle sekä puutteet ja epätarkkuudet haavanhoidon kirjaamisessa 

(Juutilainen & Hietanen 2012, 389; Kinnunen 2013). 

Teemailtapäivän asiasisältö muotoutui opinnäytetyöni teoreettisen viitekehyksen pohjalta. 

Teoreettisen viitekehyksen rakentumista taas ohjasi tutkimuskysymys ”Mitä on laadukas 

haavanhoito?”. Keskeisenä tekijänä kroonisten haavojen hoidossa esiin nousi esimerkiksi 

haavan etiologian ja paranemiseen vaikuttavien tekijöiden huomioiminen. Muun muassa 

Juutilainen & Hietanen (2012, 389) toteavat, ettei tehokas, etiologisiin syihin pureutuva 

haavanhoito useinkaan toteudu. Myös EWMA:n haavojen kotihoidosta tekemässä selvi-

tyksessä todetaan, että on olemassa viitteitä siitä, ettei monia kotihoidossa hoidettavia 

haavoja ole lainkaan diagnosoitu (EWMA –document 2017). Tämän vuoksi koin, että 

etiologiset tekijät haavanhoidossa olisi yksi tärkeä osa-alue teemailtapäivän asiasisäl-

lössä. Teoreettisen viitekehyksen ja teemailtapäivän asiasisällön rakentumista ohjasivat 

myös luvussa 2.3 esiin tuomani EWMA:n määrittämät osaamisvaatimukset haavanhoitoa 

toteuttaville hoitotyön ammattilaisille. 

Sosiaali- ja terveysalan tuotetta suunniteltaessa tärkeää on viimeisimmän näyttöön pe-

rustuvan tiedon ja hoitokäytänteiden tunteminen. Joissain tapauksissa ajantasaisin tieto 

voi löytyä aiheen ulkomaisista tutkimuksista. Tuotteiden suunnitteleminen ja valmistami-

nen edellyttää myös tuotekohtaista asiantuntemusta ja osaamista. Näin ollen viimeistään 

luonnosteluvaiheessa on hyvä konsultoida ammattilaisia, joilla on kokemusta vastaavasta 

tuotteesta. Sosiaali- ja terveysalan tuotteiden suunnittelu edellyttääkin usein monialaisen 

asiantuntijatiedon hyödyntämistä. (Jämsä & Manninen 2000, 47, 50.) 

Keskeisiä opinnäytetyössä käyttämiäni lähteitä ovat Hietanen ym. teos Haava (2002) ja 

Juutilainen & Hietanen (toim.) teos Haavanhoidon periaatteet (2012) sekä Suomen haa-

vanhoitoyhdistyksen julkaisut, Käypä hoito -suositus ja Terveysportti. Kansainvälistä tut-

kimustietoa etsiessä olen hyödyntänyt European Wound Management Association 
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(EWMA) -järjestön verkkosivuja ja julkaisuja. Oman koulutusalan tietojen lisäksi hyödyn-

sin teemailtapäivän suunnittelussa myös koulutus- ja viestintäalan menetelmäkirjalli-

suutta. Kuusamon terveyskeskuksessa työskentelevän haavanhoitajan asiantuntemusta 

olen lisäksi hyödyntänyt tuotteen asiasisällön kokoamisessa ja arvioimisessa.  

Asiakkaita palvelee parhaiten tuote, joka on suunniteltu käyttäjäryhmän tarpeet, kyvyt ja 

muut ominaisuudet huomioiden (Jämsä & Manninen 2000, 44). Opinnäytetyöprosessin 

alussa pohdin, täytyisikö haavanhoito-osaamisen tasoa Kuusamon kotihoidossa selvittää 

ennen teemailtapäivän suunnittelua. Vilkka & Airaksinen toteavat kuitenkin teoksessaan 

Toiminnallinen opinnäytetyö (2003), että selvityksen tekeminen yhdistettynä toiminnalli-

seen opinnäytetyöhön kasvattaa työmäärää helposti kohtuuttoman suureksi. Selvitys on 

hyödyllinen keino kohderyhmälähtöisen tapahtuman järjestämiseen jos ryhmän tarpeita 

ei tunneta ennalta. (Vilkka & Airaksinen 2003, 56). Ennakkotietoina teemailtapäivään osal-

listuvista hoitajista oli, että kaikilla heillä oli hoitoalan koulutus ja kokemus kotihoidossa 

työskentelemisestä vaihteli noin vuodesta yli kymmeneen vuoteen. Kaikilla heillä oli myös 

kokemusta haavanhoidon toteuttamisesta, mutta kokemuksen määrä oli vaihteleva. 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tuotteen hyöty välittyy asiakkaalle usein välillisesti palve-

lun tuottajien, esimerkiksi hoitohenkilökunnan kautta. Tuotetta luonnostellessa on huomi-

oitava palvelun tuottajan tarpeiden ja näkemysten lisäksi myös asiakkaiden tarpeet ja omi-

naisuudet, sillä he ovat lopullisia hyödynsaajia. (Jämsä & Manninen 2000, 44.) Kotihoidon 

asiakkaiden ominaisuudet on huomioitu opinnäytetyön aiheen rajauksessa. Merkittävä te-

kijä säärihaavojen syntymiselle on niille altistavat sairaudet, jotka tavallisesti lisääntyvät 

iän myötä. Ikääntymisen myötä säärihaavojen esiintyvyyden on todettu moninkertaistuvan 

(Krooninen alaraajahaava 2017.) Kotihoidon asiakkaat ovat tyypillisesti iäkkäitä ja usein 

monisairaita (Kotihoito ja muu kotiin tarjottava tuki n.d.). Asiakkaiden ominaisuuksiin pe-

rustuen säärihaava eri muodoissaan on yksi keskeinen kotihoidon asiakkailla esiintyvä 

haavatyyppi. Haavanhoito-osaamisen vahvistuessa ja haavanhoidon kirjaamisen yhte-

näistyessä kotihoidon asiakkaat ovat lopullisia hyödyn saajia. 
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5.3 Kehittelyvaihe ja tuotteen viimeistely 

Tuotteen kehittely etenee niiden periaatteiden, ratkaisuvaihtoehtojen, rajausten ja asian-

tuntijayhteistyön mukaisesti, joihin luonnosteluvaiheessa on päädytty. Tuotteen kehitte-

lyssä ensimmäinen työvaihe on usein niin sanotun työpiirustuksen tekeminen. Kun tuot-

teen keskeinen ominaisuus on informaation välittäminen, työpiirustusta vastaa tuotteen 

asiasisällöstä tehty jäsentely. (Jämsä & Manninen 2000, 54.) Opinnäytetyön suunnitelma-

vaiheessa tein alustavan suunnitelman teemailtapäivän rungosta ja asiasisällöstä. Suun-

nitteluprosessin edetessä runkoon tuli pieniä muutoksia esimerkiksi rastien sisällön ja 

asiakokonaisuuksien osalta. Kuvassa 12 on suunnitelmavaiheessa tehty hahmotelma 

teemailtapäivän sisällöstä ja kulusta. 
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Kuva 12. Alustava suunnitelma teemailtapäivästä. 

ALOITUS: aiheen esittely + aikataulu

- orientoiva tehtävä "mitä tulee mieleen 
haavanhoidosta/mitä  haavanhoitoon 

mielestäsi liittyy"  

ERILAISET SÄÄRIHAAVAT (PowerPoint)

- laskimo- ja valtimoperäinen säärihaava + 
diabeetikon jalkahaava

- etiologia, haavan ominaisuudet

- miksi tärkeää erottaa toisistaan

- mitä eroja hoidoissa esim. sidosten 
käyttö

RASTI 1 HAAVAN ARVIOINTI  JA 
PARANEMISPROSESSI (?) 

- avoimen haavan väriluokitus

- paranemisen edellytykset & paranemista 
haittaavat tekijät

RASTI 2: HAAVAN PUHDISTAMINEN 

- kivun hoito ennen puhdistusta

- käytettävät välineet esillä (+ käytön 
harjoittelu?)

- haavanhoitaja kertomassa/video 
puhdistuksesta/ ennen-jälkeen kuvat 

RASTI 3: HAAVANHOIDOSSA KÄYTETTÄVÄT 
TUOTTEET

- erilaisia tuotteita esillä --> tehtävänä 
ryhmitellä tuotteet geneeristen 

nimien/käyttötarkoituksen mukaan

- tukisidosten sidonnan harjoittelu 
pareittain ohjeen mukaan

HAAVANHOIDON KIRJAAMINEN 
(PowerPoint + keskustellen)

- mitä kirjataan --> osallistujat vastataa 
ensin, sitten oma koonti PowerPointilla

- miksi kirjaaminen on tärkeää

- esimerkkejä kirjaamisesta

- tulostettavaksi kirjaamisen "chek-list" 
jossa kääntöpuolella väriluokitus

LOPETUS: yhteenveto

- aloitustehtävän täydentäminen ja 
palautekyselyn täyttö
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Kuva 13. Menetelmien valintaan vaikuttavat tekijät (mukaillen Vuorinen 1993, 71.) 

Teemailtapäivän työskentelytapojen valintaa ohjasivat kuvassa 13 esitetyt tekijät. Työta-

pojen valinnassa tärkein peruste on tavoitteet, joihin koulutuksessa pyritään. Teemailta-

päivän tavoitteiden saavuttaminen edellytti osallistujilta sekä tiedollista että taidollista op-

pimista. Kun tavoitteet sijoittuvat useammalle tavoitealueelle, on työskentelymenetelmien 

vaihtelu tärkeää. (Vuorinen 1993, 70–71.) 

Kouluttajan osaaminen ja mieltymykset määrittävät myös työskentelymenetelmien valin-

taa. Esimerkiksi toiminnallisten työtapojen käyttäminen edellyttää, että kouluttaja itse on 

saanut niistä positiivisia kokemuksia. (Vuorinen 1993, 72.) Kouluttajan tulee myös arvioida 

oman asiantuntemuksensa riittävyyttä suhteessa koulutuksen tavoitteisiin. Onko tarpeen 

kartuttaa omaa osaamista tai onko lisäresurssien hyödyntäminen mahdollista? (Kupias & 

Koski 2012, 189.) Teemailtapäivän suunnitteluprosessin alussa kysyin Kuusamon ter-

veyskeskuksen haavanhoitajalta, pääsisikö hän mukaan tapahtumaan kertomaan esimer-

kiksi haavan mekaanisesta puhdistamisesta. Tuolloin asiasta ei kuitenkaan saatu sovit-

tua, sillä teemailtapäivän ajankohdasta ei toimeksiantajan kanssa ollut sovittu. Lopulta 

haavanhoitaja ei aikataulusyistä päässyt osallistumaan teemailtapäivään. Teemailtapäi-

vässä esitetty opetusmateriaali oli kuitenkin haavanhoitajan tarkastama. 

MENETELMIEN 
VALINTA

TAVOITTEET 
JA SISÄLTÖ

KOULUTTAJAN 
VALMIUDET

OPPI-
MATERIAALIT, 

VÄLINEET, 
TILA JA AIKA

RYHMÄN TAI 
YKSILÖN 

TOTTUMUKSET 
JA MOTIVAATIO
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Koulutuksen suunnittelussa on huomioitava kuulijat ja heidän voimavaransa, lähtökoh-

tansa, motiivinsa ja taustansa. Huomioitava tekijä on myös kuulijoiden lukumäärä. (Jämsä 

& Manninen 2000, 65.) Teemailtapäivä oli suunnattu vanhustyötä tekeville hoitotyön am-

mattilaisille, joilla kaikilla oli hoitoalan koulutus. Näin ollen teemailtapäivässä tapahtuva 

oppiminen oli suurimmaksi osaksi oppimista vanhan osaamisen päälle. Tällaisissa tilan-

teissa osallistujien aiempi osaaminen kannattaa hyödyntää koulutuksessa (Kupias & 

Koski 2012, 29.) Myös kouluttajan oma oppimiskäsitys ohjaa koulutuksen suunnittelua ja 

toteutusta. Se vaikuttaa esimerkiksi siihen, mitä asioita painotetaan, millaisia menetelmiä 

hyödynnetään ja kuinka kiinnostuneita osallistujien aiemmasta osaamisesta ollaan. (Ku-

pias & Koski 2012, 49.) 

Kuulijoihin liittyen teemailtapäivän sisältöä ja käytettäviä menetelmiä suunnitellessa täytyi 

huomioida myös ihmisten erilaiset tavat omaksua tietoa. Visuaaliset ihmiset oppivat par-

haiten näköaistin kautta esimerkiksi kuvien ja videoiden avulla. Auditiiviset ihmiset tarvit-

sevat ärsykkeitä kuuloaistilleen. Esimerkiksi kouluttajan elävä äänenkäyttö tai ryhmäkes-

kustelut tukevat auditiivista osallistujaa oppimisessa. Myös haju-, maku- ja tuntoaistin hyö-

dyntäminen voi tehostaa oppimista. Osa ihmisistä oppii parhaiten ryhmässä keskustelun 

kautta, toiset taas itse tekemällä tai pohtimalla. Eri oppimistyylit eivät ole toisiaan poissul-

kevia, vaan kaikki oppivat kaikilla tavoilla. Erilaiset oppimiskanavat ja -tavat vain painot-

tuvat eri ihmisillä eri tavalla. (Kortesuo 2010, 107–110.) 

Teemailtapäivä sisälsi yksin työskentelyä, ryhmä työskentelyä, diaesityksen seuraamista 

ja keskustelua sekä käytännön harjoitteita ja havaintomateriaaleja. Erilaisten työskentely-

tapojen tarkoitus oli huomioida erilaiset tavat oppia ja omaksua tietoa sekä saada aikaan 

osallistujien välistä osaamisen jakamista. Työskentelytapojen vaihtelu on tärkeää myös 

oppimisen vireystason säilyttämiseksi (Vuorinen 1993, 54). Uuden ryhmän aloittaessa toi-

mintaansa on erilaisten tutustumisharjoitusten tekeminen tärkeää ryhmän jäsenten keski-

näisen luottamuksen vahvistamiseksi (Norrena & Vorne 2016, 25). Teemailtapäivään 

osallistuneet hoitajat olivat kuitenkin jo toisilleen tuttuja, enkä siksi kokenut erillistä ryh-

mäytymistä tarpeelliseksi ryhmätyöskentelyn onnistumisen kannalta. 

Materiaalien tarkoitus on ensisijaisesti tukea oppimista. Hyvä koulutusmateriaali on riittä-

vän selkeää sekä sisällöllisesti että ulkoasultaan. Materiaalin asiasisällön tulisi olla riittä-

vän monipuolista ja soveltua käyttäjäryhmän osaamistasoon. Eri materiaalityyppejä, ku-

ten diat ja monisteet, tulisi myös hyödyntää monipuolisesti. Kuvia, konkreettisia esineitä, 
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itse laadittua materiaalia ja eri välineillä välitettyä materiaalia hyödyntämällä myös erilai-

set oppimistavat tulevat huomioiduksi. (Kupias & Koski 2012, 74, 82.) Alustavassa suun-

nitelman rungossa hahmottelin, mitkä asiasisällöt on mahdollista toteuttaa tekemisen tai 

keskustelun kautta ja mitkä asiat vaativat tuekseen havainnollistamismateriaalia. Havain-

nollistavana materiaalina teemailtapäivässä oli diaesitys, kuvia, haavanhoitotuotteita ja 

haavanhoitovälineitä. 

Diaesitys on yksi esittävän opetuksen muoto. Esittävä opetus sopii hyvin asioiden kuvaa-

miseen ja tiedon jakamiseen. Se kaipaa kuitenkin tuekseen usein muita menetelmiä, ku-

ten keskustelua tai pienryhmätyöskentelyä, sillä muuten opiskeltavien asioiden tulkinta, 

soveltaminen ja harjoittelu voivat jäädä vaillinaisiksi. (Vuorinen 1993, 79–80.) Esittävän 

opetuksen tukena teemailtapäivä sisälsi rastityöskentelyä ja ryhmäkeskustelua. Rasti-

työskentelyssä hyödynsin toiminnallista ilmaisua, jossa oppiminen tapahtuu tekemällä ja 

osallistumalla (Vuorinen 1993, 97). 

Käytössä olevan tilan ominaisuudet vaikuttavat paljon työtapojen suunnitteluun. Esimer-

kiksi tilan ahtaus tai tarvittavien teknisten apuvälineiden puuttuminen voivat supistaa työ-

tapojen valikoimaa. (Vuorinen 1993, 74.) Tilat teemailtapäivää varten järjestyivät toimek-

siantajan kautta. Jo teemailtapäivän suunnittelun alkuvaiheessa syntyi idea rastityösken-

telyn hyödyntämisestä. Jos varatussa tilassa ei rastien toteuttaminen olisi onnistunut, olisi 

rastit täytynyt korvata esimerkiksi tehtävien avulla. Tilaan tutustuminen jo kehittelyvai-

heessa olikin tärkeää teemailtapäivän suunnittelun etenemisen kannalta. Teemailtapäi-

vää varten varattu tila oli noin kahdenkymmen hengen ryhmälle sopiva kokoushuone, 

jossa istumapaikat olivat tilan keskellä suuren pöydän ympärillä. Pöydän ympärille jäi vielä 

hyvin tilaa ja suunnittelemani rastipisteet saikin sijoitettua tilan seinustoille. Tilasta löytyi 

myös tietokone ja välineet materiaalin heijastamiseen valkokankaalle. 

Tilaisuuteen käytettävissä oleva aika määrittää myös käsiteltävän sisällön ja menetelmien 

valintaa (Jämsä & Manninen 2000, 65). Teemailtapäivän toteutukseen oli varattu aikaa 

kaksi tuntia. Käytössä oleva aika rajoitti esimerkiksi ryhmätyöskentelyn mahdollisuuksia. 

Suunnittelun alkuvaiheessa ajattelin, etten haluaisi teemailtapäivään lainkaan luentotyy-

listä tiedonvälitystä. Dia-esityksen sijaan eri säärihaavatyyppejä olisi voinut käsitellä esi-

merkiksi ryhmätöiden muodossa. Aika ei kuitenkaan olisi ollut riittävä tähän, sillä en ha-

lunnut luopua teemailtapäivän rasti-osiosta. Kun tilaisuus on kestoltaan lyhyt, vaatii käsi-

teltävä sisältö tuekseen kirjallista materiaalia, johon kuulija voi myöhemmin palata ydin-
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asioiden tai yksityiskohtien mieleen palauttamiseksi (Jämsä & Manninen 2000, 66). Tee-

mailtapäivän oppimateriaalit tulevat Kuusamon kotihoidon käyttöön, jolloin niihin voi halu-

tessaan palata uudestaan. Osallistujat saivat kutsun teemailtapäivään (Liite 3) sähköpos-

tin välityksellä kaksi viikkoa ennen tapahtuman toteutusta. Kutsusta kävi ilmi teemailta-

päivän tapahtuma-aika, paikka ja luonne sekä aihe ja tavoitteet. Kutsussa kerroin myös, 

että teemailtapäivä on osa opinnäytetyötäni ja että tapahtuman lopuksi pyydän osallistu-

jilta nimettömän palautteen. 

Vilkka & Airaksinen (2012) mukaan tuotteen arvioinnin kriteerejä ovat tuotteen informatii-

visuus, selkeys, johdonmukaisuus ja asiasisällön soveltuvuus kohderyhmälle. Asiasisäl-

lön kokoamisessa lähdekritiikki on suuressa roolissa. Myös tuotteen uusi muoto, houkut-

televuus ja käytettävyys kohderyhmässä ovat tuotteen arvioinnin kriteerejä. (Vilkka & Ai-

raksinen 2012, 53.) Nämä osa-alueet pyrin huomioimaan teemailtapäivän suunnittelussa 

ja toteutuksessa. Palautekyselyn tarkoituksena oli mitata näiden tavoitteiden saavutta-

mista. Palautekysely (Liite 4) sisälsi numeraalisesti arvioitavia väittämiä sekä vapaan pa-

lautteen osion. Vilkan (2015) mukaan monivalintakysymyksissä vastaukset ovat keske-

nään vertailukelpoisia. Avoimissa kysymyksissä taas vastaajilta voidaan saada spon-

taaneja mielipiteitä kun vastaamista rajataan vain vähän.  Kysymysten asettelun tulisi olla 

selkeä, eikä vastaajalle saa jäädä tulkinnanvaraa. (Vilkka 2015, 106–107.) 

Kaikissa tuotekehittelyn vaiheissa tarvitaan arviointia ja palautetta riippumatta siitä, mil-

laista tuotetta ollaan valmistamassa. Viimeistelyvaiheessa tuotetta hiotaan saadun palaut-

teen pohjalta. (Jämsä & Manninen 2000, 80.) Tuotekehittelyprosessin aikana pyysin pa-

lautetta toimeksiantajalta, Kuusamon terveyskeskuksessa työskentelevältä haavanhoita-

jalta sekä ohjaavalta opettajalta. Ohjaava opettaja ja terveyskeskuksessa työskentelevä 

haavanhoitaja antoivat positiivista palautetta teemailtapäivän asiasisällöstä ja raken-

teesta. Lisäksi sain ohjausta asiasisällön täydentämiseen ja toteutuksessa huomioitaviin 

asioihin liittyen, esimerkiksi viiltotapaturman mahdollisuuden huomioimisesta. Terveys-

keskuksen haavanhoitaja tarkasti teemailtapäivään laatimieni materiaalien asiasisällön 

ennen niiden esittämistä. Hän kehotti lisäämään dia-esitykseen erilaisista säärihaavoista 

maininnan myös säärihaavoja aiheuttavista harvinaisemmista tekijöistä. Saamani kom-

mentit huomioin teemailtapäivän suunnitelman ja asiasisällön viimeistelyssä. 

Tilaisuuden asiasisällöstä, vaiheista ja menetelmistä on hyvä tehdä etukäteen tarkka 

suunnitelma. Myös mahdolliset suunnitelman muutostarpeet kannattaa ennakoida ja va-
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rautua niihin varasuunnitelman avulla. (Jämsä & Manninen 2000, 65.) Kun teemailtapäi-

vään tarvittava materiaali oli valmiina, kävin läpi iltapäivän aikataulua ja mietin valmiiksi, 

mitä voisi käsitellä nopeammin tai jättää pois jos aika näyttäisi loppuvan kesken. Diaesi-

tykseen kuluvaa aikaa testasin kaksi kertaa etukäteen, samoin teemailtapäivän aloituk-

seen ja orientoivan tehtävän tekemiseen kuluvaa aikaa. Diaesityksen materiaalin tulostin 

paperille, jotta sain tehtyä tarvittavia muistiinpanoja esitystä varten. Myös rasteilla olevien 

tehtävien suorittamista kokeilin kotona etukäteen ajan riittävyyden varmistamiseksi. Vii-

meistelyvaiheeseen kuului myös teemailtapäivän havaintomateriaaliin, kuten haavanhoi-

totuotteisiin tutustuminen sekä turvallisuusnäkökulman huomioiminen. Teemailtapäivään 

kuului kyretin käytön harjoittelua, joten viiltotapaturmiin varautuminen täytyi huomioida 

ennen tapahtuman järjestämistä. 

5.4 Valmis tuote 

Teemailtapäivä säärihaavojen hoidosta toteutettiin 15.2.2018 klo 13–15 välisenä aikana. 

Tilaisuus pidettiin Kuusamon kaupungintalolla perusturvalautakunnan kokoushuoneessa 

ja siihen osallistui 11 hoitajaa. Lisäksi teemailtapäivää seuraamassa olivat opinnäytetyöni 

vertaisarvioijat. Teemailtapäivä oli merkitty koulutuksena siihen osallistuvien hoitajien työ-

vuorolistaan. Lisäksi osallistujat olivat saaneet laatimani kutsun sähköpostin välityksellä. 

Tarvittavat tilan ja materiaalien järjestelyt tein tapahtuman toteutuspäivänä. Tapahtuma-

paikalla olin tunnin etuajassa, jotta ehdin järjestellä tilan rastityöskentelylle sopivaksi sekä 

koota tarvittavat materiaalit rasteille. Samalla varmistin myös tietokoneen ja dokumentti-

kameran toimivuuden. 
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Kuva 14. Teemailtapäivän sisältö ja eteneminen 

Teemailtapäivän alussa toivotin kaikki osallistujat tervetulleeksi ja kerroin vielä lyhyesti, 

mikä tilaisuus oli kyseessä miksi olen valinnut haavanhoidon opinnäytetyöni aiheeksi. 

Seuraavaksi vuorossa oli orientoiva tehtävä, jossa osallistujat tekivät punaisella kynällä 

tyhjälle paperille ajatuskartan aiheesta ”Mikä on tärkeää haavanhoidossa?”. Oman osaa-

misen kartoittaminen on hyödyllistä uuden oppimiselle, sillä oppiminen rakentuu aina ai-

kaisemman osaamisen varaan ja sen päälle. Osallistujat eivät myöskään aina tiedosta, 

mitä kaikkea opiskeltavasta asiasta tietävät jo ennestään. (Kupias & Koski 2012, 109, 

111.) Orientoivan tehtävän tarkoituksena oli siis johdatella ja motivoida osallistujat tee-

mailtapäivän aiheeseen ja auttaa hahmottamaan omaa aiempaa tietämystä aiheesta. 

Tehtävän tekemiseen käytettiin aikaa viisi minuuttia. Tehtävän teon jälkeen osallistujat 

saivat tietää, että ajatuskarttoihin palataan vielä myöhemmin, mutta eivät vielä sitä, millä 

tavalla. 

Alkutehtävän jälkeen esittelin teemailtapäivän ohjelman Kuvan 14 mukaisen kaavion 

avulla. Sen jälkeen tilaisuus jatkui PowerPoint-esityksellä laskimoperäisestä ja valtimope-

räisestä säärihaavasta sekä diabeetikon jalkahaavasta. Kustakin haavatyypistä toin esille 

haavan etiologian, ominaisuudet sekä hoidossa huomioitavia seikkoja. Diaesityksen jäl-

keen osallistujat jakautuivat kolmeen ryhmään. Ryhmien muodostamiseen ei käytetty pal-

joa aikaa, vaan ryhmät muodostettiin nopeasti toisiaan lähimpinä istuneiden osallistujien 

kesken. Ryhmien muodostamisen jälkeen esittelin rastien sisällön yksi kerrallaan. 
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Ensimmäisellä rastilla aiheena oli haavan arvioiminen ja paikallishoitotuotteen valinta. 

Materiaalina rastilla oli Suomen haavanhoitoyhdistyksen Avoimen haavan väriluokitus ja 

helpperi sekä säärihaavojen hoidossa käytettävistä tuotteista kokoamani taulukko. Ras-

tilla oli myös esimerkkituote lähes kaikista haavanhoitotuotetyypeistä. Lisäksi rastilla oli 

kuvia erilaisista haavoista, joihin liittyen tehtävänä oli arvioida, millainen haavatyyppi on 

kyseessä, mitä kudostyyppiä haavalla on ja mikä olisi sopiva paikallishoito. 

Toisella rastilla aiheena oli haavan puhdistus ja haavakivun hoito. Materiaalina haavan 

puhdistamiseen liittyen oli eri puhdistusmenetelmistä kokoamani taulukko. Havaintoma-

teriaalina haavan puhdistamisessa käytettävistä tuotteista oli kyrettejä, pinsetit ja sakset. 

Rastilla oli tehtävänä kuoria appelsiinia kyretillä ja harjoitella näin välineen käyttöä. Kivun 

hoitoon liittyvä materiaali käsitteli haavakivun syitä ja arviointia, kivun tyyppejä, haavaki-

vun hoitoon käytettäviä lääkkeitä, lääkkeetöntä kivunhoitoa sekä tehokkaan kivun hoidon 

hyötyjä. 

Kolmannella rastilla aiheena oli kompressiohoito laskimoperäisen säärihaavan hoidossa. 

Materiaalina rastilla oli Suomen haavanhoitoyhdistyksen ohjeet vähä- ja runsaselastisen 

tukisidoksen tekemiseen sekä potilasohje laskimoperäisen turvotuksen ennaltaehkäisystä 

ja hoidosta. Tehtävänä oli vähä- ja runsaselastisen tukisidoksen sidonnan harjoittelu pa-

reittain. Lisämateriaalina rastilla oli Suomen lääkärilehdessä julkaistu artikkeli ”Laskimo-

haavat ja niiden hoito” (Halmesmäki, Eskelinen, Isoherranen & Saarinen 2017). 

Rastityöskentelyyn olin varannut aikaa noin tunnin eli noin 20 minuuttia kullekin rastille. 

Vaihdot rastilta toiselle tapahtuivat myötä päivään minun ilmoituksestani. Rastien jälkeen 

käsiteltiin haavanhoidon kirjaamista ryhmäkeskustelun muodossa. Aiheeseen johdatte-

luna kysyin osallistujilta, miksi haavanhoidon kirjaaminen on tärkeää. Esille tuli perusteluja 

muun muassa hoidon jatkuvuuden varmistamiseen ja haavan paranemisen seurantaan 

liittyen. Seuraavaksi käytiin läpi, mitä kaikkea haavan hoidosta tulisi kirjata. Pyysin osal-

listujia vapaasti kertomaan, mitä asioita heidän mielestään haavanhoidosta kuuluisi kirjata 

ja kirjasin esille tulleet asiat ylös. Tarkoituksena oli yhdessä tuottaa haavanhoidon kirjaa-

misen muistilista, jonka toimittaisin teemailtapäivän jälkeen siihen osallistuneille hoitajille. 

Tämän jälkeen osallistujien yhdessä kokoamaa listaa verrattiin Ulla-Mari Kinnusen väitös-

kirjassaan esittämiin kroonisen haavan kirjaamisen arviointikriteereihin. Arviointikriteerien 

pohjalta osallistujien kokoamaan listaan lisättiin haavainfektion merkkien havainnointi. 

Muut arviointikriteereissä esitetyt asiat tulivat ilmi osallistujien kokoamassa listassa. Yh-

teisessä keskustelussa nousi esille myös asiakkaan tuntemukset yhtenä kirjattavana 
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asiana. Tällä tarkoitettiin esimerkiksi kiputuntemuksia ja asiakkaan kokemusta haavasta. 

Vaikka tämä ei tullut esille Ulla-Mari Kinnusen esittämissä arviointikriteereissä erillisenä 

kokonaisuutena, lisättiin se kuitenkin kirjaamisen muistilistaan asiakaslähtöisyyden huo-

mioimisen näkökulmasta. Teemailtapäivässä koottu haavanhoidon kirjaamisen muistilista 

on opinnäytetyössä liitteenä (Liite 5). 

Kirjaamisen käsittelyn jälkeen palattiin tilaisuuden alussa tehtyyn orientoivaan tehtävään. 

Osallistujat saivat nyt täydentää tekemäänsä ajatuskarttaa tällä kertaa sinistä kynää käyt-

täen. Orientoivan tehtävän tarkoituksena oli aiheeseen johdattelun ja motivoinnin lisäksi 

myös antaa viitteitä siitä, oliko teemailtapäivän sisältö laajentanut osallistujien käsitystä 

siitä, mikä on tärkeää haavan hoidossa. Tarkoituksena ei kuitenkaan ollut vertailla eri 

osallistujien tekemiä ajatuskarttoja keskenään tai tuoda esille, millaisia asioita tilaisuuden 

alussa tai lopussa oli kirjattu. Lisäyksiä ajatuskarttoihin oli tehty vaihtelevasti 1–9 kappa-

leen välillä. Yhdessä ajatuskartassa lisäyksiä ei ollut tehty lainkaan. Lähes kaikki olivat 

siis saaneet uusia ajatuksia siitä, mitkä asiat ovat haavan hoidossa merkityksellisiä. Teh-

tävän täydentämisen jälkeen osallistujat täyttivät palautekyselyn. Kun kirjallinen palaute 

oli annettu, kiitin kaikkia osallistujia palautteesta ja aktiivisesta osallistumisesta ja päätin 

tilaisuuden. 



45 

 

6 POHDINTA 

Opinnäytetyön aiheena haavanhoito oli haastava ja monitahoinen. Työelämässä olen ko-

kenut saaneeni joskus ristiriitaista tietoa esimerkiksi eri haavanhoitotuotteiden käyttöön 

liittyen. Muun muassa tämän vuoksi halusin kehittää omaa ymmärrystäni ja osaamistani 

haavanhoidon toteuttamisessa ja haavanhoitotuotteiden valinnassa. Opinnäytetyöpro-

sessin aikana ymmärrykseni haavojen taustalla vaikuttavista tekijöistä ja erilaisten haa-

vanhoitotuotteiden ominaisuuksista on lisääntynyt. Uskon, että kokemukseni ristiriitaisista 

ohjeista haavanhoitoon liittyen johtuivatkin osittain siitä, etten itse ole osannut nähdä ko-

konaiskuvaa haavapotilaan hoidossa.  

Opinnäytetyöprosessi on ollut haastava mutta opettavainen. Tein opinnäytetyön yksin, 

mikä toisaalta yksinkertaisti ajankäytön hallintaa, mutta toisaalta tekemistä oli paljon kun 

vastuuta ei voi jakaa kenenkään kanssa. Opinnäytetyöprosessin aikana perheeseemme 

syntyi lapsi ja uuden elämäntilanteen keskellä opinnäytetyön tekemiseen oli välillä hyvin 

vaikea motivoitua ja löytää aikaa. Asetetuissa aikatauluissa pysyminen oli sen vuoksi 

haastavaa.  

Aiheen haasteellisuus ja laajuus tulivat esille esimerkiksi aiheen rajauksen yhteydessä. 

Vasta opinnäytetyöprosessin lopussa olen kuitenkin oivaltanut, että aiheen tarkempi ra-

jaaminen heti alussa olisi helpottanut tiedonhakua ja teoreettisen viitekehyksen rakenta-

mista. Etenkin teemailtapäivän suunnitteluun kulunut aika yllätti ja koin, että tekemistä 

olisi riittänyt useammallekin henkilölle. Aiheen rajaaminen olisi myös mahdollistanut tar-

kempaa ja yksityiskohtaisempaa pureutumista käsiteltäviin aiheisiin. Esimerkiksi haavan-

hoidon kustannukset ja haavojen yhteiskunnalliset vaikutukset olisivat olleet mielenkiin-

toinen lisä asiasisältöön. Teoreettinen viitekehys muodostui kuitenkin niin laajaksi, että 

jotain täytyi jättää pois. Laskimoperäisen, valtimoperäisen ja diabeettisen haavan halusin 

sisällyttää opinnäytetyöhön paitsi niiden esiintyvyyden takia, myös siksi, että jokaiseen 

haavatyyppiin liittyy omat erityispiirteensä, jotka tulee huomioida hoidon suunnittelussa ja 

toteutuksessa. Mielestäni sain sisällytettyä opinnäytetyöhöni haavanhoidon toteuttamisen 

kannalta keskeiset asiat ja koen, että sekä kirjallinen tuotos että teemailtapäivän asiasi-

sältö antavat hyvän kokonaiskuvan kroonisten haavojen hoidossa huomioitavista teki-

jöistä. Luvussa 6.1 arvioin teemailtapäivän onnistumista osana tuotteistamisprosessia. 
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6.1 Teemailtapäivän arviointi 

Tuote on laadukas, kun se vastaa käyttäjän tarpeita ja täyttää sille asetetut odotukset 

mahdollisimman hyvin (Jämsä & Manninen 2000, 133). Myös palautteen laadusta voi pää-

tellä, onko tuote onnistunut, sillä laadukas tuote aiheuttaa vain vähän kielteistä palautetta 

ja korjausehdotuksia (Jämsä & Manninen 2000, 127). Suunnitelma opinnäytetyöni tuot-

teena syntyneestä haavanhoito-osaamista vahvistavasta teemailtapäivästä lähti muotou-

tumaan toimeksiantajan toiveen pohjalta.  

Teemailtapäivään osallistuneilta hoitajilta palautekyselyllä saamani palaute oli hyvin po-

sitiivista, eikä suoranaista negatiivista palautetta tullut lainkaan. Palautekysely sisälsi 

kuusi väittämää sekä vapaa sana – osion. Vastaajat arvioivat väittämiä asteikolla 1–5 (1= 

eri mieltä, 2= jonkin verran eri mieltä, 3= en osaa sanoa, 4= jonkin verran samaa mieltä 

ja 5= samaa mieltä). Kunkin väittämän kohdalla ympyröitiin omaa mielipidettä kuvaava 

numero. Palautteita sain 11 kappaletta, eli kyselyn täytti jokainen teemailtapäivään osal-

listunut hoitaja. Palaute annettiin nimettömänä. 

Ensimmäinen väittämä oli ”Teemailtapäivän kulku oli selkeä ja johdonmukainen”. Kolme 

vastaajista oli väittämän kanssa jonkin verran samaa mieltä ja kahdeksan samaa mieltä. 

Toinen väittämä oli ”Teemailtapäivä oli asiasisällöltään riittävän kattava ja monipuolinen”. 

Neljä vastaajista oli jonkin verran samaa mieltä ja seitsemän samaa mieltä. Kolmannesta 

väittämästä ”Havainto- ja opetusmateriaalit tukivat oppimista” yksi oli jonkin verran samaa 

mieltä ja kymmenen samaa mieltä. Neljäs väittämä kuului ”Työskentelytavat tukivat oppi-

mista”. Tästä kaksi vastaajista oli jonkin verran samaa mieltä ja yhdeksän samaa mieltä. 

Viides väittämä oli ”Teemailtapäivä auttoi vahvistamaan osaamistani haavanhoidon to-

teuttamisessa”. Kolme vastaajista oli jonkin verran samaa mieltä ja kahdeksan samaa 

mieltä. Kuudes väittämä oli ”Teemailtapäivä auttoi vahvistamaan osaamistani haavanhoi-

don kirjaamisessa”. Tästä neljä oli jonkin verran samaa mieltä ja seitsemän samaa mieltä. 

Palautekyselyn lopussa oli mahdollisuus vapaan palautteen antamiseen. Sanallisessa pa-

lautteessa teemailtapäivää luonnehdittiin muun muassa hyödylliseksi, mielenkiintoiseksi, 

selkeäksi ja opettavaiseksi. Yhdessä palautteessa teemailtapäivää kommentoitiin kestol-

taan lyhyeksi. Kehittämiskohteena yhdessä palautteessa tuli esille, että rastilla 1 haavan-

hoitotuotteiden kirjo oli niin suuri, että se vei huomion itse tehtävänannosta. Yksi vastaa-

jista ei ollut antanut sanallista palautetta lainkaan. 
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Jo teemailtapäivän aikana tein rastista 1 saman huomion kuin yksi palautteen antajista: 

Lähes kaikki osallistujat keskittyivät rastilla enemmän haavanhoitotuotteisiin tutustumi-

seen kuin itse tehtävänantoon, joka siis oli sopivan paikallishoidon valitseminen kuvissa 

esitetyille haavoille avoimen haavan väriluokitusta hyödyntäen. Jos järjestäisin vastaavan 

tapahtuman uudelleen, ohjeistaisin kirjaamaan vastaukset ja aiheeseen liittyvän pohdin-

nan ylös joko yksin tai ryhmän kesken. Oikeat vastaukset voisi käydä rastien jälkeen yh-

teisesti läpi. Tämä ehkä motivoisi keskittymään enemmän tehtävänantoon ja tarjoaisi 

mahdollisuuden oppimiseen myös tehtävän läpi käynnin yhteydessä. Toisaalta haavan-

hoitotuotteiden saamasta huomiosta voisi päätellä, että tarkempi perehtyminen haavan-

hoitotuotteisiin ja niiden ominaisuuksiin koettaisiin tarpeelliseksi. 

Rastityöskentelyn toteutusta suunnitellessa olin ajatellut, että itse olisin koko ajan paikalla 

rastilla 1. Tämä ei kuitenkaan käytännössä onnistunut, sillä myös kahdella muulla rastilla 

heräsi kysymyksiä ja keskustelua joko tehtävänantoon tai rastin aihepiiriin liittyen. Loppu-

jen lopuksi huomioni jakautui rastien kesken melko tasaisesti. Oppimisen kannalta vaikut-

tavampaa olisi ehkä ollut jos jokaisella rastilla olisi ollut oma vetäjä. Erityisesti rasteilla 1 

ja 2 vetäjä olisi ollut tarpeen. Jälkeenpäin ajatellen olisi rastille 2 voinut yrittää saada jon-

kun toisen henkilön kertomaan haavan puhdistamisesta kun ensimmäiseksi kysymäni 

haavanhoitaja ei päässyt paikalle. Rastille 2 yritin myös saada videota haavan mekaani-

sesta puhdistamisesta, mutta käyttökelpoista videota ei löytynyt. Rastilla 3 tehtävän anto 

ei juuri herättänyt kysymyksiä, mutta lisäarvoa olisi ehkä tuonut, jos tukisidosten laittoa 

olisi ollut opastamassa esimerkiksi fysioterapeutti. Rastille 3 yritin saada hankittua tuki-

sidosten sidonnan harjoitteluun soveltuvaa painemittaria, joka ilmoittaa onko sidonta riit-

tävän tiukka. Tällaista mittaria ei kuitenkaan Kuusamon terveyskeskuksessa ollut saata-

villa. Jos järjestäisin samanlaisen teemailtapäivän uudestaan, muuttaisin ehkä rakennetta 

siten, että myös haavanhoidon kirjaaminen käsiteltäisiin rastitehtävän muodossa. Rastien 

jälkeen jokaisen rastin sisältö käytäisiin vielä pääpiirteittäin yhdessä läpi, mikä antaisi jäl-

leen mahdollisuuden oppimiselle. 

Alkuperäiselle hahmotelmalleni teemailtapäivän sisällöstä ja rakenteesta sain vahvistusta 

kouluttamisen menetelmäkirjallisuudessa esitetystä rakenteesta (Kuva 15). Aloitukseen 

ja virittäytymiseen kuului siis tilaisuuden avaus ja orientoiva tehtävä. Tietopohjan laajen-

tamista oli sekä diaesityksen yhteydessä että rasteilla kirjallisen materiaalin muodossa. 

Tiedon soveltamista tarvittiin rastien tehtävissä. Yhteisen merkityksen luomisen tarkoituk-
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sena on esimerkiksi keskustelun avulla vahvistaa ryhmän yhteistä toimintatapaa ja sitout-

taa yhteisiin päätöksiin (Kupias & Koski 2012, 121). Keskustelu haavanhoidon kirjaami-

sesta toimi hyvänä yhteenvetona aiemmin käsitellyistä asioista, mutta toisaalta tavoittelin 

myös edellä mainitun yhteisen merkityksen syntymistä. Kun ryhmällä on selkeä yhteinen 

käsitys siitä, miten koulutuksessa käsitellyt asiat näyttäytyvät omassa työssä, juurtuvat ne 

myös todennäköisemmin yhteiseen toimintakäytäntöön (Kupias & Koski 2012, 121). 

 

Kuva 15. Teemailtapäivän vaiheet (mukaillen Kupias & Koski 2012, 160.) 

Kupias & Koski (2012) kuvaavat koulutuksen vaikuttavuutta neliportaisella mallilla. Vai-

kuttavuuden tasot ensimmäiseltä portaalta lähtien ovat: mitä koulutuksesta pidettiin, mitä 

opittiin, miten koulutus vaikutti toimintaan ja koulutuksen laajemmat vaikutukset. (Kupias 

& Koski 2012, 170.) Palautekyselyn tulosten perusteella voidaan olettaa, että teemailta-

päivän vaikuttavuudessa on päästy ainakin toiselle tasolle. Korkeampien tasojen vaikut-

tavuutta taas on vaikeampaa arvioida. Toimeksiantajalta saamassani palautteessa kui-

tenkin todetaan, että teemailtapäivään osallistuneet hoitajat hyödyntävät jo oppimaansa 

kentällä ja että haavanhoidon kirjaaminen on muuttunut systemaattisemmaksi. Palaut-

teessa opinnäytetyön kirjallinen tuotos koettiin hyödylliseksi luettavaksi koko henkilöstölle. 

Lisäksi teemailtapäivän runko koettiin hyödylliseksi myös tulevaisuudessa järjestettäviä 

haavanhoitokoulutuksia ajatellen. 

Konkreettisemmat oppimistavoitteet ja niiden voimakkaampi esiin tuominen olisivat voi-

neet lisätä teemailtapäivän vaikuttavuutta (Kupias & Koski 2012, 24). Teemailtapäivän 

tavoitteet oli esitettynä teemailtapäivän kutsussa, mutta itse tapahtumassa en nostanut 

niitä tarkemmin esille. Tavoite haavanhoito-osaamisen vahvistamisesta on melko laaja, 

koska osaaminen haavanhoidossa kattaa hyvin monta eri osa-aluetta. Toisaalta teemail-

tapäivä oli suunniteltu hoitajille, joilla oli vaihteleva kokemus haavojen hoidosta ja kotihoi-

dossa työskentelystä. Ajatuksena oli, että kaikilla osallistujilla on aiempaa osaamista haa-

vanhoidosta, jota jokainen pääsee vahvistamaan teoriatiedon, oman kokemuksen ja ryh-

mässä toimimisen kautta.  
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Kokonaisuudessaan olen teemailtapäivän toteutukseen tyytyväinen. Rastityöskentelyn 

osalta oppimista olisi mahdollisesti pienillä muutoksilla tai lisäyksillä voinut tehostaa, 

mutta suunnittelemani rakenne ja valitsemani menetelmät osoittautuivat kuitenkin toimi-

viksi. Käyttämäni opetus- ja havaintomateriaalit koettiin palautteen perusteella selkeiksi ja 

informatiivisiksi. Myös omasta mielestäni onnistuin kokoamaan materiaaliin oleellisimmat 

asiat ja esittämään ne selkeästi. Lisäksi toimeksiantajalta saamani palaute oli positiivista.  

6.2 Tulokset ja johtopäätökset 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan hoidon laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat esi-

merkiksi hoidon saatavuus, asiakaskeskeisyys, potilasturvallisuus, hoitohenkilökunnan 

osaaminen sekä hoidon vaikuttavuus (Laatu n.d.). Myös haavanhoidossa laatu muodos-

tuu näistä osatekijöistä. Keskeisimpiä tekijöitä haavanhoidon laadussa ovat kuitenkin hoi-

don vaikuttavuus ja hoitohenkilökunnan osaaminen. Jotta hoito olisi vaikuttavaa, tulee 

haavanhoidon perustua haavan paranemiseen vaikuttavien tekijöiden tunnistamiseen ja 

korjaamiseen sekä näyttöön perustuvaan paikallishoitoon (Vowden, Apelqvist & Moffatt 

n.d., 4; Hietanen & Juutilainen 2012, 389). Myös dokumentointi, aseptiikan noudattaminen 

ja haavakivun huomioiminen kuuluvat laadukkaaseen haavanhoitoon (Hietanen & Juuti-

lainen 2012, 389; Iivanainen ym. 2006, 473). 

Paikallishoidon tavoitteena on luoda haavaan paranemista edistävät olosuhteet sekä puh-

distaa haava ja suojata sitä kontaminaatiolta (Krooninen alaraajahaava 2017). Haavan 

paraneminen edellyttää kuolleen kudoksen poistamista haavalta sekä sopivan lämpötilan, 

kosteuden ja happamuusasteen saavuttamista ja ylläpitämistä (Iivanainen ym. 2006, 

477). Mekaaninen puhdistaminen on ensisijainen keino kuolleen kudoksen poistamiseen. 

Suotuisa paranemisympäristö saadaan aikaan sopivien paikallishoitotuotteiden avulla.  

(Krooninen alaraajahaava 2017.) Avoimen haavan väriluokitus on paikallishoidon suun-

nittelussa hyödyllinen työkalu (Juutilainen & Hietanen 2012, 66). Luokitus sisältää hoito-

suosituksen epitelisoivan, granuloivan, fibriinikatteisen ja nekroottisen haavan hoitoon 

(Suomen haavanhoitoyhdistys 2011).  

Väriluokituksen antamat hoitosuositukset eivät kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että haa-

vanhoidon toteuttaminen vaatii hoitajalta sekä teoriatiedon että käytännön taitojen hallin-

taa (Hietanen & Juutilainen 2012, 392). Teoriatiedon merkitys korostuu hoidon jokaisessa 
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vaiheessa. Esimerkiksi etiologisten tekijöiden huomioiminen hoidon suunnittelussa edel-

lyttää näiden tekijöiden tunnistamista sekä ymmärrystä niiden vaikutuksesta haavan pa-

ranemisprosessissa. Samoin myös potilaan ohjaaminen omahoidossa ja ennaltaeh-

käisyssä edellyttää tietoa haavan syntymekanismista ja sitä ylläpitävistä tekijöistä. Haa-

vanhoitotuotteet ja niiden ominaisuudet tulee myös tuntea, jotta väriluokituksen antaman 

hoitoperiaatteen noudattaminen olisi mahdollista.  

Haavanhoitotyötä tekevien hoitotyön ammattilaisten tulee osata arvioida haavoja ja niiden 

paranemista, toteuttaa parhaaseen näyttöön ja käytänteeseen perustuvaa haavanhoitoa 

sekä kirjata haavanhoito, paranemisen edistyminen ja oireet. Hoitajan tulee myös osata 

valita parhaat saatavilla olevat haavanhoitotuotteet, turvata hoidon jatkuminen kaikissa 

tilanteissa sekä hyödyntää moniammatillista tietoutta potilaan hoidossa. Myös potilaan 

osallisuuden ja itsenäisyyden tukeminen ja omahoidon ohjaus kuuluvat hoitajan osaamis-

alueisiin. (EWMA-Document 2017.) 

Hietasen & Juutilaisen (2012) mukaan haavanhoidon kehittämiseksi tarvittaisiin syste-

maattista koulutusta ja yhteneväisiä hoitokäytäntöjä. He toteavat myös, että haavanhoito-

työtä tekevistä hoitotyön ammattilaisista esimerkiksi lähihoitajien ja sairaanhoitajien kou-

lutusohjelmiin ei varsinaisesti kuulu haavanhoitoa. (Hietanen & Juutilainen 2012, 388, 

391.) Haavanhoito-osaamisen vahvistaminen on näin ollen pitkälti työnantajien ja hoito-

työn ammattilaisten itsensä vastuulla. 

Salakarin (2007) mukaan koulutuksen suunnittelun osa-alueita ovat koulutustarpeen 

määrittäminen, kohderyhmään tutustuminen, oppimistavoitteiden asettaminen, oppisisäl-

töjen valinta ja jäsennys, työskentelytapojen valinta sekä oppimisen ja opetuksen arviointi. 

Oppimistavoitteiden asettaminen on yksi onnistuneen koulutuksen kulmakivistä. Tavoit-

teiden tulisi olla konkreettisia ja osaamista kuvaavia etenkin jos koulutus edellyttää taito-

jen omaksumista. (Salakari 2007, 180–181.) Käytännön taitojen oppimista ja tietopohjan 

laajentamista tukee toiminnallinen koulutus, jossa eri työskentelymenetelmiä hyödynne-

tään monipuolisesti (Vuorinen 1993, 70–71). Salakarin (2007,15) mukaan taitoja opitaan 

kokemuksen kautta kun tarvittava tietoperusta on ensin omaksuttu.  

Näiden tietojen nojalla voin todeta, että koulutuksen toiminnallisuus, työskentelymenetel-

mien monipuolisuus sekä selkeä ja informatiivinen oppimateriaali tukivat osallistujien op-

pimista myös järjestämässäni teemailtapäivässä. Teemailtapäivään osallistuneet hoitajat 

kokivat tapahtuman palautekyselyn vastausten perusteella hyödylliseksi ja tarpeelliseksi. 
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Saamani palautteen perusteella teemailtapäivä täytti informatiivisuudelle, selkeydelle, 

johdonmukaisuudelle ja asiasisällön soveltuvuudelle asettamani tavoitteet.  

6.3 Luotettavuuden arviointi ja eettisyys 

Tiedonhaun ja raportoinnin osalta voidaan opinnäytetyön luotettavuuden arvioinnissa so-

veltaa laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteerejä. Vilkan (2015) mukaan laadulli-

sessa tutkimuksessa luotettavuuden arviointia tehdään koko tutkimusprosessin ajan suh-

teessa teoriaan, analyysitapaan, tulkintaan, tuloksiin ja johtopäätöksiin. Tutkijan täytyy 

pystyä tutkimustekstissä kuvaamaan ja perustelemaan ”mistä valintojen joukosta valinta 

on tehty, mitä nämä ratkaisut ovat olleet ja miten hän on lopullisiin ratkaisuihinsa päätynyt, 

sekä arvioimaan ratkaisujensa tarkoituksenmukaisuutta tai toimivuutta tavoitteiden kan-

nalta.” (Vilkka 2015, 197.) 

Keskeinen tekijä opinnäytetyöni laadussa on käytetyn teoriatiedon ajantasaisuus ja oi-

keellisuus. Lähdekirjallisuuden valinnassa ja lähteiden tulkinnassa tarvitaan harkintaa eli 

lähdekritiikkiä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2014, 113). Lähteiden valinnassa olen pyr-

kinyt huomioimaan sekä julkaisijan että kirjoittaja tunnettavuuden ja arvostettavuuden. 

Lähdekirjallisuutta kootessani huomasin, että suomenkielisissä lähteissä eräät nimet tois-

tuivat paljon eri julkaisuissa. Esimerkiksi Juutilaisen, Hietasen ja Seppäsen kirjoittamia 

artikkeleita löytyi haavanhoidon kokoelmateoksista, Haava-lehdestä sekä nettijulkaisuina. 

Etenkin Juutilaisen ja Hietasen julkaisuihin on viitattu paljon myös muussa alan ammatti-

kirjallisuudessa ja julkaisuissa.  

Tiedonhakuprosessiin tämä toi haastetta, sillä tavoitteenani oli löytää lähdeaineistoa mo-

nipuolisesti erilaisista julkaisuista ja eri kirjoittajilta. Opinnäytetyöni kannalta keskeisiä asi-

oita käsittelevissä artikkeleissa oli kuitenkin hyvin usein viitattu esimerkiksi Juutilaisen ja 

Hietasen (2012) toimittamaan teokseen Haavanhoidon periaatteet. Toissijaisen lähteen 

välttämiseksi hyödynsin kyseistä teosta paljon myös omassa työssäni. Tämän seurauk-

sena jouduin joissain luvuissa viittamaan paljon samaan kirjoittajaan. Esimerkiksi haavan-

hoitotuotteiden osalta olen käyttänyt lähteenä Hietasen julkaisuja kahdesta eri teoksesta. 

Mielestäni tämä ei kuitenkaan heikennä tiedon luotettavuutta, sillä vastaavia kuvauksia 

tuotteiden ominaisuuksista löysin ainoastaan valmistekohtaisilta sivuilta. En kuitenkaan 



52 

 

halunnut käyttää opinnäytetyössäni lähteenä kaupallisen tuotteen valmistajan sivuja, 

vaan tingin mieluummin lähteiden monipuolisuudesta.   

Tiedonhakuprosessin aikana yllätyin siitä, että suuri osa haavanhoitoon liittyvästä tiedosta 

on kokemusperäistä, eikä tutkimusnäyttöön perustuvaa. Esimerkiksi haavan puhdistuk-

sen vaikutuksesta haavan paranemiseen ei ole selvää tutkimusnäyttöä. Vertailevan tutki-

muksen tekeminen olisi haastavaa, sillä ei olisi perusteltua jättää likaista haavaa puhdis-

tamatta. Kokemustiedon mukaan puhtaat haavat kuitenkin paranevat paremmin kuin li-

kaiset haavat. (Tuuliranta 2014, 6.) Kokemustiedon mukaan myös esimerkiksi haavan 

kosteutta ylläpitävät haavanhoitotuotteet vähentävät potilaan kokemaa kipua. Tutkimus-

näyttöä aiheesta ei kuitenkaan vielä ole. (Krooninen alaraajahaava 2017.) 

Opinnäytetyön tekemiseen liittyy vahvasti tutkimusetiikka eli hyvän tieteellisen käytännön 

noudattaminen. Tutkimusetiikka tarkoittaa yleisesti sovittuja pelisääntöjä suhteessa kolle-

goihin, tutkimuskohteeseen, rahoittajiin ja toimeksiantajaan. Hyvä tieteellinen käytäntö kä-

sittää eettisesti kestävien tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmien käytön. Hyvään tieteel-

liseen käytäntöön kuuluu myös tutkimusmenetelmien, tiedonhankinnan ja tutkimustulos-

ten johdonmukainen hallinta. Tutkijan on tutkimustyössä ja tutkimustulosten esittämisessä 

noudatettava tarkkuutta, rehellisyyttä ja yleistä huolellisuutta. Tutkimustulosten on myös 

täytettävä tieteellisen tutkimuksen kriteerit. Näin ollen tutkimuksen on tuotettava uutta tie-

toa tai osoitettava, miten vanhaa tietoa voidaan hyödyntää uudella tavalla. (Vilkka 2015, 

41–42.) Opinnäytetyöprosessin kaikissa vaiheissa noudatin hyvää tieteellistä käytäntöä. 

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on määrittänyt 

eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle. Suositusten mukaan sosiaali- ja terveysalan 

toimijoiden tulee kunnioittaa asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia. 

Asiakkaan ja potilaan edun tulisi myös olla sosiaali- ja terveydenhuollon lähtökohtana. 

(Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta 2017.) Opinnäytetyöni on noudattaa osaltaan 

näitä suosituksia. Vaikka opinnäytetyöni tuote on suunnattu kotihoidon hoitohenkilökun-

nalle, ovat lopullisia hyödyn saajia kuitenkin kotihoidon asiakkaat. Samalla kun hoitajien 

haavanhoito-osaaminen vahvistuu, myös asiakkaiden saaman haavanhoidon laatu para-

nee. Haavanhoito-osaamisen vahvistamisen myötä hoitokäytännöt tulevat yhtenäisem-

miksi ja näin asiakkaiden tasavertaisuus vahvistuu. Eettisten suositusten mukaan sosi-

aali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat vastuussa työnsä laadusta ja näinollen heillä 

tulisi olla mahdollisuus jatkuvaan ammattitaidon kehittämiseen (Sosiaali- ja terveysalan 
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eettinen perusta 2017). Opinnäytetyöni tuotteena syntyvä haavanhoito-osaamista vahvis-

tava teemailtapäivä edesauttaa tämän suosituksen toteutumista. 

Eettiset kysymykset opinnäytetyöni toteutuksessa liittyivät teemailtapäivän asiasisällön 

ajantasaisuuteen ja oikeellisuuteen sekä palautekyselyn ja muun teemailtapäivässä ke-

rätyn materiaalin käsittelyyn. Koska opinnäytetyöni ei ollut tutkimus, ei varsinaista tutki-

muslupaa tarvittu. Teemailtapäivän kutsussa toin ilmi tilaisuuden tarkoituksen ja luonteen, 

jotta kaikki osallistujat tietäisivät, mihin olivat osallistumassa. Palautekysely toteutettiin ni-

mettömänä. Myös orientoivana tehtävänä ollut ajatuskartta tehtiin nimettömänä. Ajatus-

kartoista olisi voinut saada hyvää materiaalia opinnäytetyön pohdintaan. Sellaisesta käyt-

tötarkoituksesta ei kuitenkaan osallistujien kanssa oltu sovittu, joten ajatuskarttojen tar-

kempi analysointi olisi ollut väärin.  

Eettisyyttä jouduin pohtimaan myös opinnäytetyön nimen ja toteutusmenetelmän yhtey-

dessä. Toimeksiantajani toivoi opinnäytetyönä haavanhoitokoulutusta kotihoidon henkilö-

kunnalle. Kuten jo tuotteen ideavaihetta kuvatessani toin esille, sana haavanhoitokoulutus 

kuitenkin viittaa vahvasti auktorisoidun haavanhoitajan pitämään koulutukseen. Tämän 

vuoksi tuotteeni nimikkeenä on koulutuksen sijaan Haavanhoito-osaamista vahvistava 

teemailtapäivä. 

6.4 Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja jatkotutkimusaiheet 

Opinnäytetyöprosessi tuki ammatillisen osaamiseni kehittymistä ohjausosaamisen, kliini-

sen hoitotyön sekä tiedonhankinnan ja tutkimustiedon hyödyntämisen osaamisalueilla. 

(Erikson, Korhonen, Merasto & Moisio n.d., 35).  

Opinnäytetyöprosessin myötä sain aivan uuden kokemuksen opetustapahtuman suunnit-

telemisesta ja järjestämisestä. Aiempaa kokemusta vastaavan tilaisuuden järjestämisestä 

minulla ei ollut. Tapahtuman toteutus tuntui aluksi hyvin haastavalta, mutta loppujen lo-

puksi kokemus oli kuitenkin positiivinen. Kouluttamisen menetelmäkirjallisuuteen tutustu-

minen kehitti osaamistani koulutustapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa. Tätä 

osaamista voi hyvin soveltaa myös pienempien opetustapahtumien järjestämisessä, ku-

ten potilaan ohjaamisessa. Esimerkiksi tieto siitä, että selkeiden tavoitteiden asettaminen 

voi edistää oppimista, voi parantaa potilasohjauksen laatua.  
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Tutkimustiedon etsiminen, arvioiminen ja hyödyntäminen olivat suuri ja tärkeä osa opin-

näytetyöprosessia. Opinnäytetyötä tehdessäni jouduin arvioimaan hankkimani tiedon luo-

tettavuutta ja ajantasaisuutta. Opinnäytetyöprosessi kehitti näin ollen osaamistani näyt-

töön perustuvan tiedon hankinnassa, arvioinnissa ja hyödyntämisessä.  

Haavanhoito on osa sairaanhoitajan kliinistä osaamista kirurgisen potilaan ja sisätautipo-

tilaan hoitotyöhön liittyen (Erikson ym. n.d., 35). Opinnäytetyöni myötä tietämykseni sää-

rihaavojen etiologiasta, hoidosta, haavan paranemisprosessista ja siihen vaikuttavista te-

kijöistä sekä haavan paikallishoidosta on laajentunut. Ymmärrys haavan taustalla ja sen 

paranemiseen vaikuttavista tekijöistä lisää osaamista myös muiden haavatyyppien hoi-

dossa. Myös tietämys eri haavanhoitotuotteiden ominaisuuksista on opinnäytetyön myötä 

laajentunut, mikä edesauttaa laadukkaan haavanhoidon toteuttamista.  

Opinnäytetyöprosessin aikana ajatuksia jatkotutkimusaiheista tuli useita. Alun perin kol-

mantena tutkimuskysymyksenä opinnäytetyössäni oli ”Miten laadukas haavanhoito mah-

dollistetaan kotihoidossa?”. Tämä olisi mielenkiintoinen ja ajankohtainen jatkotutkimus-

aihe, sillä kotihoidon rooli haavanhoidon toteuttajana tulee jatkossa vahvistumaan. Tutki-

mukseen liittyen voisi esimerkiksi kartoittaa haavanhoidon haasteita kotihoidossa. Esi-

merkiksi aseptiikkaan, ergonomiaan ja hoidon jatkuvuuteen voisi kuvitella liittyvän haas-

teita. Samoin haavanhoitotuotteiden laatuun ja saatavuuteen jos niiden hankkiminen on 

potilaan omalla vastuulla. Mielenkiintoinen tutkimusaihe olisi myös, miten EWMA:n kehit-

tämät haavojen kotihoidon laatusuositukset toteutuvat käytännössä. 
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Liitteet 

 
Minimivaatimukset haavanhoitoa toteuttavien hoitotyön ammattilaisten osaamiselle 
 

 
 
 
 
 
(EWMA-Document 2017.)



Liite 2 1/2 

 
Kroonisen haavan kirjaamisen arviointikriteerit 
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(Kinnunen 2013.)



Liite 3 1/1 

Teemailtapäivän kutsu  

 



Liite 4 1/1 

Teemailtapäivän palautekysely 

 

 

 

 

Opinnäytetyöni arviointia varten pyydän teitä vastaamaan nimettömänä alla esitettyihin 
väittämiin. Ympyröikää kunkin väittämän kohdalla mielipidettänne kuvaava numero: 

1=eri mieltä  

2=jonkin verran eri mieltä 

3=en osaa sanoa 

4=jonkin verran samaa mieltä 

5=samaa mieltä 

      

      

1. Teemailtapäivän kulku oli selkeä ja johdonmukainen.   1   2   3   4   5    

2. Teemailtapäivä oli asiasisällöltään riittävän kattava ja monipuolinen.  1   2   3   4   5    

3. Havainto- ja opetusmateriaalit tukivat oppimista .   1   2   3   4   5    

4. Työskentelytavat tukivat oppimista.     1   2   3   4   5    

5. Teemailtapäivä auttoi vahvistamaan osaamistani haavanhoidon toteuttamisessa. 1   2   3   4   5 

6. Teemailtapäivä auttoi vahvistamaan osaamistani haavanhoidon kirjaamisessa.  1   2   3   4   5    

 

Vapaa sana:  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Kiitos palautteestanne!  
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Haavanhoidon kirjaamisen muistilista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haavanhoidon kirjaamisen 
muistilista

Haavan puhdistuksessa käytetyt 
menetelmät ja välineet

Haavaeritteen määrä ja laatu

Infektion merkit (lisääntynyt kipu ja 
eritys, haju, kuumotus, punoitus, 
turvotus, lämmön nousu)

Koko ja muoto millimetreinä (pituus, 
leveys, syvyys, onkalot, taskut)

Haavan pohja/väri (epiteelikudos, 
granulaatiokudos, fibriinikate, 
nekroosi)

Haavaa ympäröivä iho

Käytetyt haavanhoitotuotteet

Asiakkaan tuntemukset (kipu, 
kokemus haavasta)
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