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Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Meilahden kolmiosairaalan hematologisen
vuodeosasto 7B:n kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kyseiselle
vuodeosastolle perehdytysopas, joka antaa yleisen käsityksen osastosta sekä tietoa
osaston potilaiden hoitotyöstä. Opinnäytetyön raportin ja sen osana tuotetun
perehdytysoppaan tavoite oli auttaa sairaanhoitajaa toimimaan osastolla, sekä
yhtenäistää sairaanhoitajien perehdytystä, ohjausta ja työskentelyä. Lisäksi oppaasta
löytyisi yleistä tietoa sekä käsitteitä liittyen osastolla olevien potilaiden hoitoon.
Opinnäytetyössä keskityttiin allogeenisen kantasolujensiirron saavan potilaan
hoitotyöhön.
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Keskeneräisestä perehdytysoppaasta kerätyistä palautteista kävi ilmi, että
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Lopullinen tuotos muotoutui perehdytysoppaasta kerättyjen palautteiden ja niiden
pohjalta tehtyjen muutosten perusteella. Tuotos luovutettiin työelämäkumppanille
sähköisenä tiedostona, jota he pystyvät päivittää ja muokata tarpeidensa mukaan.
Jatkossa perehdytysoppaasta voisi kehittää taskukokoisen version, jota olisi helppo
kantaa mukana työpäivän ajan.
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The purpose of this thesis was to compile an orientation guide for new nurses who
work with allogenic stem cell transplant patients in a hematologic unit
of Meilahti Hospital. In the guide there is information about the unit to where the
guide was made and special features regarding the care of allogenic stem cell
transplant patients. The thesis was focused on the care of hematologic cancer
patients who receive allogenic stem cell transplants and overall orientation of
nurses. The thesis was made in co-operation with a hematologic unit of Meilahti
Hospital.
This thesis is a functional thesis including a theoretical framework on allogenic stem
cell transplants and orientation. The guide was based on this thesis. The outcome
regarding the guide, was that it was fairly compendious. The authors’ expectations
and the expectations of the hematologic unit did not meet. However, the feedback
was that the guide was good for nursing students. The hematologic unit will receive
the guide in an electronic form, so that the unit can make changes in the guide, if
needed.
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1  

Johdanto

Opinnäytetyön aiheena on allogeenisen kantasolujensiirtopotilaan hoitotyö. Opinnäytetyö
tehdään yhteistyössä Meilahden kolmiosairaalan hematologisen vuodeosasto 7B:n kanssa,
jossa olimme kaikki harjoittelussa syksyllä 2017. Idean opinnäytetyön aiheesta saimme
harjoittelumme ohjaajalta ja osaston entiseltä osastonhoitajalta. Osastolla on olemassa
useita laajempia akreditoituja kansioita, jotka sisältävät toimintaohjeet osastolle. Silloinen
osastonhoitaja koki, että osastolle tulevat sairaanhoitajat hyötyisivät perehdytysoppaasta,
johon olisi koottu osastoon ja kantasolujensiirtopotilaan hoitoon liittyvät keskeiset asiat ja
käsitteet. Opinnäytetyön prosessi käynnistyi loppuvuodesta 2017.
Hyvä perehdyttäminen on työhön opastamista, sekä työyhteisöön ja organisaatioon
sopeuttamista (Kupias & Peltola 2009, 47). Sen avulla uuden sairaanhoitajan osaaminen,
oppiminen ja työmotivaatio lisääntyy, vastuunkanto omasta työstä kasvaa ja työhyvinvointi
paranee. Se myös parantaa hoitotyön laatua ja hoitotuloksia. (Lahti 2007, 8, 18-20). Yritykset
myös hyötyvät hyvin suunnitellusta ja toteutetusta perehdyttämisestä, kun työn sujuvuus,
tuloksellisuus ja kannattavuus kasvavat, virheet vähenevät ja turvallisuus lisääntyy. Lisäksi se
auttaa sitouttamaan työntekijöitä yritykseen. (Kupias & Peltola 2009, 17; Palkama 2013, 13.)
Allogeenisessa kantasolujensiirrossa siirretään luovuttajalta kerätyt kantasolut siirteen
saavalle potilaalle. Kantasolujensiirteen voi saada joko rekisteriluovuttajalta, tai
kudostyypiltään sopivalta sisarukselta tai vanhemmalta. Tämän hoidon tavoitteena on pysyvä
paraneminen pahanlaatuisesta verisairaudesta. (Itälä-Remes 2015, 38.)
Opinnäytetyön pohjalta laaditaan perehdytysopas (Liite 2) työyhteisöön tuleville
sairaanhoitajille, koska osastolla ei vielä varsinaisesti sellaista ole. Opinnäytetyön aihe
rajataan niin, että se koskee allogeeniseen kantasolujensiirtoon erikoistunutta hematologista
vuodeosastoa, jotta perehdytysopas palvelee osaston tarpeita mahdollisimman hyvin.
Perehdytysopas sisältää teoriatietoa ja käytännön asioita liittyen kantasolujensiirtopotilaiden
hoitotyöhön sekä veritauteihin.
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2  

Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa perehdytysopas hematologian osastolle 7B, joka
antaa yleisen käsityksen osastosta sekä tietoa osaston potilaiden hoitotyöstä. Opinnäytetyön
raportin ja sen osana tuotetun perehdytysoppaan tavoite on auttaa sairaanhoitajaa toimimaan
osastolla, sekä yhtenäistää sairaanhoitajien perehdytystä, ohjausta ja työskentelyä. Lisäksi
oppaasta löytyy yleistä tietoa sekä käsitteitä liittyen osastolla olevien potilaiden hoitoon.

3  

Hematologiset syövät

Hematopoieesi eli verenmuodostuminen luuytimessä on tarkoin säädeltyä, sillä ihminen
tarvitsee usean tyyppisiä verisoluja eri tehtäviin elimistössä. Hematopoieesin säätelyssä
ilmenevät häiriöt johtavat erityyppisiin veritauteihin. (Siitonen & Koistinen 2015, 16.)
Hematologiset syövät esiintyvät siis verta muodostavassa kudoksessa tai imukudoksissa ja
erilaisia tautityyppejä on löydetty noin sata. Osa taudeista on hyvinkin aggressiivisia ja
vaativat nopeaa hoitoa, kun taas osa potilaista ei tarvitse hoitoa lainkaan. (Elonen 2018.)

3.1  

Leukemiat

Leukemia, eli verisyöpä syntyy, kun valkosolujen esiasteet muuttuvat syöpäsoluiksi, eli
blasteiksi. Nämä syöpäsolut leviävät luuytimestä ihmisen verenkiertoon, jonka mukana ne
pääsevät kulkemaan ympäri elimistöä. Kuten muissa syöpätaudeissa, leukemiassa syöpäsolut
eivät muodosta kasvainta johonkin tiettyyn elimeen, vaan blastit sijaitsevat luuytimessä ja
kiertävässä verenkierrossa. Joissain tapauksissa syöpäsoluja voi löytyä myös imusolmukkeista
ja elimistä. (Salonen 2015.)

Leukemioita on olemassa useampaa eri tyyppiä, jotka jaetaan akuutteihin leukemioihin ja
kroonisiin leukemioihin. Akuutit- ja krooniset leukemiat jaetaan edelleen myelooisiin ja
lymfaattisiin pääluokkiin. (Porkka 2013, 749-750.) Suomessa esiintyy vuosittain noin 200 uutta
akuuttia leukemiatapausta ja näistä sairastuneista aikuisia on 75%. Kroonisia leukemioita
esiintyy Suomessa vuosittain noin 150-200 uutta tapausta (Salonen 2015). Aikuisten
leukemiatapauksista myelooisia on 80% ja lymfaattisia 20%. (Jantunen 2012, 607.)
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Akuuttien leukemioiden syntymisen syytä ei tiedetä, mutta tiedossa on, että jotkut tietyt
riskitekijät voivat altistaa sen synnylle. Nämä riskitekijät voivat olla ympäristön aiheuttamia,
synnynnäisiä tai geeneistä johtuvia. (Porkka 2013, 751.) Akuutti leukemia aiheuttaa monia
erilaisia oireita ja ne ovat yleensä epämääräisiä. Oireet ovat kestäneet tyypillisesti
muutamasta päivästä pariin viikkoon. Myös yleiskunto on yleensä laskenut. (Porkka 2013, 751752.) Leukemian oireet johtuvat erilaisista vereen tulevista muutoksista, joita syöpäsolut
veressä ja luuytimessä aiheuttavat. Tällaisia muutoksia voi olla esimerkiksi punasolujen,
verihiutaleiden tai valkosolujen vähäisyys. (Jantunen 2012, 609-610.)

Akuutin leukemian hoito valitaan ottaen huomioon potilaan yleiskunto ja ikä, sekä leukemian
luonne. 70-75 -vuotiaita potilaita, jotka omaavat hyvän yleiskunnon, voidaan hoitaa
intensiivisesti. Vanhemmat potilaat eivät usein kestä voimakkaita ja intensiivisiä hoitojaksoja,
tai eivät hyödy niistä. Vanhemmille ja huonokuntoisemmille potilaille on mahdollista antaa
sytostaattihoitoja kevennetysti, jolloin annokset ovat pienempiä tai antokertoja on
harvemmin. Kun akuutin leukemian hoidon tarkoituksena on parantaa potilas taudista,
annetaan hoito intensiivisesti ja se tulee aloittaa välittömästi diagnoosin jälkeen, jotta
saavutetaan remissio. (Porkka 2013, 755.) Remissiolla tarkoitetaan tilaa, jossa luuydin ja
veren soluarvot ovat normalisoituneet (Jantunen, 2012, 608). Parantavaan hoitoon
pyrittäessä, voidaan tehdä allogeeninen kantasolujensiirto tai antaa potilaalle ylläpitävästi
pieniä annoksia solunsalpaajia. (Porkka 2013, 755.)

Akuuttia lymfaattista leukemiaa, eli ALL: aa esiintyy erityisesti lapsilla ja nuorilla. ALL:n
hoitoennuste on aikuisilla huonompi kuin nuorilla ja se uusiutuu helposti. (Jantunen 2012,
608.) Hoitamattomana potilaan ennuste on huono ja taudille tyypillistä on sen leviäminen
keskushermostoon. (Jantunen 2012, 608-609.) Tällöin puhutaan neuroleukemiasta. Mikäli ALL
on levinnyt keskushermostoon, hoidetaan potilasta usein lisäksi sädehoidolla (Porkka 2013,
755). Allogeenisen kantasolujensiirron saaneista aikuispotilaista parantuu pysyvästi 50-60%
(Elonen 2016).

Akuutti myelooinen leukemia, eli lyhennettynä AML, on aikuisten yleisin leukemiatyyppi ja
hoitamattomana sitä sairastavien elinikä on viikoista korkeintaan muutamaan kuukauteen.
(Jantunen 2012, 608.) Aikuisten vuosittaisista uusista akuutin leukemian tapauksista 80% on
tyypiltään akuuttia myelooista leukemiaa (Elonen 2016). Akuutin myelooisen leukemian hoito
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koostuu solusalpaajahoidoista, joita annetaan remission saavuttamiseksi ja vielä sen jälkeen,
koska tarkoituksena on poistaa leukemian aiheuttama solukko. Akuutti myelooinen leukemia
uusiutuu noin 50%:lla potilaista. (Jantunen 2012, 608.) Paranemisprosentti allogeenisen
kantasolujensiirron jälkeen on 50-60% (Elonen 2016).

Krooninen lymfaattinen leukemia, eli KLL, on pahanlaatuinen verisairaus, jonka WHO
luokittelee kuuluvan B-soluisiin kasvaimiin (Remes 2013, 771). KLL:ssä normaalin näköisiä
lymfosyyttejä kertyy kudoksiin, vereen ja luuytimeen, jossa ne haittaavat luuytimen
normaalia toimintaa. Kun lymfosyytit haittaavat luuytimen normaalia toimintaa, alkaa potilas
oireilla. Tämän vuoksi KLL:aa sairastava voi olla useampia vuosia oireeton tai sairastuneen
oireet voivat olla vähäisiä. (Jantunen 2012, 609-610.) KLL on länsimaiden yleisin
leukemiatyyppi, vuosittain länsimaissa tavataan 2-3 uutta tapausta 100 000 asukasta kohden.
Kroonisen lymfaattisen leukemian yleisyys kasvaa vanhetessa ja yleisimmin kroonisen
lymfaattinen leukemia diagnosoidaan noin 70-vuoden iässä. Miehillä sairaus on kaksi kertaa
yleisempi kuin naisilla. (Remes 2013, 771.) Krooninen lymfaattinen leukemia todetaan usein
sattumalta verikokeiden yhteydessä ja sitä hoidetaan suun kautta otettavilla kevyillä
solunsalpaajilla. Hoitolinjaus on yleensä palliatiivinen. Jos oireita esiintyy enemmän ja ne
haittaavat sairastuneen elämää, voidaan potilasta hoitaa aktiivisemmin. Kroonisessa
lymfaattisessa leukemiassa on tärkeää huolehtia hyvistä tukihoidoista, joiden avulla
ehkäistään infektioita tai hoidetaan sairaudesta johtuvia oireita, kuten anemiaa antamalla
verituotteita. Elinikä diagnoosista on keskimäärin 7-8 vuotta, mutta osalla sairastuneista
elinajan ennuste ei eroa juurikaan muusta väestöstä. (Jantunen 2012, 609-610.)

Kroonisessa myelooisessa leukemiassa, eli KML:ssa sairastuneen luuytimen myelooisessa
kantasolussa on häiriö, joka aiheuttaa leukemian synnyn (Jantunen 2012, 609). Sitä esiintyy
kaikenikäisillä ikäryhmästä riippumatta, mutta yleisimmin sitä tavataan 40-70 -vuotiailla.
Suomessa uusia sairastuneita on vuosittain 50-60. (Porkka 2013, 763.) KML käsittää 20%
kaikista leukemioista, eikä sen ilmaantuvuudessa ei ole sukupuolieroja (Koskenvesa 2016).
Hoitamattomana krooninen myelooinen leukemia etenee 3-6 vuodessa akuuttia leukemiaa
muistuttavaan vaiheeseen, jota kutsutaan blastikriisiksi. Ennen blastikriisiä KML etenee ensin
akseleraatiovaiheeseen, josta se voi muutamassa kuukaudessa kehittyä blastikriisiksi. Jos
tauti etenee blastikriisiin, on se hyvin vaikeahoitoinen ja potilaan ennuste on huono. Tämän
vuoksi kroonisen myelooisen leukemian hoitotavoitteena on saada sairastuneen tautitaakka
mahdollisimman pieneksi ja estää taudin eteneminen, sekä sen muuntuminen blastikriisiksi.
(Porkka 2013, 763-764.) Mikäli KML kuitenkin kehittyy blastikriisiksi, hoidetaan sitä samalla
tavalla kuin akuuttia leukemiaa (Jantunen 2012, 609). Allogeeninen kantasolujensiirto on
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ainoa hoitomuoto, jolla potilas on parantunut KML:stä. 90% krooniseen myelooiseen
leukemiaan sairastuneista ei kuole kyseiseen sairauteen pitkäaikaisseurannassa ja osa näistä
sairastuneista parantuu kokonaan. (Porkka 2013, 764-765.)

3.2  

Lymfoomat

Lymfoomat eli imusolmukesyövät ovat epäyhtenäinen tautiryhmä, jotka luokitellaan hoidon
tarpeen ja ennusteen mukaan. WHO mainitsee luokituksessaan kymmeniä lymfoomatyyppejä,
jotka saavat alkunsa imusolmukkeista tai imukudoksesta. (Elonen 2018.) Altistavia tekijöitä
lymfoomille ovat immuunivajaustilat, autoimmuunisairaudet, sekä erilaiset virukset kuten
EBV, HIV, sekä mahdollisesti HBV (Karjalainen-Lindsberg, Leppä, Jyrkkiö & Kuittinen 2015,
370). Lymfooma voi tuntua suurentuneina imusolmukkeina esimerkiksi kaulalla tai nivusissa.
Lymfooma voi olla täysin oireeton, mutta laajasti levinneenä voi se aiheuttaa väsymystä.
Levinneisyyttä voidaan selvittää luuydinnäytteen ja kuvantamistutkimusten avulla.
Lymfoomat jaetaan kahteen päätyyppiin, Hodgkinin tautiin ja Non-Hodgkin-lymfoomiin.
(Elonen 2018.) Hoidon valintaan vaikuttaa kudostutkimusten tulos, sekä potilaan ikä, yleistila
ja muut sairaudet. Aggressiivisten lymfoomien hoidon tavoitteena on parantuminen, kun taas
hidaskasvuisten lymfoomien hoidon tavoitteena on oireettomuus ja pitkä vasteen kesto.
(Karjalainen-Lindsberg ym. 2015, 374-375.)

Hodgkinin tautiin sairastuu noin 150 suomalaista vuosittain ja suurimpana ikäryhmänä
sairastuneista ovat nuoret aikuiset. Hodgkinin tauti liittyy elimistön B-soluihin, jotka ovat
muuttuneet pahanlaatuisiksi. Usein tauti alkaa solisluun imusolmukkeista, joista se etenee
imuteitä pitkin kainaloon tai välikarsinaan ja siitä eteenpäin vatsaonteloon (Elonen 2018).
Paikalliseen tautiin suositellaan kahta monisolunsalpaajahoitoa, jotka sisältävät useaa
eritavoilla vaikuttavaa solunsalpaajaa sekä sairaimmille imusolmukealueille sädehoitoa.
Paikallisen taudin ennuste on erittäin hyvä, sillä viiden vuoden seurannan jälkeen yli 90%
potilaista on terveitä. Mikäli tauti leviää molemmille puolille palleaa, on ennuste
paranemiselle huonompi kuin paikallisessa taudissa. Hoidoksi suositellaan 6-8
monisolunsalpaajahoitoa, sekä ennusteen ollessa erittäin huono, suositellaan vieläkin
raskaampaa hoitoa. Jos tauti uusiutuu, suositellaan käytettäväksi monisolunsalpaajahoitoa
sekä autologista tai allogeenista kantasolujensiirtoa. (Karjalainen-Lindsberg ym. 2015, 388389.)
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Non-Hodgkinin lymfoomaan sairastuu noin 1200 ihmistä vuodesta, ja sairastuneiden keski-ikä
on noin 60 vuotta. Non-Hodgkinin lymfoomat jaetaan B-solu- ja T-solulymfoomiin, joista Bsolulymfoomat ovat yleisempiä. (Elonen 2018.) B-solut kypsyvät luuytimessä ja kypsyttyään ne
siirtyvät lymfaattiseen järjestelmään, jossa solut voivat aktivoiduttuaan tuottaa vastaaineita. T-solut syntyvät luuytimessä ja varhaisen erilaistumisen jälkeen solut siirtyvät
kateenkorvaan erilaistumaan lopullisesti. Sieltä T-solut siirtyvät eteenpäin verenkierron
mukana pernaan ja imusolmukkeisiin. T-solut erilaistuvat joko auttaja- tai tappajasoluiksi ja
yhdessä B- ja T-solut osallistuvat elimistön immuunivasteen kehittymiseen. (Siitonen &
Koistinen 2015, 27-30.) Tavallisimpia B-solulymfoomia ovat diffuusi suurisoluinen Bsolulymfooma sekä follikulaarinen lymfooma (Elonen 2018). Diffuusi suurisoluinen Bsolulymfooma on aggressiivinen imukudossyöpä, jonka ensioire potilailla on usein suurentunut
imusolmuke. Ensisijaisena hoitona käytetään immunokemoterapiaa eli biologinen lääke
yhdistettynä solunsalpaajaan sekä kortisoniin ja tällä yhdistelmällä pyritään täydelliseen
hoitovasteeseen. Toiseksi yleisin B-solulymfooma on follikulaarinen lymfooma, jota
sairastavien keski-ikä on 55-60 vuotta. Tauti on hidaskasvuinen ja tavallisin oire on kivuton
kyhmy. Vaikka tautimassa olisikin iso, potilaat ovat usein hyvin vähäoireisia. Paikallinen
follikulaarinen lymfooma on hoidettavissa sädehoidolla ja 30-50% potilaista parantuu
pysyvästi. Kuitenkin usein diagnoosivaiheessa follikulaarinen lymfooma on jo levinnyt
esimerkiksi pernaan, luuytimeen tai vereen ja levinnyttä tautia pidetään parantumattomana.
Hoidoksi suositellaan immunokemoterapiaa ja ylläpitohoitoa pidentämään tautivapaata aikaa.
Jos tauti uusiutuu nopeasti ensihoidon jälkeen, potilas on alle 65 -vuotias ja yleistila on hyvä,
voidaan harkita autologista kantasolujensiirtoa. (Karjalainen-Lindsberg ym. 2015, 379-383.)

3.3  

Multippeli myelooma

Multippeli myeloomaa kutsutaan myös plasmasolumyeloomaksi. Myeloomaan sairastuneen
luuytimen plasmasolut ovat erilaistuneet pahanlaatuisiksi ja lisääntyneet luuytimessä. Nämä
pahanlaatuisiksi kehittyneet myeloomasolut erittävät tiettyä proteiinia, paraproteiinia,
verenkiertoon ja virtsaan. (Jantunen 2012, 612.) Suomessa myeloomaan sairastuu vuosittain
noin 300 ihmistä. Sairastuneet ovat yleisimmin iäkkäämpiä, 65-70 vuotiaita (Remes 2013,
782).

Sairastuneella luun hajoaminen kiihtyy myeloomasolujen erittämien välittäjäaineiden
vaikutuksesta. Tämä aiheuttaa suurimmalle osalle potilaista luustokipuja, patologisia luun
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murtumia ja hyperkalsemiaa. (Jantunen 2012, 612.) Muita oireita ovat munuaisten- ja
luuytimen vajaatoiminta ja niihin liittyvä anemia ja väsymys, hyperviskositeetti, sekä
suurentunut infektiotaipumus (Remes 2013, 782; Jantunen 2012, 613).

Oireellisen myelooman hoito on yksilöllistä. Hoidon tavoitteena on saada täydellinen
hoitovaste, jolloin potilaalla on parempi ennuste ja elinaika voi pidentyä. Hyvän elämän
pidentäminen voi onnistua myös toistuvilla osittaisilla hoitovasteilla. (Putkonen &
Silvennoinen 2015, 413.) Taudin hoito aloitetaan solunsalpaajahoidolla tai uusilla
myeloomalääkkeillä, joiden tavoitteena on pienentää tautimassaa. Primäärihoidon jälkeen
hoito jatkuu suuriannoksisena solunsalpaajahoitona, jota tuetaan autologisella
kantasolusiirrolla. Toista autologista siirtoa harkitaan, jos ensimmäisellä siirrolla ei saada
tarpeeksi hyvää vastetta hoidolle. (Putkonen ja Silvennoinen 2015, 417-419.) Myelooman
katsotaan olevan parantumaton tauti, sillä allogeeninen kantasolujensiirto on ainoa taudin
pysyvästi parantava hoitomuoto, mutta sitä käytetään erittäin harvoille myeloomaa
sairastaville (Putkonen & Silvennoinen 2015, 413). Nuorelle potilaalle, jolla tauti on erittäin
huonoennusteinen ja optimaalinen luovuttaja on löydetty, voidaan allogeenista
kantasolusiirtoa harkita (Remes 2013, 792-793, 795). Yli 65- 75-vuotiaille tai merkittäviä
oheissairauksia sairastaville autologinen kantasolujensiirto ei sovi, jolloin ensisijaisen hoidon
jälkeen solunsalpaajahoitoa muokataan yksilöllisesti potilaan sietokyvyn mukaan (Putkonen &
Silvennoinen 2015, 418). Kaikkein iäkkäimmille potilaille, jotka eivät siedä täysiannoksisia
hoitoja, annoksia pienennetään ja niiden antoväliä harvennetaan. Toiset saavat
jarrutushoitona ainoastaan pieniannoksisia kortikosteroideja. (Remes 2013, 794.)

Itse myelooman hoidon lisäksi potilas saa muita tukihoitoja, esimerkiksi luustotaudin,
hyperkalsemian, anemian, munuaisten vajaatoiminnan, sekä kivun- ja infektioiden hoitoon.
Hoitomuotoja ovat esimerkiksi lääkehoito, sädehoito, kirurgia, dialyysihoito ja nesteytys.
(Remes 2013, 421-423.)

3.4  

Myelodysplastinen oireyhtymä

Myelodysplastiset oireyhtymät, lyhennettynä MDS:t, ovat pahanlaatuisia veritauteja, joissa
tavanomaista on luuytimen solutuotannon kypsymishäiriöt ja vaara muuttua akuutiksi
myelooiseksi leukemiaksi (Siitonen 2016). MDS:ää pidetään iäkkäiden sairautena,
diagnoosivaiheessa potilas on tyypillisesti yli 65-vuotias. Tauti on lähes kaksi kertaa yleisempi
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miehillä kuin naisilla ja siihen sairastuu Suomessa vuosittain noin 200 henkilöä. (Siitonen &
Ebeling 2015, 284.) Riskitekijöinä MDS:ään sairastumiselle on aiemmin saatu solunsalpaaja- ja
sädehoito, bentseeni, hyönteismyrkyt, säteily, autologinen kantasolujensiirto ja eräät
veritaudit (Siitonen 2016). Sairastuneella todetaan tutkimuksissa tavallisesti anemia ja
mahdollisesti muita sytopenioita, esimerkiksi neutropeniaa ja tromposytopeniaa. Sytopeniasta
riippuen muita oireita voivat olla huono rasituksensietokyky, infektioalttius, mustelmat,
limakalvovuodot ja muut verenvuodot. Neutrofiilien puutoksesta ja niiden huonontuneesta
toimintakyvystä johtuvat infektiot ovat myelodysplastista oireyhtymää sairastavan yleisin
kuolinsyy. (Remes 2013, 758.)

Sytopeniat verenkuvassa herättävät usein epäilyt MDS:stä. Hoito valitaan kokonaisriskiä
ajatellen, jossa otetaan huomioon sekä taudin biologisten piirteiden aiheuttamat riskit, että
potilaskohtaiset riskit. Suurimman riskin potilaat, joilla ikä tai muut sairaudet eivät ole
esteenä, saavat aggressiivista solunsalpaajahoitoa. 30%:lle potilaista voi hoitona mahdollisesti
yrittää parantavaa hoitoa, eli allogeenista kantasolujensiirtoa. Noin 40% allogeenisen siirron
saavista potilaista saavuttaa pysyvän remission. 40%:lle sairastuneista hoitona riittää
oireellisen anemian hoito, kun pienen riskin potilaille, joilla ei ole tarvetta punasolusiirroille,
saattaa riittää pelkkä taudin seuranta. (Remes 2013, 760-761.)

4  

Kantasolujensiirtopotilaan hoitotyö

Meilahden kolmiosairaalan hematologisella vuodeosastolla on 13 aikuisille suunnattua yhden
hengen suojaeristys potilaspaikkaa. Potilaat tulevat osastolle suunnitellusti
kantasolujensiirtohoitoon tai päivystysluontoisesti komplikaatioiden tai infektioiden hoitoon.
Sairaanhoitajat toteuttavat yksilövastuista hoitotyötä, jossa korostuu vakavasti sairastuneen
potilaan ja hänen läheistensä kohtaaminen. Lääkehoidon toteuttaminen vaatii
sairaanhoitajalta erityistä osaamista. Sairaanhoitaja on vastuussa osastolla muun muassa
mikrobilääkkeiden, solunsalpaajien ja käänteishyljinnän estolääkkeiden turvallisesta
lääkehoidosta. Allogeeninen kantasolujensiirto on erikoisosaamista vaativa hoitomuoto, sillä
sitä on mahdollisuus toteuttaa ainoastaan Helsingin ja Turun yliopistollisten sairaaloiden
osastoilla, jotka ovat kantasolujensiirtoon erikoistuneita yksiköitä.

Kantasolujensiirto voidaan jakaa autologiseen ja allogeeniseen. Autologinen
kantasolujensiirto tarkoittaa potilaan omien kantasolujen keräystä ja palautusta takaisin
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potilaalle raskaan intensiivihoidon jälkeen. Autologista kantasolujen siirtoa käytetään
erilaisten lymfoomien, myeloomien sekä joidenkin kiinteiden syöpäkasvainten hoidossa.
(Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2018.) Allogeenista kantasolujensiirtoa käytetään
pahalaatuisten veritautien hoitoon, kun tavoitellaan pysyvää paranemista. Käsittelemme tässä
opinnäytetyössä allogeenista kantasolujensiirtoa, jossa potilas saa kantasoluja joko
rekisteriluovuttajalta tai kudostyypiltään sopivalta sisarukselta tai vanhemmalta. Suomessa
allogeenisen kantasolujensiirron saa noin 130-140 potilasta vuodessa. (Itälä-Remes 2015, 3839.) Suomessa Punainen Risti ylläpitää vuonna 1992 perustettua kantasolurekisteriä, jossa on
tällä hetkellä 49 000 jäsentä. Maailmanlaajuisesti rekisterissä on yli 30 miljoonaa jäsentä.
(Punainen risti 2019.)

4.1  

Esihoito

Esihoidon tarkoituksena on saada kantasolujensiirron saavan potilaan puolustusjärjestelmä
heikentymään siten, että luovutettu kantasolusiirre juurtuu saajan luuytimeen (Porkka 2004,
1391-1394). Esihoito koostuu solusalpaajista tai solunsalpaajista sekä sädehoidosta. Esihoito
valitaan yksilöllisesti jokaiselle potilaalle tautitilanteen mukaan. Esihoidon jälkeen
solunsalpaajat poistuvat elimistöstä ja luuydin ei enää tuota verisoluja. Esihoidon jälkeen
potilaalle infusoidaan verenkiertoon uudet kantasolut, jotka siirtyvät sieltä luuytimeen, jossa
ne alkavat jakautua ja tuottaa uusia verisoluja. (Kalajoki 2015, 11.) Ennen esihoitoa potilaalle
asetetaan heräämössä keskuslaskimokatetri solisluun tai kaulan alueen isoon laskimoon.
Keskuslaskimokatetri on kaksiosainen silikoniputki, jonka avulla toteutetaan nestehoitoa,
annetaan solunsalpaajia, verituotteita, sekä tarvittaessa suonensisäistä ravitsemusta.
Keskuslaskimokatetri asetetaan potilaalle paikallispuudutuksessa heräämössä
anestesialääkärin toimesta. (Haavisto 2015, 7.)

Kun potilas saapuu osastolle kantasolujensiirtoa varten, on potilas suojaeristyksessä, jolloin
hän ei voi poistua huoneestaan muuten kuin suojattuna tutkimuksiin ja toimenpiteisiin.
Suojaeristys kestää yleensä 4-6 viikkoa, eli koko kantasolujensiirtohoidon ajan.
Suojaeristyksellä on tarkoitus suojata potilasta infektioilta. (Haavisto 2015, 7-8.)
Suojaeristyshuoneissa on HEPA suodatettu ilma, joka puhdistaa ilmaa esimerkiksi sieni-itiöistä
ja taudinaiheuttajista. Varsinkin invasiiviset sieni-infektiot voivat olla kohtalokkaita potilaille.
Tutkimuksissa on pystytty yhdistämään HEPA suodatettu ilma alhaisempaan
kantasolujensiirtoon liittyvään kuolleisuuteen. (Nihtinen 2012, 14-15.) Huoneissa on myös
positiivinen paine, jonka tarkoituksena on estää käytävän ilmassa olevien partikkeleiden
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siirtyminen huoneeseen ovia avattaessa. Jos potilaalla on kosketuksen välityksellä tai
pisaratartuntana tarttuva tauti, hoitohenkilökunta sekä vierailijat suojautuvat osaston ohjeen
mukaan. Terveet vierailijat ovat sallittuja suojaeristyksessä olevalla potilaalla. (Haavisto
2015, 19.)

4.2  

Kantasolujensiirto

Opinnäytetyössämme käsittelemme allogeenista kantasolujensiirtoa. Allogeeninen
kantasolujensiirto tarkoittaa luovutettujen kantasolujen siirtoa potilaalle, eli kantasolut
kerätään kudostyypiltään sopivalta luovuttajalta. Luovuttaja voi olla sisarus, muu sukulainen
tai rekisteriluovuttaja. Allogeeninen siirto tähtää aina pysyvään paranemiseen. (Itälä-Remes
2015, 38.) Kantasolut voidaan kerätä luovuttajalta joko luuytimestä nukutuksessa tai
käsivarsien suurista laskimoista erityisen keräyslaitteen avulla. Jos kantasolut kerätään
verestä, saa luovuttaja keräystä edeltävinä päivinä valkosolukasvutekijää, joka auttaa
kantasoluja siirtymään verenkiertoon. (Haavisto 2015, 12.)

Kerätty kantasolusiirre annetaan potilaalle mahdollisimman pian siirteen keräyksestä.
Kantasolusiirre infusoidaan potilaalle verensiirron tapaan keskuslaskimokatetrin kautta.
Kantasolujensiirto tapahtuu potilaan omassa huoneessa, jossa hoitaja on koko siirron ajan.
Lääkäri tulee seuraamaan siirron alkua. Kantasolujensiirron jälkeen siirre alkaa hakeutua
verenkierrosta luuytimeen ja tarttuminen tapahtuu noin 2-3 viikon kuluessa. Samalla myös
solutuotanto alkaa. Potilaan veriryhmä muuttuu luovuttajan veriryhmäksi tässä vaiheessa, jos
luovuttajalla on eri veriryhmä kuin potilaalla. (Haavisto 2015, 12-13.)

4.3  

Kantasolujensiirtoon liittyvä lääkehoito

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on uudistanut vuonna 2005 sosiaali- ja
terveysministeriön laatiman Turvallinen lääkehoito-oppaan. Hyvä lääkehoidon osaaminen, eli
oikein toteutettu, turvallinen ja tarkoituksenmukainen lääkehoito korostaa
potilasturvallisuutta ja lisää potilastyytyväisyyttä. (Inkinen, Volmanen & Hakoinen 2015, 3).
Työntekijän lääkehoidon osaaminen muodostuu koulutuksen aikana, mutta se täydentyy
työkokemuksen ja täydennyskoulutuksien kautta. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat
velvollisia ylläpitämään ja kehittämään omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan, jolloin
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lääkehoidon osaaminen paranee ja potilasturvallisuus lisääntyy. Työnantajan on
varmistettava, että työntekijä suoriutuu työtehtävistään työyksikössä ja näin ollen
työnantajalta edellytetään, että lääkehoitoon osallistuvalla henkilöllä on tarvittava
osaaminen sen toteuttamiseen. Laadukas perehdyttäminen ja siinä asetetut tavoitteet
lääkehoidon toteuttamisesta on yksi keino varmistaa työntekijän lääkehoidon osaaminen
vastaamaan työtehtävien vaatimuksia. Tämän lisäksi esimerkiksi lääkelupien suorittaminen ja
täydennyskoulutukset antavat näyttöä lääkehoidon hallitsemisesta. (Inkinen ym. 2015, 25, 3031.)

Yhteistyökumppanillamme on olemassa osastolla erillinen, laaja kansio lääkehoidosta, joten
tässä opinnäytetyössä perehdymme ainoastaan muutamaan yleisimpään osaston lääkkeeseen.

Kaikille kantasolujensiirron saaville aloitetaan jo ennen siirtoa käänteishyljinnän estolääkitys,
siklosporiini, eli Sandimmun® ja sitä jatketaan noin puoli vuotta kantasolujensiirrosta.
Sandimmunia® pidetään tärkeimpänä lääkkeenä kantasolujensiirron saaville, sillä sen
tarkoituksena on totuttaa luovuttajalta saadut kantasolut potilaan elimistöön ja estää
siirrännäiseen kohdistuvia hylkimisreaktioita säätelemällä elimistön immuunijärjestelmän
toimintaa. (Haavisto 2015, 10; Lääkeinfo 2015.) Yleisimmät lääkkeen sivuvaikutukset ovat
käsien tärinä ja pahoinvointi, lisäksi voi esiintyä verenpaineen tilapäistä nousua, makuaistin
muutoksia ja normaalista poikkeavaa karvojen kasvua. Sivuvaikutukset usein helpottavat, kun
lääkeannosta pienennetään hoidon edetessä. Lääkityksen päättyessä myös sivuvaikutukset
häviävät vähitellen. Sandimmunia® käyttäessä on huomioitava riittävä nesteen saanti, sillä
riittämätön nesteen saanti voi aiheuttaa munuaisten toimintaan häiriöitä. (Haavisto 2015,
10.)

Toisilla potilailla käänteishyljinnän estoon käytetään siklosporiinin lisäksi kortisonia. Sen
käyttö aloitetaan vasta kantasolusiirron jälkeen ja käyttöä jatketaan vähintään kolme
kuukautta. Kortisonin sivuvaikutuksia ovat muun muassa turvotukset, kuukasvoisuus,
unettomuus ja lisääntynyt ruokahalu. (Haavisto 2015,10.)

Koska immuunipuolustus on kantasolujensiirron saavilla potilailla heikentynyt, ovat infektiot
heillä yleisiä. Keuhkoinfektion ennaltaehkäisyyn on antibioottihoitona sulfa, joka aloitetaan
ennen kantasolujensiirtoa ja sitä jatketaan noin vuoden ajan. Sen tarkoitus on
ennaltaehkäistä pneumocystis jiroveci –sienen aiheuttama keuhkoinfektio.
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Herpesvirusinfektioita pyritään ehkäisemään asikloviirilla, jota potilas saa osastojakson lisäksi
vielä kotona. Lisäksi suun sieni-infektioon käytetään paikallisia aineita, esimerkiksi Nystania®.
(Haavisto 2015, 11.)

Muita lääkkeitä ovat esimerkiksi osteoporoosin ehkäisyyn käytettävä kalkki, sekä
hormonikorvaushoito kantasolusiirron jälkeen. Kalkin lisäksi potilaat saavat polikliinisesti
luuston haurastumista ehkäisevää lääkettä. Potilaille aloitetaan myös ennen siirtoa
maksansuojalääkitys ja sitä jatketaan noin kolme kuukautta siirron jälkeen. (Haavisto 2015,
11.)

4.4  

Kantasolujensiirron vaikutukset elimistön toimintaan

Hematologiset potilaat tarvitsevat paljon tukihoitoja kantasolujensiirron lisäksi, koska hoidot
vaikuttavat sairastuneen elämään monella eri tavalla, kuten syöpäsairauksille on tyypillistä.
Tämän vuoksi on tärkeää arvioida mahdollisten tukihoitojen tarve. Hoidon tulee olla
potilaslähtöistä ja on tärkeää, että siinä otetaan huomioon kyseisen potilaan mieltä painavat
asiat ja ongelmat. Tukihoitojen tulee kattaa fyysinen, informatiivinen, emotionaalinen,
psykososiaalinen, sosiaalinen, henkinen ja käytännölliset näkökulmat. Kun nämä kaikki
näkökulmat otetaan huomioon, voidaan potilaille tarjota hoitoa ja apua jokaiseen
näkökulmaan, mihin he apua tarvitsevat. (Hall, Lynagh, Bryant & Sanson-Fisher 2013.)

Hematologian vuodeosasto 7B:llä toimii fysioterapeutti arkisin. Fysioterapeutti laatii
jokaiselle potilaalle oman henkilökohtaisen kunto-ohjelman. Kunto-ohjelman tarkoituksena on
potilaiden toimintakyvyn ylläpitäminen, sillä lihaskunnon heikentyminen sairaalassa olon
aikana vähentyneen liikunnan sekä lääkehoidon seurauksena on yleistä (Haavisto 2015, 18).

4.4.1  

Käänteishyljintä

Kantasolujensiirtoon liittyy merkittävä sairastavuuden ja kuolleisuuden riski liittyen
käänteishyljintään. Käänteishyljintä on immunologinen reaktio, jossa luovuttajan solut eivät
tunnista uutta ympäristöään ja alkavat tämän seurauksena hylkiä saajan elimistöä aiheuttaen
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kudostuhoa. Käänteishyljintää yritetään ehkäistä jo aikaisessa vaiheessa ja onkin tärkeää
löytää mahdollisimman hyvin potilaan kudostyyppiä vastaava luovuttaja. Esihoidossa potilaalle
annetaan vasta-ainetta, jonka tarkoituksena on poistaa luovuttajan siirteestä lymfaattisia Tsoluja. Immunospuressiiviset lääkkeet pienentävät myös käänteishyljinnän riskiä, joten potilas
saa muun muassa siklosporiinia. (Taskinen, Ryhänen & Vettenranta 2017, 253.)

Käänteishyljintä jaetaan akuuttiin ja krooniseen käänteishyljintään ja sitä voi esiintyä iholla,
ruoansulatuskanavassa sekä maksassa. Akuutiksi käänteishyljinnäksi lasketaan
käänteishyljintäreaktiot, jotka ovat alkaneet korkeintaan sata päivää kantasolujensiirron
jälkeen. Ihon akuutti käänteishylintä näyttäytyy usein lievänä tai hyvinkin vaikeana
ihottumana ja se kehittyy 60%:lle potilaista, mikäli siirre on saatu rekisteriluovuttajalta.
(Taskinen ym. 2017, 251-252.) Suoliston käänteishyljintäoireet ilmenevät usein runsaana ja
toistuvana vetisenä ripulina. Erittäin vaikeaan suoliston käänteishyljintään liittyvät myös
kivuliaat vatsakrampit sekä veriset ulosteet. Maksan käänteishyljintä näkyy kohonneina
maksa-arvoina laboratoriokokeissa. Ihon kuntoa, vatsan toimintaa sekä veriarvoja seurataan
osastolla tarkkaan, jotta käänteishyljintään voidaan puuttua ajoissa. (Haavisto 2015.) Lievä
ihon akuutti käänteishyljintä voidaan hoitaa paikallisesti kortisonivoiteilla. Muita akuutin
käänteishyljinnän oireita hoidetaan ensisijaisesti suuriannoksisilla kortisonilääkityksillä.
(Taskinen ym. 2017, 252-253.) Myös kehonulkoista fotofereesihoitoa voidaan käyttää
käänteishyljinnän hoidossa, jossa tarkoituksena on valohoidon avulla rauhoittaa lymfosyyttien
toimintaa, jolloin käänteishyljintäoireiden tulisi lieventyä. (Haavisto 2015.)

Käänteishyljintä luokitellaan krooniseksi, kun käänteishyljintäreaktiot alkavat yli sadan päivän
jälkeen kantasolujensiirrosta. Krooninen käänteishyljintä voi olla hyvin lievää tai jopa
elämänlaatua heikentävää. Oireet ovat hyvin moninaisia, oireet voivat esiintyä yhdellä
elinjärjestelmän alueella tai useassa paikassa. Kroonisen käänteishyljinnän kokee 30-70%
siirron saaneista. Krooninen käänteishyljintä voi ilmaantua infektion tai immunosupressiivisen
lääkkeen lopettamisen jälkeen ja yleisimpiä kroonisen käänteishyljinnän ilmenemispaikkoja
ovat iho, silmät ja limakalvot. Iholla voi ilmaantua erityyppisiä muutoksia, silmät ja
limakalvot kärsivät yleensä kuivuudesta. Oireiden vaikeudesta riippuen hoidoksi saattaa
riittää paikallinen kortisonivoide tai kostuttavat silmätipat. Vaikeissa tapauksissa
kortisonihoitoon liitetään uudestaan immunosupressiivinen lääke tai lääkkeen annosta
lisätään. (Taskinen ym. 2017, 254-257.)
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4.4.2  

Infektioherkkyys

Perinnöllisten tekijöiden, perussairauksien ja niiden hoitojen, sekä ikääntymisen katsotaan
aiheuttavan infektioherkkyyttä. Syöpää sairastavilla yleisimmät infektioita aiheuttavat tekijät
ovat neutropenia ja limakalvovauriot. (Salonen 2014, 953-960.) Neutropenia altistaa
bakteeri- ja sieni-infektioille, kun sytostaattien aiheuttamien limakalvovaurioiden vuoksi suun
ja suoliston bakteerit leviävät verenkiertoon. Virusinfektioille puolestaan altistaa
soluvälitteisen immuunipuolustuksen heikentyminen. (Olkinuora, Rahiala, Anttila, Koskenvuo
& Vettenranta 2013, 1233.) Kajoavat tutkimus- ja hoitotoimenpiteet, verisuonikanyylit ja
virtsakatetrit ovat myös aina riski infektion syntymiseen. Hyvä käsihygienia ja oikeanlaiset
suojautumistoimet ovat olennainen osa infektiotartuntojen ehkäisyä. Tieto infektioiden
riskitekijöistä, erilaiset ehkäisevät lääkehoidot ja rokotussuojan ylläpitäminen ovat myös
tärkeitä huomioida immuunipuutteessa olevan potilaan hoidossa. (Salonen 2014, 953-960.)

Sytopeniaa, eli elimistön solujen vähäisyyttä tai niiden täydellistä puutosta, aiheutuu
esimerkiksi kantasolujensiirron saavalle potilaalle voimakkaan sytostaattihoidon vaikutuksesta
(Jantunen 2012, 588; Porkka 2013, 755). Ennen allogeenista kantasolujensiirtoa potilaan
luuytimen kantasolut tuhotaan, josta aiheutuu useita viikkoja kestävä neutropenia. Se on
suurin infektioille altistava tekijä pahanlaatuisissa veritaudeissa. (Salonen 2014, 953-960.)
Soluarvojen, lämmön, pulssin ja verenpaineen päivittäinen seuranta mahdollistaa nopean
infektion toteamisen ja hoidon aloituksen. Potilaasta, joka kuumeilee yli 38 celsiusastetta,
otetaan verinäytteet ja hänelle aloitetaan suonensisäinen antibioottihoito. (Haavisto 2015,
14-15.)

Kantasolujensiirtopotilaan soluarvojen ollessa matalalla, on infektioiden esiintyminen yleistä.
Yleisimmät bakteeri-infektiot aiheuttavat potilaan omat suolisto- tai ihobakteerit, kun taas
sieni-infektiot ovat yleensä peräisin pitkäaikaisista antibioottihoidoista. Esihoidon jälkeisinä
viikkoina potilas tarvitsee usein punasolu- ja trombosyyttisiirtoja. (Haavisto 2015, 15.)
Immuunijärjestelmän toipuminen allogeenisen kantasolujensiirron jälkeen on yksilöllistä.
Siihen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa esihoidot, potilaan ikä, käänteishyljintä, sen
ehkäisy ja hoidot, sekä tukihoidot. (Olkinuora ym. 2013, 1236.) Yleisesti voidaan sanoa, että
potilaan vastustuskyky normalisoituu vasta noin vuoden päästä, mutta valkosoluarvojen nousu
turvalliselle tasolle alkaa noin 2-4 viikon kuluttua kantasolujensiirrosta (Haavisto 2015, 15).
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Sytopenian aikana potilas tarvitsee useita eri tukihoitoja immuunipuutteen vuoksi.
Infektioalttiuden vuoksi kantasolujensiirtoa saavan potilaan on oltava suojaeristyksessä
ylipaineistetussa, HEPA-suodattimilla varustetussa, yhden hengen huoneessa. (Salonen 2014,
953-960.) Infektioita pyritään ennaltaehkäisemään hoidon aikana myös eri lääkehoidoilla.
Keuhkoinfektion ennaltaehkäisyyn aloitetaan lääkitys jo ennen kantasolujensiirtoa ja sitä
jatketaan noin vuosi siirron jälkeen. Erilaiset herpesvirusinfektiot ja suun sieni-infektiot ovat
yleisiä kantasolujensiirtoa saavilla, joten he saavat ennaltaehkäisevästi lääkityksen myös
näitä vastaan. (Haavisto 2015, 7, 11.)

Kantasolujensiirtoa saava potilas ohjataan myös huolehtimaan hygieniastaan osastohoidon
ajan. Hyvä käsihygienia on tärkein potilaan henkilökohtainen keino ehkäistä kosketuksesta
leviäviä infektioita. Hyvä suuhygienia, sisätossujen käyttö ja päivittäinen suihkussa käynti
ovat myös tärkeitä infektioiden ehkäisyssä. (Haavisto 2015, 15.) Osa infektioiden
ennaltaehkäisyä on myös oikeanlainen ruoka. Kypsentämättömät ja kuumentamattomat
ruoat, esimerkiksi tuoresalaatit, pastöroimaton maito, tuorejuustot ja raa’at kalat ovat
kiellettyjen ruokien listalla. (Salonen 2014, 953-960.)

Allogeenisen kantasolujensiirron saavan potilaan luuytimen tuhouduttua, myös aiempi
immuniteetti häviää. Tämän takia myös entinen, saatujen rokotteiden vaste häviää ja potilas
aloittaa koko rokotusohjelman alusta hoitojen jälkeen. (Salonen 2014, 953-960.)

4.4.3  

Ruoansulatuskanavan oireet

Ruoansulatuskanavan oireet ovat tyypillisiä solunsalpaaja- ja sädehoidon haittavaikutuksia,
mutta oireita voi ilmetä myös infektioiden ja käänteishyljinnän estoon käytettävistä
lääkityksistä. Tällöin oireena on yleensä pahoinvointi, jota voidaan hoitaa ja ehkäistä
lääkkeillä ja ruokavalinnoilla. Myös ripulia voi esiintyä, johon saattaa liittyä vatsan
kouristelua ja ilmavaivoja. Kantasolujensiirron jälkeen on yleistä, että potilaan paino laskee
esimerkiksi ruokahaluttomuuden seurauksena. Ruokahaluttomuus itsessään voi johtua
pahoinvoinnista tai makuaistin muutoksesta ja heikentymisestä, jonka tietyt lääkkeet saavat
aikaan. On kuitenkin tärkeää, että sairastunut saa syötyä jokaisella aterialla vähintään pienen
määrän ruokaa, sillä se edistää vatsan normaalia toimintaa. Ravinnoksi suositellaan
valkuaisainepitoisia ja kylmiä ruokia, sillä ne helpottavat kuvottavaan oloon. Myös
lisäravinnejuomat ovat hyviä vaihtoehtoja, sillä ne sisältävät runsaasti energiaa, vitamiineja
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ja hivenaineita. Ruokailuun on hyvä käyttää aikaa ja syödä useita pieniä annoksia kerrallaan.
Juominen olisi hyvä ajoittaa ruokailujen välille. Mikäli ripulia esiintyy, on hyvä välttää
laktoosia sisältäviä juomia ja ruokia, sekä välttää rasvaista ja mausteista ruokaa. (Haavisto
2015, 15.)

Ruoansulatuskanavaan liittyvät oireet voivat liittyä myös käänteishyljintään. Suolistossa
esiintyvä akuutti käänteishyljintä ilmenee tyypillisesti runsaana vetisenä ripulina, mutta
muita oireita voi olla voimakkaat vatsakivut, veriripuli ja suolitukos. Ruokatorvessa ja
mahalaukussa esiintyvä käänteishyljintä aiheuttaa pahoinvointia, ruokahaluttomuutta ja
oksentelua. Koska osa oireista voi aiheutua esimerkiksi lääkityksen seurauksena, voi
diagnosointi olla hankalaa ja vaatia pidempää seuraamista. Vaikeaa käänteishyljintää voidaan
hoitaa säännöllisesti glukokortikodilla. Kroonisen käänteishyljinnän oireet ovat samoja kuin
akuutissa käänteishyljinnässä, mutta diagnostisena löydöksenä voi olla yläruokatorven
ahtaumat ja kuroumat, jotka voivat oireita aiheuttaa. (Taskinen ym. 2017, 252, 253, 255.)

Suu- ja nielukipu on yksi yleinen haittavaikutus, joka ilmenee kantasolujensiirron jälkeen.
Ongelma johtuu limakalvojen heikkenemisestä ja alkaa yleensä viikon kuluessa siirtopäivän
jälkeen. Kipua voidaan helpottaa kipulääkkeillä mutta se helpottuu itsestään, kun potilaan
valkosoluarvot lähtevät nousuun. Myös lisääntynyttä limaneritystä voi esiintyä sädehoidon
jälkeen, joka voi aiheuttaa ruokahaluttomuutta ja pahoinvointia. Limanerityksestä
ilmaantuvaa pahoinvointia voidaan hoitaa huuhtelemalla suuta keittosuolalla. Suun huuhtelu
auttaa myös infektioiden ehkäisyssä ja tämän vuoksi sitä kannattaa toteuttaa usein ja
erityisesti ruokailujen jälkeen. (Haavisto 2015, 16.)

4.4.4  

Muut sivuvaikutukset

Muita sivuvaikutuksia ovat ihoon ja kynsiin liittyvät oireet, hiustenlähtö, lihaskunnon
heikentyminen, osteoporoosi, harmaakaihi ja aseptinen luunekroosi. Oireet voivat ilmaantua
esihoidon ja käänteishyljinnän seurauksena. (Haavisto 2015, 17-19.) Myös limakalvoilla ja
silmissä voi esiintyä erilaisia oireita. Akuutissa käänteishyljinnässä 80%:lle potilaista voi
kehittyä makulopapulaarista ihottumaa, joka voi eri vaikeusasteisena vaihdella paikallisesti
ilmaantuvasta aina koko vartalolle ulottuvaan ihottumaan. Mikäli käänteishyljintä on lievää,
voidaan sitä hoitaa paikallisesti glukokortikodivoiteella, mutta vaikeamman käänteishyljinnän
hoitoon vaaditaan säännöllinen glukokortikodihoito. (Taskinen ym. 2017, 253-254.) Koska iho

22

	
  

on normaalia ohuempi, herkempi ja kuivempi on tärkeää huolehtia sen päivittäisestä
rasvauksesta ja käyttää mietoja pesuaineita, sekä suojata iho suoralta auringonpaisteelta
(Haavisto 2015, 18). Kroonisen käänteishyljinnän seurauksena iholla, limakalvoilla ja silmissä
voi esiintyä pigmenttimuutoksia, genitaalialueen pinnallisia ja syviä haavaumia, silmien
kuivumista, sarveis- ja sidekalvon tulehdusta sekä sarveiskalvon arpeutumia. Muita oireita voi
olla hikoilun väheneminen ja silmien valonarkuus. (Taskinen ym. 2017, 255.)

Hiustenlähtö on solunsalpaajahoidon aiheuttama yleinen haittavaikutus ja hiukset lähtevät
yleensä 1-2 viikon kuluessa, kun kantasolujensiirto on tehty. Kun hiuksia alkaa lähteä
enemmän, suositellaan niiden pois ajamista kokonaan, hygieniasyistä johtuen. Myös
silmäripset, kulmakarvat ja ihon muu karvoitus voi lähteä, mutta harvoin kokonaan. 2-3
kuukauden kuluttua kantasolujensiirrosta, alkavat hiukset yleensä kasvamaan takaisin.
Hiusten laatu voi olla aluksi pehmeämpää, hennompaa ja tummempaa kuin aiemmin. Hiusten
värjäämistä ja vahvojen hiustenpesutuotteiden käyttöä ei kuitenkaan suositella ensimmäisen
vuoden aikana kantasolujensiirron jälkeen. Potilaat voivat käyttää omien mieltymysten
mukaan peruukkia, myssyjä ja huiveja. Peruukin ostoon tulee pyytää maksusitoumus
lähettävältä sairaalalta ja yksi peruukki on mahdollista saada korvattavasti kerran
kalenterivuodessa. (Haavisto 2015, 17.)

4.5  

Henkisten voimavarojen ylläpitäminen

Syöpään sairastuminen vaikuttaa kehon lisäksi myös psyykkiseen hyvinvointiin (Kaikki
syövästä). Jokainen kokee ja käsittelee sairastumisensa ja tunteensa yksilöllisesti (LehtoJärnstedt, Kellokumpu-Lehtinen & Ojanen 2002, 1457-1458). Tieto diagnoosista aiheuttaa
yleisesti sairauden kieltämistä tai esimerkiksi vihan, pelon, ahdistuksen, surun, masennuksen
tai yksinäisyyden tunteita. (Kaikki syövästä) Sairaus ja sen hoito, elämäntapahtumat ja muut
elämän rasitteet, esimerkiksi taloudelliset ongelmat, ovat syöpäpotilaalle eniten stressiä
aiheuttavia tekijöitä. Sairastumiseen liittyvään stressinhallintaan, jolla on yhteys psyykkiseen
hyvinvointiin ja somaattiseen terveydentilaan, vaikuttavat sosiaalinen tuki, sairastuneen
persoonallisuus, sekä elämäntapahtumat ja –tilanteet. (Lehto-Järnstedt ym. 2002, 14571458.) Sosiaalisen tuen avulla potilaan emotionaalinen kuormitus vähenee, tunne omasta
merkityksellisyydestä kasvaa, sekä ongelmallisiin tilanteisiin löytyy apua ja ratkaisuja
(Mikkola 2006). Kun potilas tuntee olonsa turvalliseksi hoidossa sairaalassa, potilasohjaus ja
perehdytys hoitoon on riittävän selkeää, sekä potilaan kohtelu on kunnioittavaa ja
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ystävällistä, on usein omaisten tuki potilaalle riittävää selviytymisen kannalta (Aalberg &
Idman 2013, 860).

Tutkimukset kuitenkin osoittavat noin kolmasosalla potilaista ja omaisista esiintyvän
psyykkisiä oireita jossain hoidon vaiheissa, toiset tarvitsevat erityistukea heti alusta lähtien.
Pelko paranemisesta ja epävarmuus elinajasta on usein syöpää sairastavan potilaan psyykkisen
oireilun taustalla. (Idman 2013, 403-409; Aalberg & Idman 2013, 860.) Psyykkiset oireet ovat
tärkeä huomioida, sillä niiden oikeanlainen hoito tukee somaattiseen sairauteen
sopeutumista, helpottaa sairauden hoitoa ja parantaa sen ennustetta (Pesonen 2011, 1829).
Hoitamattomat psyykkiset oireet heikentävät toimintakykyä, lisäävät kärsimystä,
hankaloittavat syöpähoitojen toteutumista ja voivat heikentää sosiaalista kuntoutumista
hoitojen jälkeen. Psykososiaalista tukea annetaan psyykkisen ja sosiaalisen selviytymisen
edistämiseksi. Se voidaan jakaa emotionaaliseen, informatiiviseen ja käytännön tukeen.
(Aalberg & Idman 2013, 860-861). Emotionaalinen tuki on muun muassa huolenpitoa,
välittämistä, läsnäoloa ja tunteiden huomioimista. Rehellisen ja ymmärrettävän tiedon
antaminen, kysymyksiin vastaaminen ja käsiteltyjen asioiden kertaaminen ovat informatiivista
tukea. (Mattila 2011, 35-36.) Käytännön tukeen kuuluvat puolestaan esimerkiksi
sosiaaliturvaan liittyvien asioiden hoitaminen, sekä asumiseen ja vanhemmuuteen liittyvien
ongelmien ratkaisu. Hoitohenkilökunnalta potilaat toivovat informatiivista tukea, sekä
kannustusta ja rohkaisua, kun omaisilta taas odotetaan enemmän emotionaalista tukea ja
myötäelämistä. Käytännön tukea odotetaan niin hoitohenkilökunnalta, omaisilta, kuin
sosiaalityöntekijöiltä. (Aalberg & Idman 2013, 861.) Psyykkisesti oireilevan hoidossa tärkeintä
ovat ennaltaehkäisy, oireiden varhainen tunnistaminen, oireiden vaikeuden arviointi ja niiden
asianmukainen ja yksilöllinen hoito. Ennaltaehkäisyä ovat esimerkiksi kuunteluun perustuva
vuorovaikutus ja hyvä potilasohjaus kaikissa syöpähoidon vaiheissa. Somaattisten oireiden
hyvä hoito auttaa potilasta luottamaan saamaansa hoitoon ja parantaa samalla psyykkistä
jaksamista. (Idman 2013, 403-409.) Vuorovaikutuksen onnistuminen ja riittävän tuen
saaminen hoitotyössä lisää potilaan hyvinvointia ja hoitotyytyväisyyttä, sitouttaa potilaan
omaan hoitoonsa ja parantaa hoitotuloksia (Artkoski & Hyvärinen 2015, 33; Mikkola 2000).

Hyvä suhde hoitohenkilökuntaan hoidon kaikissa vaiheissa vaikuttaa positiivisesti potilaan
vointiin (Aalberg & Idman 2013, 870). Potilas pitää tärkeänä etenkin omaa
vuorovaikutussuhdettaan hoitajaan, sillä hoitaja on potilaan kanssa tekemisissä sairaalassa
ollessa enemmän kuin lääkäri. Yksilövastuinen hoitotyö sisältää riittävän tuen saamista
vuorovaikutuksen kautta, jolloin potilaan on mahdollista mukautua sairautensa kulloiseenkin
tilanteeseen. Henkilökunnalta saatu yksilöllinen neuvonta, ymmärrys, rohkaisu ja
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emotionaalinen tuki antavat potilaalle riittävän tiedon sairauden hoidosta ja lisävoimavaroja
sairauden kohtaamiseen, käsittelyyn ja hyväksymiseen. (Mikkola 2000, 66, 91.)

Jos potilaasta tuntuu, ettei omat voimavarat tai läheisten ja henkilökunnan tuki ole riittävää,
on potilaan mahdollista hakea psyykkistä tukea myös muualta. Sairastuneet saavat
halutessaan psykologin tai psykiatrisen sairaanhoitajan keskusteluapua. Tarjolla on myös
luottamuksellista keskustelu- ja kuunteluapua sairaalassa työskenteleviltä papeilta.
Syöpäjärjestöjen neuvontapalvelusta sairastuneet sekä heidän läheiset saavat neuvontaa
koulutetuilta ammattilaisilta. Syöpäjärjestöillä on myös tarjota halukkaille
neuvontapalveluja, sopeutumisryhmiä ja vertaistukihenkilöitä, jolloin tukea on saatavilla
sairauden eri vaiheissa. (Kaikki syövästä) Myös sosiaalityöntekijä on myös osa hoidon
kokonaisuutta. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on auttaa potilasta saamaan tarvittavat
sosiaalipalvelut ja –etuudet hoidon ja kuntoutuksen eri vaiheissa. (Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiiri)

4.6  

Kotiutuminen ja potilaan ohjaus itsehoitoon

Potilaan ohjaus itsehoidosta on erityisen tärkeää. Potilasta ohjataan tarkkailemaan omaa
terveydentilaansa, sekä seuraamaan mahdollisia infektioiden ja käänteishyljinnän merkkejä.
Potilasta ohjataan ottamaan aina yhteyttä hoitavaan osastoon, jos vointi huononee tai
merkkejä infektioista tai käänteishyljinnästä esiintyy. Näitä merkkejä ovat muun muassa ihooireet, kuume, yskä, ripuli, verenvuoto, oksentelu tai muut kivut. Potilasta ohjeistetaan myös
välttämään ihmisiä, joilla on tai saattaa olla jokin infektio, eli ihmisiä, jotka ovat kipeänä.
Kantasolujensiirron jälkeen potilasta seurataan tiiviisti poliklinikka- ja laboratoriokäynneillä.
Ensimmäisten kuukausien aikana poliklinikalla käydään kerran viikossa. Yleensä seuranta
hoitavassa sairaalassa kestää 1- 1,5 vuotta. Seurantaan kuuluu myös keuhkokuvia,
luuydinnäytteitä sekä rokotukset rokotusohjelman mukaisesti, sillä kantasolujensiirron
jälkeen aikaisempi rokotussuoja häviää. Seurantakäynneillä keskustellaan myös työhön
paluusta, jos siirron saanut on työikäinen. Työhön voi yleensä palata aikaisintaan puoli vuotta
kantasolujensiirron saannin jälkeen. Joskus kuitenkin työn laatu voi olla este samaan työhön
palaamiselle, jolloin uudelleenkouluttautumista tai työtehtävien vaihtoa suositellaan.
(Haavisto 2015, 21, 28, 30-31.)
Potilas on kotiuduttuaan ainakin vuoden erityisen altis infektioille. Hyvä käsihygienia on
tärkeää ja flunssaisia ihmisiä kannattaa välttää. Ruuhkaisia kauppoja, elokuvateattereita ja
muita tämän kaltaisia paikkoja kehotetaan välttämään ainakin ensimmäisten viikkojen ajan
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kotiutumisesta. Luonnonvesissä uiminen on sallittua, mutta yleisiä saunoja ja uimahalleja
tulisi välttää noin vuoden ajan. (Haavisto 2015, 24.)
Kotona ruokailussa vältetään edelleen kypsentämättömiä ja kuumentamattomia ruokia.
Hedelmiä, vihanneksia ja juureksia voi kuitenkin syödä kuorittuina. Pahoinvointia ja
ruokahaluttomuutta voi esiintyä kotonakin. On kuitenkin tärkeää yrittää syödä
mahdollisimman monipuolisesti ja riittävästi kotonakin, sekä huolehtia, että nesteitä
nautitaan kahdesta kolmeen litraan vuorokaudessa. Kun siirrosta on kulunut yli 4 kuukautta,
lääkäri keskustelee poliklinikkakäynnillä ruokarajoitusten jatkamisesta tai purkamisesta.
(Haavisto, 2015, 25-26.)

5  

Perehdyttäminen

Perehdyttäminen käsittää sekä työhön opastamisen, että organisaatioon ja työyhteisöön
sopeutumisen. Sen tavoitteena on kasvattaa työntekijä osaksi työyhteisöä, joka tuntee
kokonaisvaltaisesti organisaation arvot, periaatteet ja toimintatavat, työyksikön
ominaispiirteet, työn luonteen, sekä omaan työhön liittyvät odotukset ja työtehtävän
vaatimukset. Perehdytys on yleisesti suunnattu uusille työntekijöille, mutta kokeneetkin
työntekijät tarvitsevat työurallaan ammattitaitoa ylläpitäviä ja edistäviä jatkokoulutuksia ja –
valmennuksia, sekä mahdollisesti uuteen rooliin opastamista työympäristön pysyessä samana.
(Kupias & Peltola 2009, 9, 18; Lahti 2007, 58.) Hyvällä perehdyttämisellä on monia positiivisia
vaikutuksia yritykseen. Se lisää työhyvinvointia ja auttaa sitouttamaan työntekijöitä
organisaatioon. Lisäksi se parantaa työn sujuvuutta, tuloksellisuutta ja kannattavuutta, lisää
turvallisuutta ja ehkäisee virheitä sekä vähentää työn psyykkistä kuormitusta. (Kupias &
Peltola 2009, 17; Palkama 2013, 13.)

Parhaimmillaan ja oikein hyödynnettynä perehdyttäminen kehittää tulokkaan lisäksi
työnantajaa, työyhteisöä ja koko organisaatiota (Kupias & Peltola 2009, 11, 19, 47). Kun
perehdytys on toteutettu huolella ja perehtyjä tuntee hallitsevansa työn vaatimukset,
itsetunto kasvaa ja työn mielekkyys lisääntyy. Ammattitaitoiselta, motivoituneelta ja
itsevarmalta työntekijältä onnistuu itsenäinen työskentely, jolloin hän kykenee antamaan
työyhteisölle koko työpanoksen nopeasti. (Palkama 2013, 13.) Perehdyttämisellä on suuri
merkitys liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen ja hyvään henkilöstötyöhön, sekä
työyhteisöön. Perehdyttämisestä alkava työhyvinvointi, tyytyväisyys omaan työhön, kunnossa
ja terveenä pysymiseen, sekä työn tuottavuudesta huolehtiminen parantaa ajan saatossa myös
kansantaloutta. (Kupias & Peltola 2009, 20.)
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Epäonnistuneen perehdyttämisen taustalla on yleisimmin kiire, jolloin perehdyttäminen voi
olla huonosti toteutettu tai se on voitu jättää kokonaan tekemättä. Riski kasvaa työpaikoilla,
joissa perehdyttäjän työnteko on aikataulutettua tai muiden ihmisten rytmittämää.
Puutteellista perehdyttämistä voi aiheuttaa myös väärä mielikuva uuden työntekijän
valmiuksista ja osaamisesta. (Palkama 2013, 16.) Tämän vuoksi perehdyttäjällä on hyvä olla
käsitys ohjattavan jo olemassa olevasta tietotaidosta, työssä vaaditusta tiedosta ja
ohjattavan tiedonhalusta, sekä mieluisasta tavasta oppia. On myös hyvä keskustella
ennakkoon perehdytyksen odotuksista ja ohjauksen toivotuista tuloksista. (Kyngäs,
Kääriäinen, Poskiparta, Johansson, Hirvonen & Renfors 2007, 47.) Tulokas voidaan nähdä myös
uhkana ja kilpailijana sekä lisätyön aiheuttajana, ei työyhteisön etuna ja voimavarana.
Laadukkaan perehdyttämisen takaamiseksi perehdyttäjän tulee saada opastusta
perehdyttäjäroolista ja vastuusta, jolloin perehdyttämisvalmiudet kasvavat ja taito siirtää
omaa oppimista ja asettua uuden työntekijän asemaan lisääntyy. (Palkama 2013, 16.) Kun
työntekijä on omaksunut opittavat asiat ja osaa soveltaa saamaansa tietoa, ymmärtää
asiayhteydet ja osaa toimia organisaation ja työyhteisön periaatteiden mukaisesti, sekä osaa
etsiä tarvittavaa tietoa ja pystyy käsittelemään vaikeitakin asioita, voidaan perehdytys katsoa
onnistuneeksi (Holopainen 2011, 3).

5.1  

Perehdytystä koskeva lainsäädäntö

Perehdyttämisessä olennaisinta on antaa työntekijälle hyvät lähtökohdat menestyä työssään
jatkossa (Kupias & Peltola 2009, 47). Työntekijän perehdyttämisen kehittämisessä ja
järjestämisessä on otettava huomioon perehdyttämistä koskevat lait, joita ovat muun muassa
työturvallisuuslaki (738/2002), työsopimuslaki (55/2001), YT-laki ja laki terveydenhuollon
ammattihenkilöstöstä (1659/2015).

Työturvallisuus on tärkeä osa perehdyttämistä. Vaikka työturvallisuudeksi katsotaankin usein
esimerkiksi työvälineiden oikeanlaisen käytön osaaminen, tulee alasta riippuen huomioida
nykyään myös työntekijöihin kohdistuva fyysisen ja henkisen väkivallan uhka, muun muassa
terveydenhoitoalalla ja sosiaalityössä. (Kupias & Peltola 2009, 24.) Työturvallisuuslaissa
määrätään, että ennen uuden työn tai työtehtävän aloittamista tai niiden muuttuessa,
työntekijä on perehdytettävä työhön, työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin,
työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön, sekä turvallisiin työtapoihin. Lisäksi työntekijälle on
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annettava ohjausta työn haittojen ja vaarojen, sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai
terveyttä uhkaavien haittojen ennaltaehkäisemiseksi. Laissa on määrätty myös työntekijälle
annettavan ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja
poikkeustilanteiden varalta. Lisäksi työnantajan on varmistettava, että työntekijä saa
jatkossakin tarvittaessa ohjausta ja opetusta. (Työturvallisuuslaki 738/2002.)

Työsopimuslakiin on säädetty työnantajan velvollisuudeksi huolehtia, että työntekijä
suoriutuu työstään yrityksen toiminnan, työtehtävän tai työmenetelmien muuttuessa tai
kehittyessä (Työsopimuslaki 55/2001).

Lain yhteistoiminnasta yrityksissä on tarkoitus edistää yrityksen ja sen työntekijöiden
vuorovaikutusta ja kehittää yrityksen toimintaa niin, että työntekijällä on mahdollisuus
vaikuttaa asemaansa yrityksessä, töihin ja työoloista tehtäviin päätöksiin. Laissa määrätään
henkilökunnan ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi laadittavaksi
henkilöstö- ja koulutussuunnitelman, jossa otetaan huomioon toiminnassa tapahtuvat
muutokset, jotka vaikuttavat ammatilliseen osaamiseen, henkilöstön rakenteeseen tai
määrään. (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007.)

Terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä säädetyssä laissa on määrätty, että terveydenhuollon
ammattihenkilö on itse velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammatissa tarvittavia tietoja
ja taitoja, sekä perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin säädöksiin ja määräyksiin.
Työnantajan tulee seurata ammatillista kehittymistä ja luoda edellytykset työntekijän
ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen, sekä mahdollistaa työntekijän osallistuminen
tarvittaviin ammatillisiin täydennyskoulutuksiin. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä
1659/2015.)

5.2  

Sairaanhoitajan perehdyttäminen

Väestön elinikä nousee vuosi vuodelta, jolloin ikääntyneiden palveluntarve ja
perusterveydenhuollon kysyntä kasvavat. Kuitenkin samaan aikaan työikäisten osuus väestöstä
pienenee. Tämä aiheuttaa haasteita työvoiman saatavuuteen, kun kilpailu osaavasta
työvoimasta kasvaa ja ammatinvaihdot lisääntyvät. Tulevaisuudessa tarve osaavalle ja
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koulutetulle terveydenhuollon henkilöstölle vain kasvaa entisestään, mikä aiheuttaa ongelmia
jo nyt terveydenhuollon jatkuvasti kasvaviin menoihin. (Surakka 2009, 9-14.)

Perehdyttämiseen ja työhyvinvointia kehittäviin kehityskeskusteluihin ja mentorointiin on
syytä panostaa, sillä henkilökunnan kouluttaminen ja kehittäminen sekä työympäristöön
panostaminen parantaa myös potilaiden hoitotyötä ja –tuloksia (Lahti 2007, 8).
Perehdyttämiseen on varattava riittävästi aikaa, sen on oltava työpaikkakohtaista ja
perehdytysmateriaalin sisällön tulee olla toimiva (Lahti 2007, 23, 30). Uuden työntekijän
vastaanottaminen työyhteisöön ensimmäisenä päivänä on yksi tärkeimmistä asioista
perehdytyksessä. Ensivaikutelma työpaikasta ja -yhteisöstä, sekä vastaanotosta työyhteisöön,
rakentaa työntekijän motivaatiota ja kokonaiskuvaa työyksikköä kohtaan. (Palkama 2013, 18.)

Kun uusi sairaanhoitaja hallitsee työnsä, lisää se työn monipuolisuutta ja työntekijän
mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön ja sitä koskevaan päätöksentekoon. Hyvä
perehdyttäminen lisää uuden sairaanhoitajan osaamista, oppimista, työmotivaatiota,
vastuunkantoa omasta työstä ja työhyvinvointia. (Lahti 2007, 18-20.)

Uudet tilanteet, kokemuksen puute, organisaatiotaidot ja kommunikaatio lääkäreiden kanssa
aiheuttaa uusille sairaanhoitajille stressiä. Tämä voi lannistaa ja turhauttaa uutta
työntekijää. Riittämättömyyden tunne potilastyössä ja hoidon laadussa, sekä tunne työn
hallitsemattomuudesta ja liian suuresta työmäärästä kasvattaa stressiä entisestään ja
huonontaa itsetuntoa, mikä näkyy työhyvinvoinnissa ja työssä pysymisessä. Hyvä
perehdyttäminen ja työyhteisön tuki vastavalmistuneille hoitajille auttaa vaativissa
tilanteissa. (Lahti 2007, 17-18.) Perehdytys on hyvä tapa siirtyä opiskelijan roolista tai
erilaisesta työympäristöstä uuteen työympäristöön ja -tehtäviin. Uusilla työntekijöillä on
myös erilaisia odotuksia perehdytyksestä aiempien kokemusten perusteella ja omiin tarpeisiin
liittyen. Kokemukset perehdytyksestä muokkautuukin omien odotusten, perehdyttäjän
toiminnan, työyksikön vastaanoton ja toteutuneen perehdytyksen mukaan. Vastuu
perehdytyksen onnistumisesta kuuluu niin työnantajalle, kuin myös työntekijälle itselleen.
(Lahti 2007, 18-20.) Tulokkaan tulee olla motivoitunut, sekä kyetä selvittämään ja etsimään
tietoa itsenäisesti (Holopainen 2011, 3).

Työhön sitouttaminen on tärkeää, sillä osaava ja sitoutunut henkilökunta on organisaation
tärkein voimavara (Lahti 2007, 12) Työntekijöiden sitouttaminen organisaatioon ja yleisesti
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terveydenhuoltoalalle, vaatii johtajuuteen, työuupumuksen ennaltaehkäisemiseen ja
työolojen kehittämiseen panostamista. Työtoiminnan organisointi, esimiestuki, työntekijän
kehittymis- ja koulutusmahdollisuudet sekä perehdytys kuuluvat osana työntekijän
sitoutumiseen. Sairaanhoitajan perehdyttämisen onnistuminen ja sitouttaminen
organisaatioon on myös taloudellisesti tarpeellista, sillä rekrytointi ja perehdyttäminen vievä
paljon rahaa. (Lahti 2007, 8,11.) Hyvin suunniteltu ja laadukkaasti toteutettu perehdytys,
jota kehitetään ja jonka tuloksia seurataan ja arvioidaan, on kuitenkin käytetyn summan
arvoinen (Lahti 2007, 23). Sitoutuneella työntekijällä on harvoin poissaoloja, hän ottaa
vastuuta ja työskentelee organisaation tavoitteiden mukaan, mikä puolestaan vaikuttaa
positiivisesti talouteen. Sitoutuminen organisaatioon vaikuttaa positiivisesti myös
potilashoidon laatuun. (Lahti 2007, 10, 11.) Sitoutumattomuudesta johtuva jatkuva uusien
työntekijöiden perehdyttäminen voi vaikuttaa työyhteisöön negatiivisesti lisääntyneen
työmäärän vuoksi. Sekä perehdyttäjiä, että perehdytettäviä auttaa hyvin laadittu, selkeä
perehdytysohjelma. (Lahti 2007, 8,9.)

5.3  

Perehdyttäjä

Laadukas perehdyttäminen edellyttää oppimista edistävän ja kehittymistä tukevan
perehdyttäjän, joka osaa ottaa huomioon ja hyödyntää uuden työntekijän jo olemassa olevan
osaamisen (Kupias & Peltola 2009, 11, 19). Hyvä perehdyttäjä on ammattitaitoinen ja
asiantunteva, kliinisesti taitava, sekä hyvä kommunikoimaan. Lisäksi hän on
luonteenpiirteiltään joustava ja positiivinen. (Lahti 2007, 18-20.) Toimivan ja tehokkaan
perehdyttämisen takana onkin usein ihmisen hyvä ja tasavertainen kohtaaminen, mutta siinä
tarvitaan myös lainmukaisuutta, luotua strategiaa, rakenteita ja suunnitelmallisuutta (Kupias
& Peltola 2009, 11, 19).

Uuden tulokkaan perehdyttäminen voi olla nimetyn perehdyttäjän vastuulla, se voi kuulua
esimiehen työnkuviin, siitä voi huolehtia henkilöstöammattilaiset, tai siihen voi osallistua
koko työyhteisö (Kupias & Peltola 2009, 47). Hoitotyön osaaminen kasvaa kokemuksen myötä,
joten on tärkeää välittää eteenpäin tietoa, joka on opittu kokemuksen kautta. Voidaankin
ajatella, että perehdyttäjä on perehdytettävälle mentori. Käsite ”mentori” on peräisin
kreikan mytologiasta, jonka mukaan ihminen oppii uusia arvoja, tapoja ja taitoja sellaiselta
ihmiseltä, jota hän pitää arvossa. (Bergroth & Haverinen 2016, 31.) Mentoroinnin pääideana
on turvallinen yhteistyösuhde, jossa vuorovaikutus ja molemminpuolinen palaute ovat avointa
ja rehellistä. Perehdyttäjän ja uuden työntekijän välinen vuorovaikutus, jossa vallitsee
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luottamus ja avoimuus mahdollistavat hyvän perehdyttämisen. Tällöin perehdyttäjä voi
vahvistaa uuden sairaanhoitajan ammatillista ja henkisen kehityksen kasvua, sekä jakaa omaa
osaamistaan ja hiljaista tietoa eteenpäin. Näin uusi sairaanhoitaja pystyy kehittämään omaa
ammatillista osaamistaan ja pätevyyttään, samalla kun hänen itsetunto vahvistuu. (Lahti
2007, 17.)

Bergrothin ja Haverisen tekemässä tutkimuksessa ilmeni, että perehdytyksessä olevat
sairaanhoitajat kaipasivat perehdyttäjältään henkistä tukea, sekä rakentavaa, kannustavaa ja
positiivista palautetta heidän osaamisestaan perehdytyksen aikana. Perehdytettävät eivät
pystyneet omaksumaan kaikkea uutta tietoa kerralla, joten erilaisia tilanteita tulisi toistaa ja
kerrata useampaan otteeseen. (Bergroth & Haverinen 2016, 32.)

5.4  

Hyvän perehdyttämisen menetelmiä

Perehdytys on prosessi ja hyvä perehdyttäminen etenee suunnittelusta toteutukseen, tämän
seurantaan ja lopulta arviointiin. Perehdytyksen suunnittelu alkaa jo ennen perehdytettävän
saapumista työyksikköön. Suunnitteluvaihe sisältää esimerkiksi perehdyttäjän koulutuksen,
perehdyttäjän nimeämisen ja perehdytyksen aikataulun luomisen. Kun perehdytys on
tehokasta, saadaan perehdytettävä työvahvuuteen mahdollisimman nopeasti. Toteutus
vaiheessa perehdytettävälle opetetaan itse työ ja tutustutaan työyhteisöön sekä sen tapoihin
ja käytäntöihin. Perehdytyksen arvioinnissa perehdytyksen onnistumisesta voidaan saada
tietoa erilaisilla kyselyillä ja haastatteluilla. Näiden tulosten perusteella voidaan arvioida
mahdollisia kehittämiskohtia sekä tiedostaa asiat, joissa onnistuttiin. (Halme 2015, 4-6.)

Koulujen ja toimintayksiköiden välistä yhteistyötä kehittämällä, voidaan parantaa
vastavalmistuneiden terveydenhuollon työntekijöiden valmiuksia suoriutua työnkuvastaan
työelämän muuttuvien vaatimusten mukaisesti. Käytännön harjoittelua, työssä oppimista sekä
ohjaajien ja opettajien osaamisen kehitystä kehittämällä nuorilla olisi paremmat lähtökohdat
työelämään. (Surakka 2009, 16.) Kokeneen ja ammattitaitoisen työntekijän työn seuraaminen
voi olla hyvä tapa oppia. Myös erilaiset simulaatiot ja oikeat asiakastilanteet valmentavat
tulokasta ja mahdollistavat tehokkaan oppimisen. Lisäksi oppimistehtävät tai -päiväkirja ovat
mahdollisia oppimiskeinoja uudelle työntekijälle. (Palkama 2013, 17.)
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Oppimistavoitteisiin sopivia perehdyttämismenetelmiä ja työvälineitä voidaan käyttää
hyödyksi uuden työntekijän koulutukseen ja opastamiseen. Tulokas kannattaa tutustuttaa
organisaatiota, työyhteisöä ja omaa työtä koskeviin, saatavilla oleviin materiaaleihin, jotta
hän osaa hyödyntää niitä tarvittaessa työssään. Lisäksi uutta työntekijää voi hyödyttää
tutustuminen organisaation Internet-sivuihin. Organisaatiot voivat myös rakentaa erilaisia,
itselleen sopivia perehdyttämisportaaleja, joissa osa perehdyttämisestä voidaan toteuttaa.
(Palkama 2013, 17, 26.)

Vaikka perehdyttämisen runko voi olla työpaikalla kaikille perehtyjille sama, tulisi
työnopastuksesta tehdä yksilöllistä. Sitä tulisi soveltaa tilanteen ja tulokkaan mukaan.
Perehdyttämisessä tulisi osata huomioida muun muassa perehdytettävän persoona,
oppimistyyli, oppimisen tarve, olemassa oleva tietotaito, kädentaidot, sekä mahdolliset
fyysiset rajoitteet. Esimerkiksi uuden työntekijän, työhön palaajan ja lyhytaikaisen sijaisen
perehdyttämiset eroavat toisistaan, vaikka kaikki saavat työhön perehdytyksen. (Kangas &
Hämäläinen 2007, 2-3, 13.)

5.5  

Hyvä perehdytysopas

Perehdyttämisohjelmien ja suullisen perehdyttämisen lisäksi uudelle työntekijälle voi antaa
oheismateriaalia, sekä kirjallista, että sähköistä, joihin hän voi tutustua (Kangas &
Hämäläinen 2007, 7). Niiden käyttöön tulee kuitenkin opastaa ja antaa tarpeeksi aikaa niihin
tutustumiseen (Lahti 2007, 58). Näitä oheismateriaaleja ovat esimerkiksi perehdytyskansiot ja
–oppaat, muistilistat, erilaiset tiedotteet ja yritystä koskevat aineistot, sekä erilaiset ohjeet
(Kangas & Hämäläinen 2007, 7,10). Niiden avulla voi helpottaa asioiden muistamista ja
mieleen painamista. Oheisaineistot voivat lyhentää varsinaista perehdyttämiseen tarvittavaa
aikaa, kun tulokas on voinut tutustua asioihin jo ennakkoon tai hän voi käyttää niitä
apuvälineinä asioiden muistamiseen. Perehdyttämisessä kannattaa kuitenkin kiinnittää
huomiota siihen, että uudelle työntekijälle annetaan materiaaleja aiheista, jotka hyödyttävät
häntä juuri omassa työssään. (Kjelin & Kuusisto 2003, 206.) Oheismateriaalia tulee kuitenkin
muistaa päivittää tarvittavin väliajoin, jotta sieltä saatava tieto on ajantasaista (Kangas &
Hämäläinen 2007, 7,10).

Hyvää perehdytysopasta voisi verrata hyvään potilasohjeeseen, se kertoo organisaation
hoitoideologiasta. Perehdytysopasta tehdessä täytyy miettiä, kenelle opas ensisijaisesti
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kirjoitetaan. Tässä työssä opas kirjoitetaan sairaanhoitajille, jotka ovat uusia osastolla. Opas
voi alkaa toivottamalla uusi työntekijä tervetulleeksi. Opas, jossa asiat esitetään ikään kuin
luettelomaisesti saa tärkeät asiat esiin ja toimii myös sairaanhoitajan muistilistana.
(Torkkola, Heikkinen & Tiainen 2002, 34- 39.)

Oppaassa tärkein mainitaan ensin. Näin työntekijä saa heti tietoonsa kaiken oleellisemman.
Looginen asioiden esitysjärjestys toteutetaan kappalejaoilla, jolloin eri asiakokonaisuudet
saadaan eriteltyä. Oppaassa tulee välttää pitkiä virkkeitä, lyhyet virkkeet ovat helpommin
ymmärrettäviä. Oppaan ulkoasun tulisi houkutella lukemaan. Oppaan sivuja ei tule ahtaa liian
täyteen, väljempi kokonaisuus on ymmärrettävämpi. Oppaan tekstin tulee olla helposti
luettavaa, rivivälien tulee olla tarpeeksi suuret, jotta teksti on ilmavaa. Kirjasintyyppi tulee
valita niin, että kirjaimet erottuvat selkeästi toisistaan. Kuvituskuvien käyttöä tulisi harkita
huolellisesti, tyhjää tilaa oppaassa ei tulisi pelätä, vaan se lisää oppaan rauhallista ilmettä.
Jokainen tulkitsee kuvituskuvat yksilöllisesti ja kuvituskuvat eivät saisi olla irrallaan ohjeen
aiheesta, kuvien tulisi ohjata luentaa. (Torkkola ym. 2002, 39-59.)

6  

Opinnäytetyön toteutus

Opinnäytetyö toteutetaan yhteistyössä Meilahden sairaalan hematologisen vuodeosasto 7B:n
kanssa. Työelämän yhteyshenkilönä toimii hematologisen vuodeosasto 7B:n
apulaisosastonhoitaja Mirja Hokka. Opinnäytetyö on toteutettu ilman rahoitusta, eikä siihen
osallistuneet ole saaneet korvausta. Opinnäytetyön osana laadittu perehdytysopas kootaan
teoriatietoa hyödyntäen. Perehdytysoppaan sisällön suunnittelussa hyödynnetään
työelämäkumppanin toiveita ja palautetta, sekä omia kokemuksiamme.
Opinnäytetyöprosessin aikana käytetään säännöllisesti myös ohjaavien opettajien antamaa
ohjausta ja neuvontaa. Yhteistyö työelämäkumppanin kanssa on tärkeää, jotta
perehdytysopas on käytännöllinen ja tulee vastaamaan juuri heidän tarpeitaan.
Työelämäkumppani saa perehdytysoppaan lopullisen julkaisumuodon sähköisenä wordtiedostona, mikä mahdollistaa oppaan muokkaamisen ja päivittämisen tarvittaessa.
Alkuperäisenä suunnitelmana oli antaa perehdytysopas osastolle kirjallisena tuotoksena,
mutta päädyimme sähköiseen versioon, jotta sen päivittäminen on kätevämpää.

Opinnäytetyö toteutetaan toiminnallisena opinnäytetyönä. Toiminnallisessa opinnäytetyössä
tarkoituksena on keskittyä ammatilliseen kenttään, mihin opinnäytetyö tehdään. Yksi
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esimerkki toiminnallisesta opinnäytetyöstä on perehdyttämisopas, jonka tarkoituksena on
antaa ohjeita tai opastusta ammatilliseen käyttöön. Toiminnallinen opinnäytetyö koostuu
kahdesta osasta, käytännön toteutuksesta ja tämän raportoinnista. Tarkoituksena on, että
valmis työ on käytännönläheinen ja osoittaa riittävää osaamista sen tekijöiltä. (Vilkka &
Airaksinen 2003, 9.)

6.1  

Aikataulu

Kuvio 1: Aikataulu
	
  
6.2  

Aineiston hankinta

Tiedonhakuun käytettiin ammatillista kirjallisuutta, verkkomateriaalia sekä tutkimuksia.
Lähdekirjallisuutta haettiin libguides –portaalin kautta Medic:stä, Finna.fi:stä, Finna
laurea:sta sekä Terveysportista. Kaikki hakutulokset rajattiin vuodesta 2008 vuoteen 2018,
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, jotta aineistot olisivat ajankohtaisia ja luotettavia.
Materiaaleiksi hyväksyttiin väitöskirjat, pro gradut, sekä ylemmän ammattikorkeakoulun
opinnäytetyöt. Tulokset rajattiin ensin tiivistelmän mukaan, joita Finna.fi -sivustolta oli 6 ja
Medic:stä 2. Lopulliseen työhön lähteiksi valikoitui Finna.fi -sivustolta 5 ja Medic:stä 5 teosta.
Lisäksi lähteenä on käytetty osastolta saatua materiaalia, lääkärilehtiä sekä duodecim:n
sivuja ja lehtiä. Myös hiljaisia hakuja tehtiin koko opinnäytetyön prosessin ajan.
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Tietokanta

Haku

Rajaukset

Tulokset

Lopullisesti
hyväksytyt

144

Hyväksytyt
tiivistelmän
mukaan
6

Finna.fi

1.sairaanhoi* AND
perehdyt* OR
toimipaikkakoulutus

Tutkimukset
10v.

1.stem cell
AND
allogenic tansplant

Englanti
10v.

9

2

1

2. kantasolunsiirto
AND
sivuvaikutukset

Suomi
10v.

35

7

4

Allogenic stem cell
transplantation

5v.

503

2

0

5

2. hematologia OR
veritaudit
Medic

PubMed

Taulukko 1: Tiedonhankinta
	
  
6.3  

Perehdytysoppaan suunnittelu

Perehdytysoppaan suunnittelua aloitettiin ajatustasolla heti opinnäytetyön alkuvaiheilla.
Yhteistyökumppani toivoi oppaalta käytännöllisyyttä ja me ehdotimme, että opas on
sellainen, jota sairaanhoitaja voi pitää työpäivän aikana mukanaan. Suunnittelimme, että
oppaaseen sisällytetään mielestämme oleellisimmat käytäntöön liittyvät asiat sekä
teoriatieto, kuten hoidettavat sairaudet, yleisimmät lääkkeet, lyhenteet sekä päivän kulku.
Oppaan tarkoituksena on helpottaa osastolla työskentelevän sairaanhoitajan työtä siten, että
oppaasta voi tarkastaa nopeasti päivän aikana esimerkiksi yleisimpiä piirteitä sairauksista tai
kerrata asioita, joita potilaista tulee tarkkailla.

6.4  

Perehdytysoppaan toteutus

Perehdytysoppaan toteutuksessa on huomioitu osaston mahdolliset tarpeet oppaan sisällöstä,
lisäksi pyrimme tuomaan siinä esille asioita, jotka koimme omien kokemustemme kautta
tärkeiksi. Opasta kootessa ohjausta on saatu myös ohjaavilta opettajilta. Lopullinen oppaan
sisältö muotoutui työelämäkumppanilta saatujen ja ohjaajiemme antamien palautteiden
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avulla, perustuen kuitenkin opinnäytetyön teoriaosuuteen. Kieliasu pyrittiin saamaan
mahdollisimman selkeäksi, samoin tekstiosuudet on mietitty tarkasti.

7  

Opinnäytetyön arviointi

Opinnäytetyön arviointi koostuu opinnäytetyön suunnitelman ja valmiin työn opponoinnista,
perehdytysoppaan arviointilomakkeista (Liite 1) saaduista palautteista, sekä omasta
arvioinnista. Suunnitelmavaiheessa saimme opponenteilta positiivista palautetta liittyen
viitekehykseen, teoriatietoon sekä sisällysluetteloon. Kehitysehdotukset koskivat pääasiassa
lauserakenteita ja lähdeviittauksia. Valmiin työn opponoinnissa saimme positiivista palautetta
selkeästä teoreettisesta viitekehyksestä, työn rajauksesta sekä siitä että otsikointi vastaa
hyvin työn sisältöä. Positiivista palautetta sai myös päätös tehdä lopullinen opas sähköisessä
muodossa. Opponenteille aihe oli uusi ja he kokivat perehdytysoppaan selkeäksi ja
informatiiviseksi. Kehittämisehdotuksissa tuli ilmi, että oppaaseen voisi lisätä kuvia tai
taulukoita.

7.1  

Perehdytysoppaan haasteet

Opinnäytetyön tekemisessä oli haasteita koko prosessin ajan, jotka vaikuttivat opinnäytetyön
prosessin etenemiseen. Yhteistyö opinnäytetyön ohjaajien kanssa oli alussa haastavaa
aikataulullisten tekijöiden vuoksi, jonka takia opinnäyteyön valmistuminen viivästyi.
Viivästymiseen vaikutti myös omat elämäntilanteemme. Osa käytettävistä lähteistä koostui
lääkäreille tarkoitetusta materiaaleista, minkä vuoksi lähteiden ymmärtäminen oli osittain
vaikeaa.

Opinnäytetyön aihe saatiin osaston edelliseltä osastonhoitajalta, joka koki perehdytysoppaan
tarpeelliseksi. Aiheen valinnan jälkeen osastonhoitaja vaihtui ja uusi osastonhoitaja ei
kokenut perehdytysopasta tarpeelliseksi osastolle 7B. Koska opinnäytetyön työstäminen oli jo
aloitettu, päädyttiin opinnäytetyö tekemään loppuun kyseiselle osastolle.
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Koimme vuorovaikutuksen osaston kanssa mieluisaksi, mutta ohjausta ja toiveita
perehdytysoppaan sisältöön ei osastolta juurikaan saatu opinnäytetyön prosessin aikana.
Perehdytysoppaan arviointilomakkeita täytettiin reilun viikon aikana neljä kappaletta, joissa
kävi ilmi, että osaston työntekijöiden odotukset oppaan sisällöstä eivät vastanneet omiamme.
Perehdytysoppaan arviointilomakkeet täyttivät osastolla useamman vuoden työskennelleet
sairaanhoitajat, eikä varsinainen perehdytysoppaan kohderyhmä, eli uudet sairaanhoitajat
päässeet arvioimaan tuotosta. Tämä johtuu siitä, ettei osastolla ole arvioinnin ajankohtana
ollut yhtäkään kohderyhmään kuuluvaa työntekijää. Varsinaisia kehitysehdotuksia oppaan
sisällön lisäämisestä ei annettu. Tämä lisäsi haastetta oppaiden muokkaamiseen, sillä emme
tienneet mitä työntekijät siihen halusivat lisättävän. Keskustelimme ohjaajien kanssa
perehdytysoppaan sisällöstä ennen niiden vientiä osastolle arviointia varten ja heidän
mielikuvat oppaan sisällöstä vastasivat omiamme.

Perehdytysoppaan rakenteen muodostaminen osoittautui hankalammaksi, kuin osasimme
odottaa. Tämän vuoksi pyysimme apua oppaan muotoiluun ulkopuoliselta taholta. Opasta ei
muotoiltu Microsoft Officen 365 Word ohjelmalla ja tämän vuoksi osastolle annettava
sähköinen tiedosto ei tule olemaan paperisen perehdytysoppaan muodossa, vaan Word tiedostona, jota voidaan muokata.

7.2  

Perehdytysoppaan johtopäätökset ja kehitysehdotukset

Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehdytysopas, jota osasto pystyisi hyödyntämään
sellaisenaan. Rajallisen aikataulun ja osastolle tulevan Apotti-hankkeen myötä päädyimme
kuitenkin tuottamaan osastolle sähköisen version perehdytysoppaasta, jota he pystyvät
muokata tarpeidensa mukaan.

Perehdytysoppaan arviointilomakkeista saaduista palautteista ilmeni, että osaston
työntekijöiden mielestä perehdytysopas soveltuisi harjoitteluun tuleville opiskelijoille
paremmin kuin uusille sairaanhoitajille. Tämän vuoksi opas on mielestämme tällä hetkellä
hyvä pohja, jota osasto voi täydentää omien tarpeiden mukaan. Perehdytysoppaita ei päässyt
arvioimaan kohderyhmä, joka vaikuttaa arviointiin osittain. Myös palautettujen arviointien
vähäinen määrä vaikeuttaa arvioinnin luotettavuutta.
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Kehitysehdotuksena projektille olisi perehdytysoppaan laajentaminen vastaamaan paremmin
osaston tarpeita. Perehdytysoppaasta voisi myös teettää taskukokoisen version, jota olisi
helppo kuljettaa mukana työpäivän aikana.

7.3  

Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus

Etiikka, eli moraalifilosofia kuuluu filosofiaan ja sen tarkoituksena on pohtia moraalisia
ongelmia ja näiden ongelmien ratkaisuja. Moraalilla puolestaan tarkoitetaan sitä, kun
pohditaan, mikä on oikein ja mikä väärin tai miten pitäisi toimia. (Leino-Kilpi & Välimäki
2012, 36-37.)

Opinnäytetyö tehtiin eettistä periaatteita noudattaen ja kunnioittaen. Opinnäytetyön lähteet
valittiin lähdekriittisesti ja lähteet merkittiin tarkasti. Kirjallisina lähteinä pyrimme
käyttämään uusimpia painoksia teoksista. Internetistä haetut lähteet pyrittiin rajaamaan
viimeiseen kymmenen vuoden sisään julkaistuihin teksteihin. Koska opinnäytetyömme ei ole
tutkimus, emme käsittele tutkimuseettisiä lähtökohtia, vaan opinnäytetyömme eettisyys ja
luotettavuus ilmenevät huolellisesti valituista lähteistä, niiden merkinnästä sekä lähteiden
valinnassa käytetyssä lähdekritiikissä.

7.4  

Ammatillisen kehityksen arviointi

Opinnäytetyön prosessi oli pitkä ja aihe erittäin laaja. Tämä kehitti tietotaitojamme
veritaudeista sekä kantasolujensiirtopotilaan hoitotyöstä. Opinnäytetyö prosessi vahvisti
ryhmätyötaitojamme sekä antoi käsitystä projektimuotoisesta työskentelystä. Prosessi opetti
meitä organisoimaan paremmin, sekä aikatauluttamaan realistisemmin työskentelyämme.
Lisäksi opinnäytetyö on antanut meille valmiuksia työskennellä kantasolujensiirtopotilaiden
sekä syöpää sairastavien parissa. Kehityimme myös lähdekriittisemmiksi tulevaisuuden
ammattiamme mielessä pitäen.
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•   Multippeli myelooma
•   Myelodysplastinen oireyhtymä
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Lyhenteet
ALL Akuutti lymfaattinen leukemia
AML Akuutti myelooinen leukemia
KLL Krooninen lymfaattinen leukemia
KML Krooninen myelooinen leukemia
MDS Myelodysplastinen oireyhtymä
NHL Non-Hodgkinin lymfooma
KSS Kantasolusiirto
MUD-KSS Kantasolusiirteen luovuttaja on rekisteristä
SIS-KSS Kantasolusiirteen luovuttaja on sisarus
Haplo-KSS Kantasolusiirteen luovuttaja on
kudostyypiltään vähintään puoliksi sopiva, esimerkiksi
ensimmäisen asteen sukulainen. Haplosiirron jälkeen
potilas saa syklofosfamidia, jonka tehtävänä on tappaa
hylkimistä aiheuttavia soluja. Silti riskinä on
pitkäaikaiset hylkimisreaktiot.
GVH Graft Versus Host eli käänteishyljintä (Siirteen T
ja NK- solut kehittävät immuunivasteen potilaan omille
soluille)
NL Nestelista
PHV Pahoinvointi
CVK Keskuslaskimokatetri
Siirtoa edeltävät päivät –
Siirtopäivä 0
Siirron jälkeiset päivät +
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Käsitteet
Afereesi Kantasolujen keruu solunerottelijakoneella.
Alentuneen vastustuskyvyn aikainen ruokavalio
(AVA)
Ruokavaliosta on minimoitu haitallisten mikrobien
määrä poistamalla ne ruoka-aineet, joiden mukana on
riski saada haitallisia bakteereita, homeita, hiivoja tai
viruksia.
Allogeeninen kantasolujensiirto Potilas saa siirteen
luovuttajalta, joka on kudostyypiltään sopiva. Siirre voi
tulla rekisteriluovuttajalta, sisarusluovuttajalta tai
vanhemmalta.
Autologinen kantasolujensiirto Potilaalle palautetaan
omat kantasolut, jotka häneltä on aiemmin kerätty.
Esihoito Ennen kantasolujensiirtoa annettu hoito.
Tarkoituksena saada siirron saavan
puolustusjärjestelmä heikentymään niin, että
kantasolusiirre juurtuu. Esihoitoon sisältyvät potilaan
tikapuihin ennalta määrätyt sytostaatit, mahdollisesti
sädehoito sekä lopuksi seerumi, jonka tarkoituksena on
estää akuuttia hyljintäreaktiota.
Fotofereesi
Potilaan verta kierrätetään erityisessä laitteessa,
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jossa lymfosyytit altistuvat UVA säteilylle.
Tarkoituksena on stimuloida altistuneita lymfosyyttejä,
jolloin käänteishyljinnän oireet vähenevät.
Kosketuseristystä käytetään, kun potilaalla on suoran
tai epäsuoran kosketuksen välityksellä leviävä infektio.
Tarkoituksena on suojata muita potilaita tartunnalta
katkaisemalla kosketustartuntatie. Huoneen oveen
laitetaan erillinen ohje kosketuseristyksestä.
Kosketuseristyksessä suojaudutaan pääsääntöisesti
suojatakilla ja hanskoilla.
Pisaraeristystä käytetään, kun potilaalla on
pisaratartuntana leviävä mikrobi. Tarkoituksena on
suojata muita potilaita tartunnalta katkaisemalla
pisaratartuntatie. Huoneen oveen laitetaan erillinen
ohje pisaraeristyksestä. Pisaraeristyksessä
suojaudutaan maskilla ja hanskoilla. Lisäksi
suojaudutaan tavanomaisten varotoimien mukaan myös
suojatakilla, jos erite- tai muu roiskevaara.
Remissio Tila, jossa luuydin on normalisoitunut ja
veren soluarvot ovat normalisoituneet ja potilas on
oireeton.
Suojaeristys eli puhdaseristys, tarkoituksena estää
taudinaiheuttajien tarttuminen potilaaseen. Potilas on
1 hengen huoneessa (suihku, wc), jossa on HEPAsuodatus. Noudatetaan hyvää käsihygieniaa ja
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lähihoitotilanteissa käytetään hanskoja.
Potilashuoneissa henkilökohtaiset hoitovälineet.
Sytopenia Solujen vähäisuus tai niiden puutos
kokonaan. Potilas on erityisen herkkä saamaan
infektioita.
Tikapuut Hoito osastolla etenee toimintaohjeiden
mukaisesti, joista puhutaan tikapuut-nimellä. Lääkäri
kuittaa tikapuihin nimikirjaimensa, kun hoidon eri
vaiheissa saa edetä.
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Kantasolujensiirron vaikutukset elimistön toimintaan
Infektioherkkyys
Ennen allogeenista kantasolujen siirtoa potilaan
luuytimen kantasolut tuhotaan, josta aiheutuu useita
viikkoja kestävä neutropenia, joka on suurin
infektioille altistava tekijä pahanlaatuisissa
veritaudeissa. Yleisimmät bakteeri-infektiot
aiheuttavat potilaan oma suolisto- tai ihobakteerit, kun
taas sieni-infektiot ovat yleensä peräisin
pitkäaikaisesta antibioottihoidosta. Kajoavat tutkimusja hoitotoimenpiteet, verisuonikanyylit ja
virtsakatetrit ovat myös riski infektion syntymiseen.
Hoitotyössä tärkeätä on muistaa hyvä käsihygienia ja
oikeanlaiset suojautumistoimet infektioiden
ehkäisyssä. Infektioita pyritään myös
ennaltaehkäisemään lääkehoidoilla. Esimerkiksi
keuhkoinfektioon, herpesvirusinfektioon ja suun sieniinfektioon on ennaltaehkäisevä lääkitys.
Potilaan henkilökohtainen keino ehkäistä kosketuksesta
leviäviä infektioita on huolellinen käsien pesu ja
desinfiointi. Hyvä suuhygienia, sisätossujen käyttö ja
päivittäinen suihkussa käynti, sekä oikeanlainen ruoka
ovat myös osa infektioiden ehkäisyä.
Kypsentämättömät ja kuumentamattomat ruoat,
esimerkiksi tuoresalaatit ja raa’at kalat ovat
kiellettyjen ruokien listalla.
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Potilaat voivat tarvita punasolu- tai
trombosyyttisiirtoja esihoidon jälkeisinä viikkoina.
Potilaan vastustuskyvyn normalisoitumiseen menee
noin vuosi, mutta 2-4 viikon kuluttua
kantasolujensiirrosta valkosoluarvot alkavat nousta
turvalliselle tasolle.
Muut sivuvaikutukset
Suuriannoksiset solunsalpaajahoidot voivat aiheuttaa
monia erilaisia ja yksilöllisiä sivuvaikutuksia.
Sivuvaikutuksia voivat olla mm. pahoinvointi, ripuli,
painonlasku, makuaistin muutokset, suu- ja nielukipu,
hiustenlähtö, lihaskunnon heikentyminen, ihon- ja
limakalvojen kuivuminen ja haavaumat. Osa
sivuvaikutuksista saattaa johtua myös
käänteishyljinnästä.
Käänteishyljintä
Käänteishyljintä on immunologinen reaktio, jossa
luovuttajan solut eivät tunnista uutta ympäristöään,
jonka seurauksena solut alkavat hylkiä saajan elimistöä
aiheuttaen kudostuhoa. Käänteishyljintä on melko
yleistä kantasolujensiirron jälkeen. Käänteishyljintä
voidaan jakaa akuuttiin ja krooniseen. Akuutti
käänteishyljintä alkaa korkeintaan sata päivää siirron
jälkeen. Tämän jälkeen ilmenevä käänteishyljintä
luokitellaan krooniseksi. Akuutti käänteishyljintä voi
näyttäytyä esimerkiksi lievänä tai hyvinkin vaikeana
ihottumana. Suoliston käänteishyljintäoireet ilmenevät
useina, toistuvina vetisinä ripuleina. Vaikeassa
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suolistonkäänteishyljinnässä ripuli voi olla veristä ja
kivuliaita vatsakramppeja voi esiintyä. Kohonneet
maksa-arvot veriarvoissa voi kertoa maksan
käänteishyljinnästä. Lievää akuuttia ihon
käänteishyljintää voidaan hoitaa paikallisesti
kortisonivoiteilla, mutta muuten akuutin
käänteishyljinnän oireita hoidetaan suuriannoksisilla
kortisonilääkityksillä.
Krooninen käänteishyljintä voi olla hyvin lievää tai jopa
elämänlaatua heikentävää. Sitä voi esiintyä useassa
paikassa ja oireet voivat olla hyvin moninaisia. Usein
krooninen käänteishyljintä ilmaantuu infektion tai
immunosupressiivisen lääkkeen lopettamisen jälkeen.
Yleisimpiä kroonisen käänteishyljinnän
ilmenemispaikkoja ovat iho, silmät ja limakalvot.
Oireista riippuen hoidoksi voi riittää paikallinen
kortisonivoide tai silmätipat. Vaikeissa tapauksissa
kortisonihoidon lisäksi aloitetaan uudestaan
immunosupressiivinen lääke tai lisätään sen
annostusta.
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Potilaan henkisten voimavarojen tukeminen
•   Ymmärrettävä perehdytys hoitoon
•   Kunnioittava, kannustava ja ystävällinen potilaan
kohtelu
•   Psyykkisten oireiden ennaltaehkäisy
•   Kuunteluun perustuva vuorovaikutus
•   Selkeä potilasohjaus kaikissa hoidon vaiheissa
•   Somaattisten oireiden hyvä hoito à luotto
hoitoon kasvaa
•   Psyykkisten oireiden asianmukainen ja yksilöllinen
hoito
•   Sosiaalisen tuen mahdollistaminen
•   Potilaalla mahdollisuus ulkopuoliseen
keskusteluapuun
•   Psykiatrinen sairaanhoitaja
•   Sairaalapappi
•   Sosiaalityöntekijä
•   OLKA:n vapaaehtoistoiminta

	
  

Päivittäin tarkkailtavia asioita
•   Potilaan vointi, tarve esim. kipulääkkeille tai
pahoinvointilääkkeille
•   Käänteishyljintä
•   Lämmön, painon, verenpaineen ja saturaation
seuranta
•   Ihon ja limakalvojen kunto
•   Vatsan toiminta
•   Katetrin juuren tarkistus
•   Laboratorioarvot

55

	
  

56

Lääkeryhmät
Esimerkkejä osastolla käytössä olevista lääkeryhmistä,
joita lääkäri määrää potilaskohtaisesti.
Sytostaatit:
Syklofosfamidi (Sendoxan®)
Fludarabiini
Treosulfaani
Busulfaani (Busilvex®)
Melfalaani
Etoposidi
Sytarabiini
Metotreksaatti (Trexan®)
Kortisonit:
Metyyliprednisoloni (Solu-Medrol®)
Hydrokortisoni (Solu-Cortef®)
Antibiootit ja infektioiden estolääkitys:
Kefuroksiimi (Cefuroxime®)
Meropeneemi (Meronem®)
Piperasilliini-tatsobaktaami (Tazozin®)
Asikloviiri (Aciclovir hospira®)
Trimetopriimi-sulfametoksastoli (Cotrim Forte®)
Sienilääkkeet:
Amfoterisiini-B (Ampho- Moronal® AmBisome®)
Mikafungiini (Mycamine®)
Nystatiini (Nystimex®)
Kaspofungiini (Cancidas®)
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Kipulääkkeet:
Fentanyyli (Matrifen®)
Oksikodoni (Oxynorm® Oxycontin®)
Oksikodonihydrokloridi (Targiniq®)
Pregabaliini (Lyrica®)
Tramadoli (Tramal®)
Muut lääkkeet:
Käänteishyljinnän estolääke (Sandimmun®)
Hormonikorvauslääkkeet (Testogel® Estradot®)
Maksantoimintaa suojaavat lääkkeet (Ursochol®)
Pahoinvointilääkkeet Ondansetroni (Ondansetron®
Zofran®) Loratsepaami (Temesta®)
Osteoporoosin ennaltaehkäisevät lääkkeet (Calcichew
D3 forte®)
Nestehoito
Lääkäri määrittää potilaille päivittäisen
kokonaisnestetavoitteen, jonka toteutumista seurataan
lääkehuoneessa olevalla
nestehoitosuunnitelmakaavakkeella ja potilaiden
täyttämän nestelistan mukaan. Potilaan nestehoitoon
sisältyy siis potilaan nauttimat nesteet sekä
suonensisäisesti annetut nesteet. Hoidon eri vaiheissa
nestetavoite voi olla korkeampi esimerkiksi esihoidon
vuoksi. Potilaan tulee pystyä itse juomaan tarvittava
nestemäärä ennen kotiin pääsyä.
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Sairaanhoitajan työvuorojen tehtävät
Aamuvuoron tehtäviä:
•   Raportti yöhoitajilta tai raportin vastaanottaneelta
aamuvuoron hoitajalta
•   Potilaskertomuksiin tutustuminen (lääkehoito,
nestehoitosuunnitelma, infuusioletkujen tai katetrin
suojakalvon vaihto, laboratoriovastaukset jne.)
•   Potilaiden voinnin seuranta koko vuoron ajan
•   Tikapuuohjelmien ja muun lääkehoidon
toteuttaminen koko vuoron ajan
•   Lämmön, painon, verenpaineen ja happisaturaation
mittaukset
•   Aamuraportti
•   Lääkärinkierto
•   Lääkärinkierrolla lääkärin tekemien määräysten
toteuttaminen
•   Lämmön ja painon mittaus
•   Kirjaaminen
•   Raportti iltavuoron hoitajille
Lisäksi Potilaskutsuihin vastaaminen, mahdollisiin
tutkimuksiin valmistelu, potilaan ohjaaminen
esimerkiksi uusista lääkkeistä, kotiohjaus jne.

	
  

Iltavuoron tehtäviä
•   Raportit aamuvuoron hoitajilta
•   Potilaskertomuksiin tutustuminen
•   Potilaiden voinnin seuranta koko vuoron ajan
•   Nestehoitosuunnitelman ohjelmointi seuraavalle
päivälle
•   Lääketarrojen tulostaminen seuraavalle
vuorokaudelle
•   Tikapuuohjelmien ja muun lääkehoidon
toteuttaminen koko vuoron ajan
•   Iv. lääkkeiden laimentaminen
•   Lämmön ja painon mittaus
•   Kirjaaminen
•   Raportti yöhoitajille
Lisäksi Potilaskutsuihin vastaaminen, mahdollisiin
tutkimuksiin valmistelu, potilaan ohjaaminen
esimerkiksi uusista lääkkeistä, kotiohjaus jne.
Yövuoron tehtäviä
•   Raportti iltahoitajilta
•   Potilaskertomuksiin tutustuminen
•   Potilaiden voinnin seuranta koko vuoron ajan
•   Tikapuuohjelmien ja muun lääkehoidon
toteuttaminen koko vuoron ajan
•   Iv. lääkkeiden laimentaminen
Lisäksi Potilaskutsuihin vastaaminen, mahdollisiin
tutkimuksiin valmistelu.
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Tietoa sairauksista
Akuutti lymfaattinen leukemia, ALL
•   Esiintyy erityisesti lapsilla ja nuorilla, aikuisilla
huonompi ennuste ja ALL uusiutuu helposti
•   Hoitoennuste hoitamattomana huono, hoidettuna
80-90% saavuttaa remission ensimmäisillä
hoitokerroilla.
•   30-40% alle 65-vuotiaista kemoterapian saaneista
parantuu ja 50-65% allogeenisen kantasolujen
siirron saaneista parantuu pysyvästi
•   Voi levitä keskushermostoon -> neuroleukemia
Akuutti myelooinen leukemia, AML
•   Aikuisten yleisin leukemiatyyppi, 80% akuuteista
leukemioista on AML:aa
•   Hoitamattomana elinikä viikoista korkeintaan
muutamaan kuukauteen
•   65-vuotiaista 80-90% ja yli 65-vuotiaista 30-70%
saavuttaa remission.
•   Uusiutuu 50%:lla potilaista. Allogeeninen
kantasolujen siirto pienentää uusiutumisen riskiä
ja paranemisprosentti siirron jälkeen on 50-60%.
Krooninen lymfaattinen leukemia, KLL
•   Sairastunut voi olla useita vuosia oireeton,
diagnoosi usein sattumalöydöksenä
•   Oireet ilmenevät, kun lymfosyytit haittaa
luuytimen normaalia toimintaa
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•   Hoidetaan kevyillä solunsalpaajilla ja hoitolinjaus
on yleensä palliatiivinen ja eliniän ennuste
diagnoosista 7-8 vuotta
Krooninen myelooinen leukemia, KML
•   Esiintyy kaikenikäisillä, yleisin 40-70 -vuotiailla
•   Suomessa vuosittain 50-60 uutta sairastunutta ja
diagnoosi on yleensä sattumalöydös verikokeissa
•   Hoitamattomana etenee 3-6 vuodessa akuuttia
leukemiaa muistuttavaan vaiheeseen,
blastikriisiin. Tällöin hoitoennuste on huono.
•   Blastikriisi vaiheeseen edennyttä KML:aa voidaan
hoitaa allogeenisella kantasolujen siirrolla.
Hodkingin tauti
•   Vuosittain sairastuu 150 suomalaista.
•   Suurin ryhmä nuoret aikuiset.
•   Hodgkinin tauti liittyy elimistön B-soluihin, jotka
ovat muuttuneet pahanlaatuisiksi.
•   Usein tauti alkaa solisluun imusolmukkeista, joista
se etenee imuteitä pitkin kainaloon tai
välikarsinaan ja siitä eteenpäin vatsaonteloon.
•   Hodgkinin taudin hoito riippuu levinneisyydestä.
Paikallisella taudilla ennuste erittäin hyvä
•   Jos tauti uusiutuu, suositellaan käytettäväksi
monisolunsalpaajahoitoa sekä autologista tai
allogeenista kantasolujensiirtoa.
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Non-Hodgkinin lymfooma, NHL
•   Vuodessa sairastuu 1200 ihmistä.
•   Sairastuneiden keski-ikä on noin 60 vuotta.
•   Jaetaan B-solu- ja T-solulymfoomiin, joista Bsolulymfoomat ovat yleisempiä.
•   Tavallisimpia B-solulymfoomia ovat diffuusi
suurisoluinen B-solulymfooma sekä follikulaarinen
lymfooma.
•   Non-Hodgkin-lymfooman tyypillisimpiin
hoitomenetelmiin kuuluvat solunsalpaajahoito,
sädehoito, biologiset hoidot ja kantasolujen siirrot
Multippeli myelooma
•   Luuytimen plasmasolut ovat erikoistuneet
pahanlaatuisiksi ja lisääntyneet luuytimessä.
•   Suomessa vuosittain sairastuu noin 300 ihmistä.
•   Sairastuneet ovat yleisimmin iäkkäitä, 65-70
vuotiaita.
•   Allogeenista kantasolujensiirtoa käytetään vain
nuorille, joilla tauti on erittäin huonoennusteinen.
Myelodysplastinen oireyhtymä, MDS
•   Luuytimen solutuotannon kypsymishäiriöt ja vaara
muuttua akuutiksi myelooiseksi leukemiaksi ovat
ryhmälle tavanomaista.
•   Sairastuneet ovat yleisimmin iäkkäitä, yli 65vuotiaita.
•   Suomessa vuosittain sairastuu noin 200 ihmistä.
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•   30%:lle potilaista voi yrittää allogeenista
kantasolujensiirtoa, heistä noin 40% saavuttaa
pysyvän remission

	
  

Omia muistiinpanoja:
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