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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opetusvideo perusinstrumenteista ja niiden 
käsittelystä Laurean sairaanhoitajaopiskelijoille. Opinnäytetyön tavoitteena oli edistää sai-
raanhoitajaopiskelijoiden perusinstrumentteihin ja niiden käsittelyyn liittyvää osaamista pe-
rioperatiivisessa hoitotyössä. Opinnäytetyö toteutettiin osana Ohjaus hoitotyössä –hanketta. 
Opinnäytetyön työelämäkumppanina toimi Laurea AMK. 

Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä ja se koostuu raportista sekä toi-
minnallisesta tuotoksesta. Toiminnallisena osuutena tehtiin opetusvideo, joka julkaistiin Lau-
rea ammattikorkeakoulun YouTube-kanavalla. Opetusvideon on tarkoitus olla osa perioperatii-
visen hoitotyön opintojakson materiaalia.  

Opetusvideolla esitellään perusinstrumentit ja kerrotaan niiden käyttötarkoitus. Sen lisäksi 
esitellään instrumenttien oikeaoppinen ja turvallinen käsittely sekä ojentaminen. Opetusvi-
deon sisältö on koottu näyttöön perustuvien sekä luotettavien lähteiden pohjalta. Opinnäyte-
työn kirjallisessa osuudessa selitetään tarkemmin aseptiikasta ja leikkaussaliympäristöstä.  

Valmis video arvioitiin itsearviointina, jonka lisäksi pyydettiin palautetta Laurean toisen vuo-
den sairaanhoitajaopiskelijoilta. Palaute kerättiin arviointilomakkeella, jonka täyttäminen oli 
vapaaehtoista sekä anonyymiä. Arviointilomakkeessa oli kuusi väittämää sekä yksi avoin kysy-
mys lisäkommenteille. Kysymyksillä arvioitiin tuotetun videon hyödyllisyyttä, selkeyttä sekä 
kuvan- ja äänen laatua. Opetusvideon arvioiden perusteella opetusvideo on selkeä, hyödylli-
nen ja video tarjosi uutta tietoa aiheesta. Videota pidettiin myös hyödyllisenä osana periope-
ratiivisen hoitotyön kurssia. Äänen- ja kuvanlaatua pidettiin hyvänä, mutta avoimissa kom-
menteissa mainittiin, että kuva tärisi jonkun verran. Avoimissa kommenteissa myös mainit-
tiin, että video oli tarpeellinen ja se selkeytti paljon erilaisten instrumenttien käyttötarkoi-
tuksia. 
 

Asiasanat: perioperatiivinen hoitotyö, perusinstrumentit, aseptiikka, sairaanhoitajaopiskelija, 
opetusvideo. 
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The purpose of the thesis was to conduct an instructional video about basic surgical instru-
ments and their handling for Laurea’s nursing students. The goal of this thesis was to improve 
the knowledge of nursing students regarding basic surgical instruments and their handling in 
perioperative care. The thesis is a part of Laurea’s guidance in nursing project. The thesis 
was carried out in collaboration with Laurea University of Applied Sciences.  

The thesis was executed as a functional study and it consists of a written report and a func-
tional part. The functional part was executed as an instructional video, which was published 
on Laurea’s YouTube channel. The purpose of the instructional video is to be a part of the 
material in the perioperative nursing course. 

In the instructional video, the basic surgical instruments are presented and their purpose of 
use is clarified. The video also presents correct and safe handling of the instruments and in-
structs how to pass the instruments to the surgeon. The contents of the video are collected 
from evidence-based and reliable references. In the written part of the thesis, asepsis and 
operating room surroundings are studied in more detail. 

The instructional video was evaluated by using self-evaluation and feedback collected from 
Laurea’s second year nursing students. The feedback was collected with a feedback form and 
the answering was voluntary and anonymous. In the feedback form, there were six state-
ments and one open-ended question for additional comments. The statements evaluated the 
usefulness, clarity and the quality of picture and voice in the video. Based on the evalua-
tions, the video is clear, useful and the video provides new information. The video was also 
considered as a useful part of the perioperative care course. The voice quality and picture 
quality was considered good but in open comments was mentioned that the picture trembled 
a little. In the open comments was also mentioned that the video was necessary and it clari-
fied the purpose of use of different surgical instruments’. 
 

Keywords: perioperative care, basic surgical instruments, asepsis, nursing student, instruc-
tional video. 
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1 Johdanto 

 

Perioperatiivinen hoitotyö on leikkaus- ja anestesiaosastoilla tapahtuvaa näyttöön perustuvaa 

hoitotyötä. Perioperatiivinen hoitotyö pohjautuu tieteelliseen tutkimus- ja toimintanäyttöön 

sekä kokemuksiin perustuvaan näyttöön. Perioperatiivisessa hoitotyössä korostuu laadukas 

aseptiikka. Perioperatiivinen hoitotyö vaatii muun muassa hyvää ihmisen anatomian ja fysiolo-

gian, mikrobiologian, aseptiikan, lääketieteen, farmakologian, matematiikan sekä teknologian 

hallintaa. (Karma, Kinnunen, Palovaara & Perttunen 2016, 8; Lukkari, Kinnunen & Korte 2014, 

12.) 

Instrumentteja on tuhansia erilaisia malleja. Samannimiset instrumentit voivat vaihdella muo-

doltaan, pituudeltaan ja tukevuudeltaan. Instrumentit valmistetaan yleensä karkaistusta, 

ruostumattomasta teräksestä, sillä se on vahvaa ja kovaa, kestää hyvin kulutusta eikä syövy 

helposti. Instrumentteja käytetään esimerkiksi kudoksiin tarttumiseen, kudosten leikkaami-

seen, kudosten kiinnittämiseen ja sulkemiseen sekä näkyvyyden ylläpitämiseen. (Karhumäki, 

Hirvonen & Ylitupa 2017; Lukkari, Kinnunen & Korte 2014, 182.) 

Instrumentoivan sairaanhoitajan vastuulla on instrumenttien ja välineiden oikea, potilaalle 

turvallinen ja aseptinen käsittely. Instrumentoivalta sairaanhoitajalta edellytetään anatomian 

ja leikkaustekniikan tuntemista, käytettävien instrumenttien tuntemusta ja oikeaa käsittelyä, 

oikeaoppista avustamista sekä leikkauksen aktiivista seuraamista. Hänen tulee osata ojentaa 

instrumentit oikeaoppisesti, napakasti ja aikailematta kirurgille, niin että instrumentti on heti 

toimintavalmis ja kirurgi voi tarttua siihen nostamatta katsettaan toimenpidealueelta. Koke-

nut instrumentoiva sairaanhoitaja on leikkauksen aikana askeleen edellä ja osaa ennakoida 

mitä leikkauksessa tapahtuu seuraavaksi. (Karma ym. 2016, 138; Lukkari, Kinnunen & Korte 

2014, 339-341.) 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa opetusvideo perusinstrumenteista ja niiden käsitte-

lystä Laurean sairaanhoitajaopiskelijoille. Opinnäytetyön tavoitteena on edistää sairaanhoita-

jaopiskelijoiden perusinstrumentteihin ja niiden käsittelyyn liittyvää osaamista perioperatiivi-

sessa hoitotyössä. Opinnäytetyö on osa ohjaus hoitotyössä –hanketta. Hankkeen tavoitteena 

on kehittää potilas- ja opiskelijaohjausta. Opinnäytetyön työelämäkumppanina toimii Laurea 

AMK. 
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2 Perioperatiivinen hoitotyö 

 

Perioperatiivinen hoitotyö tarkoittaa leikkaus- ja anestesiaosastoilla tapahtuvaa hoitotyötä. 

Perioperatiivinen hoitotyö jaetaan kolmeen alakäsitteeseen; pre-, intra- ja postoperatiivinen 

hoitotyö. Preoperatiivinen hoito tarkoittaa leikkausta edeltävää jaksoa, joka alkaa leikkaus-

päätöksestä ja jatkuu kunnes leikkausosasto ottaa potilaan vastaan. Intraoperatiivinen hoito 

tarkoittaa leikkauksenaikaista jaksoa, joka alkaa potilaan vastaanottamisesta leikkausosas-

tolle ja päättyy kun potilas siirtyy anestesiavalvontaan heräämöön. Postoperatiivinen hoito 

tarkoittaa leikkauksen jälkeistä vaihetta, joka kattaa potilaan heräämöhoidon siihen asti, että 

potilas ei enää tarvitse leikkaukseen liittyvää hoitoa. (Karma ym. 2016, 8; Lukkari, Kinnunen 

& Korte 2014, 20-22.) 

Perioperatiivinen hoitotyö on näyttöön perustuvaa hoitotyötä, joka pohjautuu tieteelliseen 

tutkimus- ja toimintanäyttöön sekä kokemuksiin perustuvaan näyttöön (Karma ym. 2016, 8). 

Tutkimusten mukaan tärkeitä elementtejä ovat potilaskeskeisyys, potilaan yksilöllisyyden 

kunnioittaminen sekä hyvän vuorovaikutussuhteen luominen. Tärkeä osa-alue perioperatiivista 

hoitotyötä on hoidon jatkuvuus, johon kuuluu tiedon kulun jatkuvuus sekä hyvä toipuminen 

leikkauksesta ja tulosten seuranta. Potilaille tärkeitä asioita ovat nopea ja sujuva hoitoon 

pääsy, leikkauksen suorittaminen ajallaan, luottamus henkilökuntaan sekä empaattinen koh-

telu henkilökunnalta. (Ahonen, Blek-Vehkaluoto, Ekola, Partamies, Sulosaari & Uski-Tallqvist 

2017, 101.) 

 

2.1 Potilasturvallisuus perioperatiivisessa hoitotyössä 

 

Potilasturvallisuuden määritelmä riippuu siitä, kenen näkökulmasta asiaa tarkastellaan, poti-

laan vai hoitotyön ammattilaisen. Potilasturvallisuus käsittää terveydenhuollossa toimivien 

henkilöiden ja organisaatioiden periaatteet ja toiminnot, joilla varmistetaan turvallinen hoito 

ja potilaan suojaaminen vahingoilta. Tähän määritelmään sisältyy myös hoidon turvallisuuden 

varmistaminen, joka tarkoittaa, että toimintaan sisältyy menettelytapoja, joiden tehtävänä 

ei ole ainoastaan saavuttaa tavoiteltu hoitotulos, vaan myös vahvistaa toiminnan sietokykyä 

poikkeamille. Tällaisia ovat esimerkiksi tarkistusmenettelyt, joiden avulla varmistetaan, että 

asioita ei ole unohtunut. WHO:n (2009a) kirurginen tarkistuslista on hyvä esimerkki tästä. Hoi-

don, lääkehoidon sekä lääkinnällisten laitteiden turvallisuus kuuluvat potilasturvallisuuteen. 

Potilaan näkökulmasta potilasturvallisuuteen kuuluu, että saa oikeaa hoitoa, oikeaan aikaan, 

oikealla tavalla ja että, hoidosta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. (Helovuo, Kinnu-

nen, Peltomaa & Pennanen 2011, 13; THL 2018.)  
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Potilasturvallisuus on laadukkaan hoitotyön perusta. Turvallisessa perioperatiivisessa hoito-

työssä toimitaan niin, ettei hoidosta koidu potilaalle tarpeetonta haittaa. Perioperatiivisen 

hoidon tavoitteena on potilaan paremman terveydentilan saavuttaminen, nykyisen terveyden-

tilan säilyttäminen, kärsimysten lievittäminen ja potilaan turvallisuuden takaaminen. (Karma 

ym. 2016, 8-9.) Potilasturvallisuus on yhteistyötä ammattilaisten, potilaiden ja heidän omais-

tensa kanssa, joka perustuu riskien arviointiin, toiminnan kehittämiseen sekä turvallisuuden 

ylläpitämiseen. Potilasta hoidetaan yhteisymmärryksessä hänen kanssaan ja huomioidaan hä-

nen yksilölliset tarpeet ja toiveet. (Terveyskylä 2018; STM 2017, 13.)  

Maailmassa tehdään vuosittain noin 235 miljoonaa leikkausta, joissa vammautuu arviolta 7 

miljoonaa ja kuolee miljoona ihmistä. Arvioiden mukaan noin puolet komplikaatioista ja kuo-

lemista aiheutuu inhimillisten tekijöiden takia ja olisi näin ollen estettävissä. (Karma ym. 

2016, 11.) Inhimillisiä virheitä voidaan välttää toimimatta muistin varassa ja noudattamalla 

varmistusrutiineja (Terveyskylä 2018; Helovuo ym. 2011, 77-78). Kehittyneillä hoitomenetel-

millä, perioperatiivisen sairaanhoitajan laadukkaalla osaamisella ja terveysteknologialla väl-

tetään turvallisuusriskejä. Leikkaussalissa tapahtuvaa potilasturvallisuutta on esimerkiksi suo-

niyhteyden ja monitoroinnin varmistus ennen sedatoivien lääkkeiden antoa, turvallisen leik-

kausasennon varmistus, leikkauksessa käytettävien instrumenttien ja laitteiden kunnon tarkis-

tus, oikean raajan tai elimen varmistus sekä potilaan suojaus röntgensäteiltä. (Karma ym. 

2016, 11.)  

 

2.2 Leikkaussali työympäristönä 

 

Leikkausosastot ovat pitkälle erikoistuneita toimintayksiköitä, jossa tehdään useita leikkauk-

sia vuorokauden aikana kirurgisten erikoisalojen mukaisesti. Leikkausosastot sijaitsevat lä-

hellä sidosryhmäosastoja, jotta perioperatiivinen toiminta olisi mahdollisimman sujuvaa. Leik-

kausosastojen toimintaympäristöön kuuluu muun muassa vastaanottotilat, valmistelu- eli in-

duktiotilat, leikkaussalit, anestesiavalvontatilat, varastotilat ja välinehuoltotilat. Leikkaus-

osastoilla on usein pitkät käytävät, joiden ympärille edellä mainitut tilat on ryhmitelty. 

(Karma ym. 2016, 30; Lukkari, Kinnunen & Korte 2014, 61-62, 73-74.) 

Vastaanottotiloissa otetaan potilas vastaan leikkausosastolle leikkauslistan tai sovitun ajan 

mukaisesti. Vastaanottotiloissa tulee olla rauhallista, jotta mahdollistetaan potilaan yksilölli-

nen kohtaaminen. Potilaat voidaan saattaa leikkaussaliin kävellen tai sängyllä, jonka jälkeen 

hänet siirretään leikkauspöydälle. Valmistelu- eli induktiotilat ovat leikkaussalien tapaisia ti-

loja, joissa voidaan tehdä anestesiamenetelmiä tukevia toimenpiteitä, kuten kanylointeja, 

katetrointeja, puudutuksiin liittyviä toimenpiteitä tai muita valmisteluja. Induktiotiloissa voi 
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tarkkailla potilasta monitorin avulla. Tavallisimmin tiloissa hoidetaan hereillä olevia potilaita, 

jotka siirretään leikkaussaliin salin vapauduttua. (Karma ym. 2016, 30; Lukkari, Kinnunen & 

Korte 2014, 73-74.) 

Leikkaussalit ovat peruskalustukseltaan ja välineistöltään usein samanlaisia. Jokaisessa salissa 

on tietty määrä kalusteita, sähkökäyttöisiä lääkintälaitteita sekä hoitotarvikkeita. Hoitotar-

vikkeet keskitetään saman sisältöisiin kaappeihin ja anestesiapöytiin viereisissä saleissa. Eri-

koisalakohtainen hoitovälineistö keskitetään tiettyihin saleihin erikoisalojen mukaisesti. 

Isoissa yksiköissä on erikseen esimerkiksi päivystysleikkaussali, infektioleikkaussali tai sektio-

sali. Pienissä salitiloissa voidaan tehdä pieniä leikkauksia, mutta mitä erikoistuneempi ja tek-

nisempi leikkaus on kyseessä, sitä tilavampi sali tarvitaan. Erityisesti tähystysavusteinen kirur-

gia ja robottiavusteinen kirurgia vaativat paljon laitetilaa. Leikkaussalin peruskalustuksen tu-

lee olla helposti liikuteltavissa ja helposti puhdistettavia. Yleisvalaistuksen pitää olla riittävä 

ja valaistusta pitää tarvittaessa pystyä säätämään. Salien kattokorkeus on usein yli kolme 

metriä ilmastointi- ja valaistustekniikan vuoksi. Salien ovet ovat pääosin automatisoituja, ik-

kunallisia liukuovia. (Karma ym. 2016, 30-32; Anttalainen-Kulmala, Nordström & Saarinen 

2013, 54.) 

Anestesiavalvontatiloissa tapahtuu potilaiden postoperatiivinen tarkkailu ja hoito. Anestesia-

valvontatilasta käytetään myös nimitystä heräämö. Potilaspaikkojen määrä riippuu toiminnan 

laajuudesta, mutta yleensä paikkoja on kaksi jokaista leikkaussalia kohden. Potilaiden siirto 

jatkohoitopaikkaan tapahtuu yleisesti anestesiavalvonnan kautta. (Karma ym. 2016, 32; Luk-

kari, Kinnunen & Korte 2014, 361-362.) 

Leikkausosastoilla on yleensä erilliset anestesiatarvikevarastot ja leikkaustarvikevarastot. Ste-

riilissä varastossa säilytetään steriilejä instrumenttikoreja sekä muita steriilejä tarvikkeita ja 

välineitä. Kulutustavaravarastossa säilytetään sekä steriilejä että tehdaspuhtaita sairaalatar-

viketuotteita. Lääkehuoneessa säilytetään anestesialääkkeitä ja muita peruslääkkeitä. Lääke-

huoneessa on lukolliset kaapit huumelääkkeille sekä jääkaappi tietyille lääkevalmisteille. In-

fuusionestepussit ja –pullot säilytetään infuusionestevarastossa. Laitevarastossa säilytetään 

erilaisia sähkölaitteita, kuten infuusioautomaatteja, ruiskupumppuja ja nesteenlämmittimiä, 

joita ei tarvita kokoaikaisesti leikkaussaleissa. (Karma ym. 2016, 32.) 

 

2.3 Sairaanhoitajan tehtävät 

 

Tengvallin (2010) mukaan leikkaus- ja anestesiahoitajan osaamisen määrittely ja tehtäväku-

vien sisältö perustuvat lakiin ja asetukseen terveydenhuollon ammattihenkilöistä (L 559/1994, 

A 564/1994) sekä opetusministeriön määrittämiin sairaanhoitajan osaamisvaatimuksiin. Ne 
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koskevat eettistä toimintaa, terveyden edistämistä, hoitotyön päätöksentekoa, ohjausta ja 

opetusta, yhteistyötä, tutkimus- ja kehittämistyötä, johtamista, monikulttuurista hoitotyötä, 

yhteiskunnallista toimintaa, kliinistä hoitotyötä sekä lääkehoitoa. Leikkaus- ja anestesiahoita-

jien ammatillista pätevyyttä määrittävät yhteistyö ja tiimitaidot, dokumentointi-, tieto-, tek-

niikka- ja viestintätaidot, tarkkailu- ja hoitotoimien hallinta, tilannehallinta ja päätöksente-

kokyky sekä hoitoympäristö, työskentelyolosuhteet ja tehtäväkuvat. (Tengvall 2010, 9, 18-

19.) 

Perioperatiivinen sairaanhoitaja on yleisnimitys anestesiahoitajana, instrumentoivana hoita-

jana tai valvovana hoitajana työskentelevälle hoitotyön ammattilaiselle, jonka osaaminen ra-

kentuu sairaanhoitajan ammattikorkeakoulu tutkinnon perustalle. Etuliitteet kuvaavat leik-

kauksenaikaisia tehtäviä. Sama sairaanhoitaja voi toimia anestesiahoitajana, instrumenttihoi-

tajana tai valvovana hoitajana, mutta työtehtävät ovat yleensä eriytyneet anestesiapuolelle 

ja leikkauspuolelle. Valvova ja instrumentoiva sairaanhoitaja työskentelevät työparina ja 

vaihtavat työtehtäviä keskenään työvuoron aikana joka leikkauksessa. (Karma ym. 2016, 12, 

Tengvall 2010, 5.) 

Ennen potilaan saapumista leikkausosastolle valmistelevat instrumentoiva ja valvova hoitaja 

leikkaussalin. Instrumentoiva hoitaja varaa kaikki tarvittavat instrumentit ja muut steriilit vä-

lineet, joita tarvitaan leikkauksessa. Instrumentoiva hoitaja tekee kirurgisen käsien desinfi-

oinnin ja pukeutuu steriilisti leikkaustakkiin ja käsineisiin. Hänen tehtävänä on valmistella 

steriili instrumenttipöytä, johon tulee leikkauksessa tarvittavat instrumentit ja välineet. Inst-

rumentoiva ja valvova sairaanhoitaja suorittavat yhdessä instrumenttien, taitosten, neulojen 

ja muiden leikkausvälineiden tarkastuslaskennan. Kun valvova sairaanhoitaja on desinfioinut 

leikkausalueen, rajaa instrumentoiva sairaanhoitaja leikkausalueen steriileillä liinoilla. 

(Karma ym. 2016, 103.) 

Ennen leikkauksen alkua instrumentoiva sairaanhoitaja tekee valvovan sairaanhoitajan avus-

tuksella steriilin pöydän, jolle asetetaan instrumenttikori ja muut tarvikkeet. Instrumenttihoi-

taja tarkistaa instrumenttien steriiliyden ja lukumäärän, jonka jälkeen hän asettelee instru-

mentit ja tarvikkeet pöydälle niiden käyttötarkoituksen ja leikkauksen kulun mukaisesti. Leik-

kauksen aikana instrumentoiva hoitaja ojentaa kirurgille ja vastaanottaa kirurgilta instru-

mentteja. Sen lisäksi hän avustaa kirurgia esimerkiksi ylläpitämällä näkyvyyttä pitelemällä 

haavahakoja tai kuivaamalla leikkausaluetta taitoksilla tai imulla. Instrumentit ojennetaan 

kirurgille napakasti. Instrumentoivalta sairaanhoitajalta edellytetään anatomian, instrument-

tien ja leikkaustekniikan tuntemusta sekä instrumenttien oikean käsittelyn osaamista ja leik-

kauksen kulun seuraamista. Instrumentoivan sairaanhoitajan tulisi olla askeleen edellä ja en-

nakoida mitä leikkauksessa seuraavaksi tapahtuu. (Karma ym.2016, 137-138, Tengvall 2010, 

10.) 
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Valvovan sairaanhoitajan tehtävänä on varmistaa leikkauksen joustava eteneminen. Valvova 

sairaanhoitaja hakee tarvittaessa välineitä anestesia- ja leikkausryhmälle. Hän myös avustaa 

instrumentoivaa sairaanhoitajaa ja ojentaa tarvittavat välineet steriilisti. Hän kytkee ja sää-

tää tarvittavat laitteet, kuten diatermialaitteen, kirurgin toiveiden mukaisesti. Valvova sai-

raanhoitaja huolehtii myös siitä, että laitteet toimivat oikein leikkauksen aikana. Valvova sai-

raanhoitaja tarkistaa instrumenttien, taitosten, neulojen sekä muiden välineiden lukumäärän 

yhdessä instrumentoivan sairaanhoitajan kanssa sekä vastaa tiedon kirjaamisesta. Valvova sai-

raanhoitaja tarkkailee aseptiikan toteutumista koko toimenpiteen ajan. Vaativissa leikkauk-

sissa korostuu valvovan sairaanhoitajan kokemus ja päätöksentekokyky. (Karma ym. 2016, 

138; Anttalainen-Kulmala, Norström & Saarinen 2013, 130-131.) 

  

3 Aseptiikka 

 

Aseptiikka tarkoittaa toimintaa, jolla pyritään ehkäisemään ja estämään infektioiden syntyä. 

Erityisen tärkeää on toimia tavalla, joka ehkäisee tartuntojen syntymistä. Hygienia tarkoittaa 

terveydenhoidon vaatimusten mukaista puhtautta. (Rautava-Nurmi ym. 2016, 94.) Aseptiikan 

tavoitteena on estää mikrobien pääsy potilaaseen ja häntä hoitavaan henkilöstöön, hoitoväli-

neistöön sekä hoitoympäristöön (Karhumäki, Jonsson & Saros 2016, 64). 

Aseptinen omatunto kuuluu keskeisenä käsitteenä aseptiikkaan, joka tarkoittaa hoitajan si-

toutumista aseptisiin työtapoihin (Rautava-Nurmi ym. 2016, 98). Aseptinen omatunto tulee 

olla jokaisen hoitotyön ammattilaisen toiminnan lähtökohta. Aseptiseen omatuntoon kuuluu 

hoitotyön ammattilaisen omaksuma toimintatapa, jossa toimitaan aina aseptisen työjärjestyk-

sen ja steriilien periaatteiden mukaisesti. Aseptinen omatunto tarkoittaa siis sitoutumista 

aseptiseen työskentelyyn riippumatta siitä valvooko kukaan työntekoa. Hoitajan tulee varmis-

taa oman ammattitaitonsa laadukkuuden säilyminen, seuraamalla alansa kehitystä sekä tut-

kittuun tietoon perustuvia hygienia ohjeita. (Karhumäki, Jonsson & Saros 2016, 64.) 

Kaikki toiminta hoitotyössä suunnitellaan aseptisen työjärjestyksen mukaisesti. Aseptinen työ-

järjestys tarkoittaa hoitotyön toteuttamista puhtaasta likaiseen. (Karhumäki, Jonsson & Saros 

2016, 64.) Tätä periaatetta toteutetaan sekä yksittäisen potilaan hoitotoimissa, että päätet-

täessä eri potilaiden hoidon työjärjestyksestä. Potilaiden hoitojärjestys määräytyy puhtaus-

luokituksen mukaan; ensin hoidetaan infektoitumattomat ja sitten infektoituneet potilaat. 

(Rautava-Nurmi ym. 2016, 98.) 

Hoitotyön ammattilaisilla tulee olla hyvä henkilökohtainen hygienia ja asianmukainen ulkoasu. 

Hoitotyössä ei käytetä kelloja eikä käsikoruja ja pitkät hiukset on pidettävä kiinnitettynä. 

Kynnet tulee pitää lyhyinä, ne eivät saa näkyä käsien kämmenpuolelta. Kynsilakan käyttöä ei 
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suositella, sillä mikrobit voivat pesiytyä helpommin kynsilakan lohkeamiin. Myös rakennekyn-

sien käyttö on kiellettyä. (Karhumäki, Jonsson & Saros 2016, 66-69; WHO 2009b, 58.) Työnan-

taja on velvollinen antamaan työntekijälle suojavaatetuksen ja muut suojaimet. Suojavaattei-

den tarkoituksena on estää työntekijän omien vaatteiden likaantuminen ja infektioiden tart-

tuminen. Työasuun kuuluu työpuku tai työtakki, sukat ja jalkineet. Työasu vaihdetaan puhtaa-

seen heti, kun siinä on verta tai muita eritteitä. Tietyillä osastoilla, joilla aseptiikan vaati-

mukset ovat normaalia suuremmat, vaihdetaan työasua päivittäin. Tällaisia osastoja ovat esi-

merkiksi leikkausosasto, teho-osasto ja synnytyssali. (Rautava-Nurmi ym. 2016, 106.) 

Huolellinen käsihygienia on aseptisen toiminnan perusta. Käsihygienia tarkoittaa toimenpi-

teitä, joilla vältetään mikrobien siirtyminen käsien välityksellä ihmisestä toiseen. Jos käsihy-

gieniaa ei noudateta, siirtyvät mikrobit henkilökunnan käsien välityksellä potilaasta toiseen. 

(Rautava-Nurmi ym. 2016, 99.) Kädet pestään, kun niissä on näkyvää likaa tai käsihuuhteen 

sisältämä glyseroli on kerrostunut käsiin. Kädet tulee myös pestä hoidettaessa potilasta, jolla 

on norovirus-infektio tai Clostridium difficile-infektio. Käsien kuivaaminen pesun jälkeen on 

tärkeää, sillä kosteat, huonosti kuivatut kädet levittävät erilaisia bakteereja, kuten klebsiel-

laa, serratiaa, pseudomonasta, enterobakteereita sekä kolibakteereja. (Karhumäki, Jonsson & 

Saros 2016, 66.) 

Käsien desinfiointi poistaa potilaan tai ympäristön koskettamisessa käsiin joutuneet mikrobit. 

Alkoholivalmisteen hierominen käsiin tuhoaa kädessä olevat bakteerit, joka perustuu hieron-

nan yhteydessä tapahtuvaan alkoholin haihtumiseen. (Rautava-Nurmi ym. 2016, 99.) WHO 

(2009) on määrittänyt viisi muistisääntöä hyvään käsihygieniaan; 1. Ennen potilaskosketusta, 

2. Ennen puhdasta tai aseptista toimenpidettä, 3. Eritteiden käsittelyn jälkeen, 4. Potilaan 

koskettamisen jälkeen sekä 5. Potilaan ympäristön koskettamisen jälkeen. Sen lisäksi kädet 

tulisi desinfioida myös työvuoron alussa ja lopussa, WC:ssä käynnin jälkeen, eristyshuonee-

seen mentäessä ja sieltä poistuessa, huoltohuoneesta poistuessa, ennen lääkkeiden jakoa 

sekä suojavaatetusten poistamisen jälkeen (Karhumäki, Jonsson & Saros 2016, 69).  

 

3.1 Aseptiikka leikkaussalissa 

 

Perioperatiivisen sairaanhoitajan toiminnan perusta on aseptinen omatunto. Aseptiikan nou-

dattaminen ja aseptinen käyttäytyminen vaativat itsenäistä päätöksentekoa ja vastuullisuutta 

sekä potilaan turvallisuuden huomioimista. Aseptinen käyttäytyminen opitaan koulutuksen ai-

kana ja siinä kehitytään työelämässä. Aseptinen toiminta ohjaa koko hoitoryhmän toimintaa 

leikkaussalissa, joten se on hyvin merkittävä osa leikkaus- ja anestesiahoidon laatua. Asepti-
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seen omatuntoon kuuluu muun muassa vastuu aseptiikan toteutumisesta, aseptisen työjärjes-

tyksen ymmärtäminen, toiminnan keskeyttäminen, jos jokin menee epästeriiliksi, velvollisuus 

ilmoittaa omasta tai muiden aseptisista virheistä sekä jatkuva oppiminen. Aseptisella toimin-

nalla leikkauksessa suojataan potilasta, henkilökuntaa ja hoitoympäristöä sekä estetään tar-

tuntojen leviäminen ilman, pisaroiden ja kosketuksen välityksellä. (Karma ym. 2016, 37; Luk-

kari, Kinnunen & Korte 2014, 338.) 

Tavallisin työtapaturma on pistovahinko, jossa verellä tai muulla eritteellä likaantunut terävä 

esine, kuten neula tai veitsi, lävistää työntekijän ihon (Teperi 2017). AORN:n (2014) julkai-

sussa kerrotaan, että vaikka pistotapaturmat ovat vähentyneet 31,6% muualla, kun leikkaussa-

lissa, olivat ne lisääntyneet 6,5% leikkaussali ympäristöissä. Noin 500 000 terveydenhuollon 

työntekijälle tapahtuu vuosittain pistotapaturma. Nämä tapaturmat lisäävät riskiä saada He-

patiitti B virus, Hepatiitti C virus tai HIV tartunnan. AORN julkaisi suosituksen pistotapatur-

mien välttämiseksi. Suositus tarjoaa tietoa siitä, miten toimia tapaturmatilanteissa ja miten 

vaaroilta voidaan välttyä. Suositukseen kuuluu kuusi osaa: 

1. Jokaisella työpaikalla täytyy olla ohjeet siitä, miten toimitaan veri- ja eritealtistuksen sat-

tuessa. Ohjeessa tulee olla suunnitelma pistotapaturmien vähentämiseksi ja menetelmä tapa-

turmien seuraamiseksi. Ohje täytyy tarkastaa ja päivittää vähintään kerran vuodessa. 

2. Leikkauksissa tulee käyttää tylppäkärkisiä ompeluneuloja, turvaneuloja sekä turvaveitsiä.  

3. Suurin osa pistotapaturmista tapahtuu, kun neuloja tai veitsiä ojennetaan kädestä käteen. 

Leikkaustiimin tulee ojentaa terävät esineet esimerkiksi pöydän kautta. Tämä auttaa varmis-

tamaan, että kirurgi ja instrumentoiva hoitaja eivät koske terävään esineeseen yhtä aikaa. 

Myös neulaa laitettaessa neulankuljettimeen, tulee välttää koskemasta neulaan. Neula tulee 

pitää pakkauksessa, kun neulaa laitetaan neulankuljettimeen ja asetellaan oikeaan kulmaan. 

4. Suojavaatetusten kunnollinen käyttö. Esimerkiksi tuplahanskojen käyttöä suositellaan. Tut-

kimukset osoittavat, että tuplahanskat vähentävää hanskan rikkoutumisen ja veritapaturman 

riskiä, sillä usein vain päällimmäinen hanska rikkoutuu. Tuplahanskoissa olisi hyvä käyttää in-

dikaattorihanskoja, jossa alempi hanska on värillinen, jolloin päällimmäisen hanskan rikkoutu-

misen huomaa helpommin. 

5. Terävät esineet tulee hävittää oikeaoppisesti särmäisjäteastiaan. Astian tulee olla tar-

peeksi iso, läpäisemätön, tunnistettavissa ja sijoitettu oikeaan paikkaan. Astia täytyy vaihtaa 

ennen kuin se on liian täynnä.  

6. Perioperatiivisen sairaanhoitajan täytyy ylläpitää tietoisuutta pistotapaturmien ehkäisystä 

ja noudattaa niitä. (Ford 2014, 2-7.) 

Tavallinen hyvä käsihygienia ei riitä leikkaussali ympäristössä. Leikkaustoimenpiteet ovat ste-

riilejä, joten käsihygieniaan on panostettava vielä normaalia enemmän. (Anttalainen-Kul-

mala, Nordström & Saarinen 2013, 82.) Perioperatiivisessa hoitotyössä kädet pestään saippu-

alla töihin tullessa sekä työaikana käsien likaannuttua (Lukkari, Kinnunen & Korte 2014, 94). 
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Vielä 90-luvulla kirurgisessa käsien puhdistuksessa käsien saippuapesua suositeltiin ennen kä-

sien desinfektiota. Myöhemmin pesusta on voitu luopua leikkausten välillä ja käsidesinfektiota 

käytetään yhä yleisemmin ainoana puhdistusmuotona. (Rintala, Laurikainen, Kaarto & Routa-

maa 2014.) Kädet pestään normaalien aseptisten ohjeiden mukaisesti, jonka lisäksi myös käsi-

varret pestään kyynärpäihin asti. Käsiä pestäessä pitää huomioida veden valumissuunta. Vesi 

ei saa valua likaiselta alueelta puhtaalle, eli veden tulee valua sormista kyynärpäitä kohti 

koko pesun ajan. Kädet tulee kuivata huolellisesti tehdaspuhtaaseen käsipaperiin. (Anttalai-

nen-Kulmala, Nordström & Saarinen 2013, 83-85.)  

Kirurginen käsien desinfektio tehdään aina ennen leikkauksia ja muita kirurgisia toimenpi-

teitä. Kirurgisen käsien desinfektion tarkoituksena on poistaa ihon väliaikainen mikrobifloora 

ja vähentää pysyvää mikrobiflooraa leikkaustiimiin kuuluvien käsistä, etenkin siltä varalta, jos 

käsine rikkoutuu. Kirurginen käsien desinfektio vähentää myös potilaan riskiä saada haavain-

fektio. (AORN 2019; Tays 2017; WHO 2009b, 54.) Kirurgisessa käsien desinfektiossa käsihuuh-

detta hierotaan huolellisesti käsiin ja käsivarsiin aina kyynärtaipeeseen asti. Jokaisella seu-

raavalla kerralla aluetta pienennetään asteittain ja viimeisellä kerralla desinfioidaan erityi-

sesti sormenpäät, sormivälit, peukalot, kämmenet ja ranteet. Käsihuuhdetta tulee ottaa kä-

siin niin usein, kun se on tarpeen ja käsien tulee pysyä kosteina koko kolmen minuutin desin-

fektiohieronnan ajan. 70 prosenttista käsihuuhdetta käytettäessä desinfektioainetta otetaan 

lisää seitsemästä-yhdeksään kertaa, eli yhteensä noin 15 millilitraa. Aiempien standardien 

testitulosten mukaan 90 prosenttista käsihuuhdetta käytettäessä riittää yhden minuutin desin-

fektiohieronta. Standardi päivittyi 2019. Nykyisen standardin mukaan 90 prosentin käsihuuhde 

läpäisee standardin mukaisen testin kolmen minuutin vaikutusajalla, yhden minuutin vaikutus-

aika ei riitä. Käsiä tulee hieroa, kunnes alkoholi on haihtunut, eli kun kädet ovat täysin kui-

vat. Tutkimusten mukaan viiden minuutin käsien desinfektio vähentää mikrobiflooraa yhtä te-

hokkaasti kuin kymmenen minuutin käsien desinfektio. On myös todettu, että kahden tai kol-

men minuutin käsien desinfektio vähentää mikrobiflooraa riittävästi. (Berner 2019; HUS 2017; 

Tays 2017; WHO 2009b, 54-57.) 

 

3.2 Työ- ja suojavaatetus 

 

Leikkausosastolla työasu vaihdetaan päivittäin ja siihen pukeudutaan ennen osastolle menoa. 

Työasuun kuuluvat lyhythihainen tunika, housut, sukat ja työjalkineet. Työasun materiaalina 

toimii parhaiten tekokuituinen mikrokuitumateriaali, kuten polyesteri, sillä työasun materiaa-

lin pitää olla helposti pestävä sekä vähän pölyävä ja staattista sähköä poistava. (Karma ym. 

2016, 42.) 
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Leikkaussalissa käytetään työasun lisäksi hiussuojusta, suu-nenäsuojusta, silmäsuojusta ja suo-

jakäsineitä. Hiussuojuksen tarkoituksena on suojata aseptisia alueita, erityisesti leikkaushaa-

vaa. Hiussuojuksen tulee peittää kaikki hiukset myös otsalta ja niskasta. Hiussuojuksen mate-

riaalin tulee olla vähän pölyävä. Kädet pitää desinfioida hiussuojan pukemisen ja riisumisen 

jälkeen. Suu-nenäsuojuksen tarkoituksena on suojata potilasta ja työntekijää pisaratartun-

nalta, ilmatartunnalta sekä veri- ja eriteroiskeilta. (Karma ym. 2016, 43-44.) Suu-nenäsuojus 

on kertakäyttöinen sekä toimenpide- ja potilaskohtainen (Karhumäki, Jonsson & Saros 2016, 

74). Suu-nenäsuojus tulee asettaa tiiviisti kasvoille erityisesti nenän ympärille. Suojusta ei saa 

nostaa otsalle eikä laskea kaulalle ja suojuksen koskettelua tulee välttää. Suojus poistetaan 

toimenpiteen jälkeen ja laitetaan roskiin sekä desinfioidaan kädet. Silmäsuojus estää veri- ja 

eriteroiskeiden pääsyn silmiin. Silmäsuojuksia löytyy erilaisina malleina, kuten suojalasit, vi-

siirit sekä suu-nenäsuojukseen kiinnitettävät silmäsuojukset. Kädet pitää desinfioida aina suo-

juksen poistamisen jälkeen. (Karma ym. 2016, 45-46.) 

Instrumentoiva sairaanhoitaja ja kirurgi käyttävät lisäksi steriiliä takkia ja steriilejä käsineitä. 

Leikkaustakki puetaan päälle kirurgisen käsienpesun jälkeen ja valvova sairaanhoitaja kiinnit-

tää takin niskasta ja sitoo sisävyön. Steriiliä leikkaustakkia voidaan turvallisesti pitää sterii-

linä edestä rinnan tasosta steriilin pöydän tasolle sekä ranteista kyynärpään puoleenväliin. 

Muita osia takista ei pysty turvallisesti koko ajan kontrolloimaan. Leikkaustakin pukemisen 

jälkeen puetaan steriilit käsineet. Käsineet voidaan pukea joko avoimella tai suljetulla teknii-

kalla. (Karma ym. 2016, 43, 112-113.)  

Avoimella tekniikalla tartutaan paljaalla kädellä käsineen taitettuun osaan, koskettamatta kä-

sineen steriiliä ulkopintaa. Käsine vedetään käteen hihansuun päälle, varoen koskettamasta 

käsineen ja leikkaustakin steriileihin osiin ja jätetään vielä käsineen taitettu osa kääntä-

mättä. Sen jälkeen pujotetaan steriilissä käsineessä olevan käden sormet toisen käsineen tai-

tetun osan sisäpuolelle, eli steriilille puolelle. Käsine vedetään käteen hihansuun yli. Tämän 

jälkeen korjataan vielä ensimmäisen käsineen suuosa paikoilleen, niin että takin resorit jää-

vät käsineiden alle. Suljetussa tekniikassa kädet pidetään takin hihojen sisällä koko pukemi-

sen ajan. Oikealla kädellä tartutaan käsineen taitetun osan sisäpintaan. Käsine asetetaan va-

semman käden kämmenpuolelle käsineen sormet itseensä päin ja peukalo peukaloa vasten. 

Vasemman käden peukalolla tartutaan käsineen sisäpuoleen. Oikealla kädellä tartutaan käsi-

neen taitettuun osaan ja vedetään käsine vasemman käden yli. Sen jälkeen asetetaan vasem-

malla kädellä käsine oikealle kämmenelle samalla tavalla. Oikean käden sormet pujotetaan 

käsineen sisään ja käsine vedetään käteen takin hihansuun yli. Lopuksi tarkistetaan, että käsi-

neet ovat hyvin paikoillaan. (Lukkari, Kinnunen & Korte 2014, 299-300; Anttalainen-Kulmala, 

Nordtröm & Saarinen 2013, 90-91.) 
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4 Leikkaussali instrumentit 

 

Instrumentteja on tuhansia erilaisia malleja. Instrumentteja käytetään muun muassa kudosten 

leikkaamiseen, kudoksiin tarttumiseen, kudosten kiinnittämiseen ja sulkemiseen sekä näky-

vyyden ylläpitämiseen. Samannimiset instrumentit voivat vaihdella suuresti muodoltaan, pi-

tuudeltaan, tukevuudeltaan sekä käyttötarkoitukseltaan. Instrumentteja tulee käyttää ainoas-

taan niille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. (Karhumäki, Hirvonen & Ylitupa 2017.)  

Leikkaushoitotyössä on tärkeää osata varata oikeat steriilit instrumentit, kutakin leikkausta 

varten. Steriilit instrumentit ovat yleensä pakattuina metallilankakoreihin tai kontainereihin. 

Metallilankakorit on pakattu kaksinkertaiseen suojapaperiin. Metallilankakoreissa on instru-

menttien lisäksi paperinen lista instrumenteista ja niiden lukumääristä, sekä steriiliyden 

osoittava indikaattori. (Karma ym. 2016, 145-146.) Ennen kuin instrumentoiva sairaanhoitaja 

alkaa käsittelemään instrumentteja, tulee tarkistaa instrumenttien steriiliys indikaattorista 

sekä niiden lukumäärä, että ne täsmäävät korissa olevan instrumenttiluettelon kanssa. Indi-

kaattorista voidaan tarkistaa värimuutoksen perusteella instrumenttien steriiliys. (Lukkari, 

Kinnunen & Korte 2014, 182,299.) Steriilin indikaattorin väri on vihreä, puhtaan ja desinfioi-

dun instrumentin väri on sininen ja likaisen väri on punainen (Karhumäki, Jonsson & Saros 

2016, 80-81). Kontaineri on kannellinen laatikko, jonka sisällä on erillinen ulosnostettava kori. 

Steriloidun kontainerin tunnistaa sinetistä, joka osoittaa sen, ettei kontaineria ole avattu ste-

riloinnin jälkeen. Metallilankakorit ja kontainerit nimetään niiden käyttötarkoituksen mukaan, 

esimerkiksi peruskori tai sektiokori. (Karma ym. 2016, 146.) 

Steriilin alueen luominen ja ylläpitäminen kuuluvat perioperatiivisen hoitotyön eritysosaami-

seen. Kaikkien steriilillä alueella olevien välineiden ja tarvikkeiden tulee olla steriilejä ja jos 

steriiliydestä ei ole varmuutta, pidetään sitä kontaminoituneena. Valvova sairaanhoitaja avaa 

steriilit pakkaukset ja ojentaa ne instrumentoivalle sairaanhoitajalle. Ennen pakkauksen avaa-

mista tulee tarkistaa, että pakkaus on kuiva ja ehjä, viimeinen käyttöpäivä on voimassa sekä 

indikaattorin väri. Tavaroita ei saa koskaan ojentaa steriilin alueen yli. Jos instrumentoiva 

sairaanhoitaja ei ehdi tai pysty ottamaan vastaan steriiliä tuotetta, voi valvova sairaanhoitaja 

ojentaa sen pöydän reunalle steriileillä pihdeillä. Steriili pakkaus tulee avata niin, että sen 

sisältö säilyy steriilinä. Pakkauksen reunat käännetään sivuille ja tuote nostetaan pakkauk-

sesta suoraan ylöspäin niin, että se ei koske pakkauksen reunoja. Pakkauksen saumat eivät ole 

myöskään steriilejä. (Karma ym. 2016, 115-116.)  

Instrumentoiva sairaanhoitaja järjestää ja ryhmittelee instrumentit käyttötarkoituksen sekä 

leikkauksen kulun mukaan. Jokaiseen leikkaukseen varataan avaus- ja sulkuinstrumentit sekä 

toimenpiteeseen tarvittavat erikoisinstrumentit. Veitset ja muut terävät esineet tulee sijoit-

taa niin, että ne eivät aiheuta vahinkoa potilaalle tai henkilökunnalle. Mayon apupöydän 
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päälle asetetaan steriili pussi ja sen päälle lisäksi steriili suojaliina, jotta terävät instrumentit 

eivät riko ohutta liinaa ja näin kontaminoidu. Mayon pöydälle asetetaan kirurgin saataville 

leikkausveitsi, kahdet kirurgiset atulat, preparointi sakset ja lanka, leikkaussakset sekä polt-

toatula. Sen lisäksi Mayon pöydälle asetetaan suonenpuristimia, kocher-pihtejä, sykeröitä val-

miiksi pihtiin, taitoksia ja sidontalankaa. Avauksen jälkeen voidaan erikoisinstrumentteja tar-

vittaessa siirtää Mayon pöydälle. Instrumenttipöydälle varataan valmiiksi sulkemiseen tarvit-

tavat instrumentit: neulankuljettimia ja ommelaineet, atulat, lankasakset sekä haavaimun 

laitossa tarvittavat välineet. (Lukkari, Kinnunen & Korte 2014, 299-301.) 

 

4.1 Perusinstrumentit 

 

Perusinstrumentit valmistetaan ruostumattomasta teräksestä, mutta valmistuksessa voidaan 

käyttää myös eri materiaalien yhdistelmiä. Leikkauksissa käytettävät instrumentit on valmis-

tettu karkaistusta, ruostumattomasta teräksestä, sillä se on materiaalina vahvaa ja kovaa, 

kestää hyvin kulutusta, eikä syövy helposti. Osa instrumenteista ovat kuitenkin rakenteeltaan 

hentoja tai materiaaliltaan herkkiä, jonka vuoksi ne vahingoittuvat helposti. (Karma ym. 

2016, 145-146.) 

Pehmytkudosinstrumentit ovat perusvälineitä, joita käytetään useimmissa leikkauksissa ja ne 

on tarkoitettu pehmeiden kudosten käsittelyyn. Muita instrumentteja otetaan käyttöön tai li-

sätään peruskoreihin eri leikkausten vaatimusten mukaan. Pehmytkudosinstrumentit jaetaan 

traumaattisiin ja atraumaattisiin instrumentteihin. Traumaattiset instrumentit ovat teräviä ja 

niillä saa tukevan otteen kudoksesta. Traumaattisia instrumentteja voidaan käyttää esimer-

kiksi ihon tai lihaksen käsittelyssä. Atraumaattiset instrumentit ovat tylppiä ja niillä voi käsi-

tellä kudosta mahdollisimman hellävaraisesti. Atraumaattisia instrumentteja käytetään esi-

merkiksi suolistoon tai limakalvoihin kohdistuvissa leikkauksissa. Atraumaattisia instrument-

teja ovat esimerkiksi atulat, pihdit, suonenpuristimet, sisäelinten pitelyyn tarkoitetut pihdit 

sekä tylpät haavahaat. Sakset ja neulankuljettimet ovat usein kovametallia, sillä niiden tulee 

kestää kovaa kulutusta. Kovametalli-instrumentin tunnistaa kultaisesta kädensijasta. (Karhu-

mäki, Hirvonen & Ylitupa 2017; Karma ym. 2016, 146; Lukkari, Kinnunen & Korte 2014, 183-

184.) 

  



 18 
 

 

 

4.2 Perusinstrumenttien käsittely 

 

Instrumentoivan sairaanhoitajan tulee osata instrumenttien ja välineiden oikea, potilaalle tur-

vallinen ja aseptinen käsittely. Instrumentoivan sairaanhoitajan täytyy tuntea käytettävät 

instrumentit ja niiden käyttötarkoitus sekä osata ojentaa instrumentit oikeaoppisesti kirur-

gille. Instrumentteja käsitellessä instrumentoivan sairaanhoitajan tulee huomioida infektioi-

den torjunta, aseptiikka sekä instrumenttien ja välineiden rakenne, käyttötarkoitus ja hinta. 

(Lukkari, Kinnunen & Korte 2014, 339-340.)  

Instrumentit ojennetaan kirurgille kynä- tai vaakaotteella. Instrumentti annetaan kirurgille 

riittävän napakasti, siten että vastaanottaja tuntee sen ja voi tarttua siihen nostamatta kat-

settaan. Instrumentti ojennetaan niin, että se on heti toimintavalmis eikä vastaanottajan tar-

vitse kääntää sitä kädessään. Leikkauksen sujuva eteneminen ja potilaan turvallisuus muodos-

tuvat siitä, että instrumentoiva sairaanhoitaja antaa pyydetyn instrumentin aikailematta sekä 

oikein päin. Kun instrumentoiva sairaanhoitaja tuntee anatomian ja leikkauksen kulun osaa 

hän olla askeleen edellä ja valmistautua seuraavan instrumentin käyttötarpeeseen varaamalla 

sen valmiiksi lähettyville. (Lukkari, Kinnunen & Korte 2014, 340-341.) 

Leikkauksen loputtua valmistelee instrumentoiva sairaanhoitaja välineet ja instrumentit huol-

toa varten. Instrumentoiva sairaanhoitaja lajittelee puhtaat, likaiset sekä terävät instrumen-

tit erikseen ja avaa instrumenttien lukot, jotta vesi pääsee puhdistamaan instrumentit läm-

pödesinfioivassa pesukoneessa. Instrumentit, jotka vaativat käsin puhdistusta lajitellaan myös 

erikseen ja viedään huoltotiloihin. Veitset, veitsenterät, neulat sekä muut terävät välineet 

laitetaan viiltäviin ja pistäviin jätteisiin. Useissa leikkaussaleissa on siirrytty jätteenlajitte-

luun, jolloin energiajäte, sekajäte, pistävä tai viiltävä, biologinen ja lasijäte laitetaan omiin 

paikkoihin. (Lukkari, Kinnunen & Korte 2014, 355.) 

 

4.2.1 Veitsi 

 

Veistä käytetään kudoksen halkaisuun. Veitsi voi olla kertakäyttöinen tai monikäyttöinen. Mo-

nikäyttöisessä veitsessä on kertakäyttöinen veitsen terä ja monikäyttöinen varsi. (Anttalainen-

Kulmala, Nordström & Saarinen 2013, 95.) Veitsiä on eri kokoisia ja mallisia. Veitsi voi olla 

muodoltaan terävä tai kaareva. Veitsi valitaan käyttötarkoituksen mukaan, ihon leikkaami-

seen käytetään kaarevaa veistä ja puhkaisemiseen teräväkärkistä veistä. Pienen haavan teke-



 19 
 

 

miseen valitaan pieni terä ja suuremman haavan tekemiseen suurempi terä. (Tampereen lää-

ketieteen kandidaattiseura ry. 2012, 8-9.) Yleisimpiä terän kokoja ovat 20 jonka terä on kaa-

reva, 15 joka on pienempi kuin 20 ja jolla saa hienompaa jälkeä sekä 11 jonka terä on suora 

ja teräväkärkinen (Whalan 2006, 55). 

Veistä käsitellään varoen niin, ettei veitsenterällä vahingoiteta muita. Veitsi ojennetaan ki-

rurgille terä alaspäin kahva edellä. Veistä pidetään kiinni sen keskiosasta ja yläpuolelta. Jois-

sain leikkauksissa voidaan ihoviillon jälkeen vaihtaa puhdas veitsi. Veitsi tulee säilyttää pöy-

dällä niin, että se ei aiheuta pistotapaturmaa ja se on helposti saatavilla. Jos potilaalla on ve-

ritartunta ottaa kirurgi itse veitsen pöydältä ja myös palauttaa sen pöydälle. (Lukkari, Kinnu-

nen & Korte 2014, 341.) Monikäyttöistä veitsenterää kiinnittäessä ja irrottaessa on oltava va-

rovainen, jottei kirurgi tai potilas loukkaantuisi. Kun veitsen terää kiinnitetään kahvaan, pide-

tään kiinni terän kärjestä, esimerkiksi peaneilla, ja liu’utetaan tasaisesti uraa pitkin, kunnes 

terä napsahtaa paikalleen. Terää poistaessa otetaan kiinni terän tyviosasta ja vedetään hie-

man sivulle sekä työnnetään irti kahvasta. (Baran, Johnson & Perret-Gentil 2012.) 

 

4.2.2 Atulat eli pinsetit 

 

Atuloita käytetään kudoksiin ja kudoskerroksiin tarttumiseen. Eri kudoksiin käytetään erilaisia 

atuloita. (Karhumäki, Hirvonen & Ylitupa 2017.) Atulat voivat olla kooltaan erilaisia sekä eri 

pituisia ja atuloiden keskiosassa on karhennettu osuus, josta pidetään kiinni. Atulat voivat 

olla joko kirurgisia tai anatomisia. Anatomiset atulat ovat kärjestä sileät ja niitä käytetään 

herkästi vaurioituvien rakenteiden kuten hermojen, verisuonten ja jänteiden käsittelyssä. Ki-

rurgisissa atuloissa on kärjessä terävät väkäset, joilla saa pitävän otteen kudoksesta. Niitä 

käytetään ihon, lihasten peitinkalvon ja lihasten kiinnipitämiseen. Polttoatulalla poltetaan 

kudoksia sähkön avulla. Ihon sulkemiseen voidaan käyttää Adsonin atulaa, joka voi olla joko 

kirurginen tai anatominen ja jonka kärjet ovat hyvin sirot. (Anttalainen-Kulmala, Nordström & 

Saarinen 2013, 96; Tampereen lääketieteen kandidaattiseura ry. 2012, 10.) Atulat ojennetaan 

kynäotteella. Ne ojennetaan kirurgille varsi edellä niin, että hän saa atulat kynäotteeseen 

mahdollisimman nopeasti ja helposti. (Lukkari, Kinnunen & Korte 2014, 341.) 
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4.2.3 Pihdit ja suonenpuristimet 

 

Pihtejä käytetään kudoksista kiinnipitämiseen ja ne voivat olla joko traumaattisia tai atrau-

maattisia (Whalan 2006, 63). Pihtien pituus ja tukevuus vaihtelevat niiden käyttötarkoituksen 

mukaan. Pean-pihtejä käytetään herkkien kudosten, kuten vatsakalvon tai limakalvojen käsit-

telemiseen. Pean-pihtejä käytetään myös yleisinstrumenttina muun muassa erilaisten letku-

jen kiinnittämiseen leikkauksen ajaksi steriilille alueelle. Kocher-pihtejä käytetään vahvem-

pien kudoksien käsittelyyn, kuten fasciasta eli lihaskalvosta kiinnipitämiseen. Kocher-pihtejä 

on eri pituisia ja vahvuisia, väkäsellisiä ja väkäsettömiä sekä ne voivat olla kärjestä suorat tai 

käyrät. Typhier-pihtejä käytetään kasvaimen kiinnipitämiseen. Typhier-pihdin kärjet ovat 

hammastetut, joten niillä saa tukevan otteen kasvaimesta. Babcock-pihtejä käytetään sisä-

elinten, esimerkiksi umpilisäkkeen, kiinnipitämiseen. Babcock-pihdit ovat atraumaattiset, jo-

ten ne eivät vahingoita kiinnipidettävää elintä. Kolmiopihdit ovat hyvin samanlaiset kuin 

Babcock-pihdit ja ne on tarkoitettu umpilisäkkeen ja sappirakon kiinnipitämiseen. Suonenpu-

ristimia käytetään verisuoniin ja muihin herkkiin kudoksiin tarttumiseen. Suonenpuristimia on 

eri pituisia ja kokoisia, kuten Crafoord, Crile, Moskito ja Baby. (Karhumäki, Hirvonen & Yli-

tupa 2017; Anttalainen-Kulmala. Nordström &Saarinen 2013, 96-97.) Pihdit ojennetaan kirur-

gille kahvapuoli edellä ja lukittuna. Kirurgi saa kahvasta helposti vaihdettua työotteeseen. 

(Lukkari, Kinnunen & Korte 2014, 341.) 

 

4.2.4 Sakset 

 

Saksia käytetään kudosten ja langan leikkaamiseen sekä kudosten erotteluun eli preparointiin 

(Anttalainen-Kulmala, Nordström & Saarinen 2013, 96). Saksia on eri kokoisia ja pituisia sekä 

saksen kärjet voivat olla suorat tai kaarevat ja terävät tai tylpät. Kudosten erotteluun toisis-

taan käytetään yleensä tylppiä saksia, jotta voidaan varmistua, ettei saksien kärjillä tehdä 

pistovahinkoa. Mayon saksia käytetään tukevien kudosten leikkaamiseen. Herkkien kudosten 

leikkaamiseen ja kudosten preparointiin käytetään preparointisaksia, kuten Metzenbaumin 

saksia tai plastiasaksia. Näissä saksissa varren pituus vaihtelee varsinaisen saksiosan ollessa 

lyhyt ja kärkiosan litteä ja siro.  Kudosten leikkaamiseen tarkoitettuja saksia ei saa käyttää 

ommelaineiden, haavanpeittelymateriaalien ja teippien leikkaamiseen. Erilaisten materiaa-

lien leikkaamiseen käytetään siihen varattuja tukevia saksia, eli niin sanottuja assistentin sak-

sia. Nämä sakset voivat olla suorat tai käyrät, tylpät tai terävät ja ne voivat eri pituisia. (Kar-

humäki, Hirvonen & Ylitupa 2017; Tampereen lääketieteen kandidaattiseura ry 2012, 12.) 
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Sakset ojennetaan kirurgille kahvapuoli edellä. Käyrät sakset ojennetaan niin, että kovera 

puoli on kirurgiin päin. Instrumentoiva sairaanhoitaja pitää huolen siitä, että sakset ovat riit-

tävän terävät. (Lukkari, Kinnunen & Korte 2014, 341.) 

 

4.2.5 Neulankuljetin 

 

Neulankuljetinta käytetään neulan kiinnipitämiseen kudoksia ommeltaessa. Neulankuljettimia 

löytyy eri pituisina ja kokoisina. (Karhumäki, Hirvonen & Ylitupa 2017.) Neulankuljettimessa 

on kapea lukkiutuva kärki, johon neula asetetaan. Neulankuljettimen lukitusta säädetään sor-

milla. (Tampereen lääketieteen kandidaattiseura ry 2012, 11.) 

Neulankuljettimeen laitetaan neula valmiiksi, kirurgin kätisyys huomioiden ja ojennetaan ki-

rurgin käteen lukittuna ja kahvapuoli edellä. (Lukkari, Kinnunen & Korte 2014, 341.) Neula tu-

lee laittaa neulankuljettimen päähän noin kaksi kolmas osaa neulan kärjestä. Neulasta ei saa 

ottaa kiinni liian läheltä neulan loppuosaa, missä lanka on kiinnitetty neulaan, sillä neula 

saattaa katketa. (WHO 2003.) Neulaa tulee aina käsitellä instrumentin välityksellä eikä sormin 

pistotapaturman välttämiseksi (Tampereen lääketieteen kandidaattiseura ry 2012, 11).  

 

4.2.6 Levittimet 

 

Erilaisia hakoja ja levittimiä käytetään näkyvyyden ylläpitämiseen toimenpidealueella. Haava-

hakojen avulla ylläpidetään näkyvyyttä siirtämällä ihoa, lihaksia, fasciaa tai muita kudoksia. 

Monisormihaalla levitetään subcutista eli rasvakudosta, kun taas Langenbeckin-hakaa käyte-

tään fascian ja lihasten levittämiseen. Syvemmissä kudoksissa tarvitaan pidempiä hakoja, ku-

ten Doyenin-hakaa. Haavanlevittimet ovat lukittavia haavahakoja ja niitä löytyy eri kokoisina 

ja muotoisina. Kirschnerin kaarta käytetään vatsanalueen toimenpiteissä. Kaareen kiinnite-

tään neljä haavahakaa, yksi jokaiselle reunalle ja haavahaat kiristetään, niin että haava avau-

tuu. Pienempiin haavoihin voidaan käyttää esimerkiksi Adsonin haavanlevitintä. Haavahakoja 

ovat myös erilaiset spaattelit, joilla levitetään näkyvyyttä suoliston alueella. (Karhumäki, Hir-

vonen & Ylitupa 2017; Anttalainen-Kulmala, Nordström & Saarinen 2013, 98.) 
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4.2.7 Muut instrumentit 

 

Sondeja eli koettimia käytetään kudoksien tunnusteluun ja preparointiin. Yleisimpiä sondeja 

ovat nuppisondi, uurresondi, Payr sekä uterussondi. Dissektoreita käytetään kudosten koetta-

miseen sekä paikoillaan pitämiseen. Lakanapihtejä voidaan käyttää leikkausliinojen tai eri-

laisten letkujen kiinnittämiseen. Pihtejä on sekä teräviä että atraumaattisia. Lisäksi leikkauk-

sissa käytetään erilaisia astioita nesteiden säilytykseen toimenpiteissä, kuten kulhoja, dee-

geleitä ja kaarimaljoja. (Karhumäki, Hirvonen & Ylitupa 2017.) 

 

5 Sairaanhoitajakoulutus Laurea AMK:ssa 

 

Sairaanhoitajatutkintoa säätelee kansallisen lainsäädännön lisäksi EU-direktiivi. EU:n ammat-

tipätevyysdirektiivi 2005/36/EU määrittää sairaanhoitajien minimiosaamisen Suomessa, 27 

muussa EU-maassa sekä kolmessa EEA-maassa. EU-direktiivin mukaan sairaanhoitajakoulutuk-

sen tulee kestää vähintään kolme vuotta. Koulutuksen tulee sisältää vähintään 4600 tuntia 

opetusta, josta vähintään kolmasosa tulee olla teoreettista opetusta ja vähintään puolet klii-

nistä opetusta. Sairaanhoitajan koulutuksella varmistetaan, että ammattihenkilö on hankkinut 

seuraavat tiedot ja taidot;  

a) Laajat tiedot yleissairaanhoidon perustana olevista tieteenaloista, joihin mukaan lukeutuu 

riittävät tiedot ihmisen rakenteesta, fysiologiasta ja käyttäytymisestä sekä ihmisen tervey-

dentilan ja fyysisen sekä sosiaalisen ympäristön välisestä yhteydestä.  

b) Tieto sairaanhoitajan ammatin luonteesta ja etiikasta sekä terveyden- ja sairaanhoidon 

yleisperiaatteista.  

c) Riittävä kliininen kokemus, joka on hankittu ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan valvon-

nassa ja sellaisessa yksikössä missä on riittävästi ammattihenkilöstöä sekä asianmukaiset väli-

neet potilashoitoa varten.  

d) Kyky osallistua henkilökunnan käytännön koulutukseen ja kokemus työskentelystä heidän 

kanssaan.  

e) Kokemus työskentelystä muiden terveysalan ammattilaisten kanssa. (Sairaanhoitajat 2014; 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/55/EU 2013.) 

Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimii Laurea AMK. Laurea toimii Uudellamaalla kuudella 

kampuksella, jotka sijaitsevat Hyvinkäällä, Leppävaarassa, Lohjalla, Otaniemessä, Porvoossa 

sekä Tikkurilassa. Laurea on ammattikorkeakoulu, jossa voi opiskella muun muassa fysiotera-
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piaa, liiketaloutta, tietojen käsittelyä, turvallisuutta ja riskien hallintaa, kauneudenhoi-

toalaa, sairaanhoitoalaa sekä terveydenhoitoalaa. Laurea-yhteisöön kuuluu noin 7800 opiskeli-

jaa, 500 henkilökunnan jäsentä sekä 23 000 alumnia (Laurea 2018, 15).  

Sairaanhoitaja opintoja voi opiskella kaikilla kampuksilla lukuun ottamatta Leppävaaran kam-

pusta. Sairaanhoitajakoulutus koostuu 210 opintopisteestä, joista 180 opintopistettä on pakol-

lisia kursseja ja loput 30 opintopistettä muodostuu vapaasti valittavista täydentävistä kurs-

seista. (Laurea 2018b.) Noin 75 opintopistettä on harjoittelua eri terveydenhuollon palveluissa 

(Laurea 2018, 9). Opetusmenetelmiin sisältyy kontaktiopetusta, työpajoja, simulaatioharjoit-

telua sekä tutkivaa ja kehittävää työskentelyä pienryhmissä. Laureasta valmistuu eniten sai-

raanhoitajia Suomessa ja valmistuvat työllistyvät tilastollisesti erittäin hyvin. (Laurea 2018b.) 

Laurea tuottaa laaja-alaisen ydinosaamisen, joka vastaa terveydenhuollon muuttuviin tarpei-

siin. Sairaanhoitajankoulutuksen ydinosaamisen moduuleja ovat uudistuva ja vaikuttava hoito-

työ, osallisuutta ja hyvinvointia edistävä hoitotyö elämänkulun eri vaiheissa, päätöksenteko 

kliinisessä hoitotyössä, terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitotyö, asiakaslähtöisen 

hoitotyön lähtökohdat sekä kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja. Osaamista täydennetään 

opiskelijan valinnan mukaan akuuttihoitotyöhön, mielenterveys, kriisi- ja päihdehoitotyöhön, 

ikääntyvien hoitotyöhön, avoterveydenhuollon vastaanottotoimintaan sekä potilas- ja henki-

löstöturvallisuuteen. (Laurea 2018b.) 

Perioperatiivinen hoitotyö kuuluu sairaanhoitajakoulutuksen kolmanteen moduuliin päätök-

senteko kliinisessä hoitotyössä. Moduuliin kuuluu perioperatiivinen hoitotyö, anestesiologian 

ja kirurgian verkkokurssi sekä akuuttihoitotyö. Moduulin tavoite on, että opiskelija kykenee 

itsenäisesti näyttöön perustuvaan hoitotyön päätöksentekoon sekä toimimaan moniammatilli-

sen työryhmän jäsenenä. Moduulin suorittamisen jälkeen opiskelija osaa suunnitella, toteut-

taa sekä arvioida akuutisti sairaan potilaan hoitotyötä yhteistyössä potilaan ja läheisten 

kanssa, hyödyntäen monitieteellistä tietoa. (Laurea 2019.) 

 

6 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa opetusvideo perusinstrumenteista ja niiden käsitte-

lystä Laurean sairaanhoitajaopiskelijoille. Opinnäytetyön tavoitteena on edistää sairaanhoita-

jaopiskelijoiden perusinstrumentteihin ja niiden käsittelyyn liittyvää osaamista perioperatiivi-

sessa hoitotyössä. 
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7 Opinnäytetyön prosessi 

 

Ammattikorkeakouluopintojen lopussa opiskelija tekee tutkintonsa suorittamiseksi opinnäyte-

työn, jonka tarkoituksena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja 

taitojaan. Opinnäytetyö tehdään useimmiten yhteistyössä työelämän kanssa. (Ammattikorkea-

kouluopinnot 2019.) Opinnäytetyön tulee olla yhteydessä työelämän kehittämiseen. Tavoit-

teena voi olla esimerkiksi palvelun tai toimintamallien kehittäminen. (Laurea 2018c.) 

Laurean opinnäytetyöprosessissa on kolme vaihetta; suunnitteluvaihe, toteutusvaihe ja julkai-

suvaihe. Suunnitteluvaiheessa opiskelija valitsee opinnäytetyön aiheen, tekee aiheanalyysin, 

tekee sopimuksen yhteistyökumppanin kanssa, kirjallisen opinnäytetyösuunnitelman laatimi-

nen ja suullinen esittäminen. Toteutusvaiheessa opiskelija toteuttaa opinnäytetyönsä suunni-

telman, tuottaa opinnäytetyöstä raportin, osallistuu seminaariesityksiin, työpajoihin ja oh-

jaustapaamisiin sekä opponoi vähintään yhden opinnäytetyön. Julkaisuvaiheessa opiskelija 

esittää opinnäytetyönsä julkisesti esimerkiksi seminaarissa tai työyhteisössä, sen jälkeen opis-

kelija käy ohjaajan kanssa arviointikeskustelun. Lopuksi opiskelija lähettää työnsä plagioinnin 

tarkistukseen. (Laurea 2017.) 

 

7.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön voi tehdä joko tutkimuksellisena tai toiminnallisena 

opinnäytetyönä. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on käytännön toiminnan ohjeista-

minen, opastaminen, toiminnan järjestäminen tai järkeistäminen. Alasta riippuen se voi olla 

esimerkiksi ammatilliseen käyttöön suunnattu ohje tai opastus, kuten perehdyttämisopas. Se 

voi myös olla jonkin tapahtuman toteuttaminen, kuten kokouksen järjestäminen tai näyttely. 

Toteutustapana voi olla esimerkiksi kirja, kansio, opas, portfolio, kotisivut, näyttely tai ta-

pahtuma. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) 

Ammattikorkeakoulun toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistyvät käytännön toteutus sekä 

sen raportointi tutkimusviestinnän tavoin. Opinnäytetyön tulisi olla työelämälähtöinen, käy-

tännönläheinen sekä tutkimuksellinen, jossa osoitetaan riittävää alan tietojen ja taitojen hal-

lintaa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9-10.) 
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7.2 Opetusvideo 

 

Opetusvideoilla on aina jokin opetuksellinen tarkoitus. Niiden tarkoitus on opettaa tai kertoa 

katsojalle, miten jokin asia tehdään, esimerkiksi miten vaihdetaan auton rengas. Sisällöltään 

ne voivat liittyä mihin tahansa oppiaineeseen, harrastukseen tai tieteenalaan. Opetusvideoita 

käytetään asioiden havainnollistamiseen, elävöittämiseen ja tarinan kerrontaan. (Mehtälä 

2016, 3; Keränen ja Penttinen 2007, 197.)  

Video on kerronnaltaan lineaarinen, joten se pitää katsoa aina alusta loppuun. Sen vuoksi 

opetusvideot eivät saisi olla liian pitkiä. Sen lisäksi hyvä video on havainnollinen sekä vakuut-

taa ja synnyttää mielikuvia. (Keränen ja Penttinen 2007, 198.) Guo, Kim & Rubinin (2014) tut-

kimuksessa arvioitiin neljän kurssin kaikkia 862 videoita ja niiden katselukertoja. Tutkijat te-

kivät havaintojen perusteella seitsemän suositusta hyvästä opetusvideosta:  

1. Lyhyet videot ovat paljon tehokkaampia, sillä katsojan mielenkiinto laskee kuuden minuu-

tin jälkeen. Opettaminen tulisi suunnitella hyvin, jotta se voidaan jaotella alle kuuden minuu-

tin osioihin. 

2. Videot, joissa näkyy puhujan kasvot, toimivat paremmin kuin pelkät PowerPoint diat.  

3. Videot, joissa näkyy tekijän persoonallisuus toimivat yleensä paremmin kuin geneeriset TV-

studiotallenteet. 

4. Tablettipiirrosvideot toimivat paremmin kuin PowerPoint esitykset. Videoihin lisätyt visu-

aaliset liikkeet ja välikommentit auttavat katsojaa pysymään kiinni luennoitsijan ajatuksenku-

lussa.  

5. Edes korkealaatuiset luentosaleissa kuvatut oppitunnit eivät toimi verkko-opinnoissa pilkot-

tuna riittävän tehokkaasti. Jos luentosalikuvauksesta halutaan pitää kiinni kannattaa video 

suunnitella yhdessä ammattilaisen kanssa ja verkko-opetukseen sopivaksi. 

6. Opetusvideot, joissa puhutaan nopeasti ja innostuneesti ovat kiinnostavampia.  

7. Opiskelijat keskittyvät eri tavoin luentovideoihin ja tutoriaalivideoihin. Luentovideoissa 

kannattaa keskittyä ensimmäisen katselukerran kokemukseen, kun taas tutoriaalivideoita 

opiskelija voi uudelleen katsoa. (Mehtälä 2016, 7; Guo, Kim & Rubin 2014, 42.) 

Videon tekeminen sisältää useita eri vaiheita. Ensimmäinen vaihe on ennakkosuunnittelu, 

jonka lopputuloksena on valmis käsikirjoitus. Tämän jälkeen tulee varsinainen tuotantovaihe, 

jossa kuvataan ja äänitetään tarvittava materiaali. Tuotantovaiheen jälkeen tulee jälkikäsit-

tely, jossa video editoidaan valmiiksi. (Keränen & Penttinen 2007, 198.) 

Opetusvideon ennakkosuunnittelu vaiheeseen kuuluu käsikirjoituksen laatiminen. Käsikirjoit-

tajan tulee kysyä itseltään, miksi hän tahtoo tehdä videon, mitä hän haluaa kertoa katsojille. 

Videon tekemiseen tulisi aina olla jokin syy. Tämän syyn täsmentäminen on hyvä lähtökohta 
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käsikirjottamisen aloittamiselle. Tavoitteita voi olla monia. Kirjottamisen kannalta on järke-

vää rajata päätavoitteet. Tavoitteita ei saa olla liian paljon, ettei käy niin että mitään niistä 

ei saavuteta, videosta tulee hajanainen ja sekava eikä se tavoita kohderyhmäänsä. Videolle 

on päätettävä myös pääasiallinen kohderyhmä. Mitä tarkemmin kohderyhmä rajataan, sitä 

varmemmin saavutetaan asetetut tavoitteet. Myös videon sisältö täytyy rajata. Katsojalle ei 

voi kertoa kaikkea mitä tietää aiheesta. Videolla pitää painottaa olennaista ja varmistaa kes-

keisen sisällön perillemeno. Jos videolla yritetään kertoa liian paljon, tulee siitä sekava ja 

katsoja pitää lopputulosta huonona. (Aaltonen 2017, 16-18, 37.) 

Käsikirjoituksessa kerrotaan kameran edessä tapahtuva toiminta yksityiskohtaisesti. Käsikirjoi-

tukseen kuuluu myös henkilöiden repliikit, vuorosanat ja selostusteksti. Käsikirjoitus on jaettu 

kohtauksiin. Hyvä käsikirjoitus on selkeä ja konkreettinen ja siitä välittyy helposti keskeinen 

idea ja sisältö. Hyvässä käsikirjoituksessa on vähän adjektiiveja ja paljon verbejä sekä sub-

stantiiveja. Hyvin tehty käsikirjoitus on kunnollisen videon edellytys. (Aaltonen 2017, 114, 

13.) 

 

7.3 Opetusvideon suunnittelu ja toteutus 

 

Opinnäytetyön suunnittelu alkoi lokakuussa 2018 tekijöiden käydessä ohjaus hoitotyössä -han-

kekokouksessa. Hankekokouksessa opinnäytetyön aihe hyväksyttiin ja työelämäkumppaniksi 

valikoitui Laurea AMK. Hankekokouksessa sovittiin opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite, aiheen 

sisältö sekä tuotoksen toteutustapa.  

Opinnäytetyön tietopohja haettiin LaureaFinna, Terveysportti, Google Scholar, Medic ja Pro-

Quest –tietokannoista. Hakusanoina käytettiin esimerkiksi perioperatiivinen hoitotyö, asep-

tiikka, perusinstrumentit, potilasturvallisuus, opetusvideo, surgical instruments, patient sa-

fety, perioperative care ja hand hygiene.  

Opetusvideon tavoitteena oli edistää sairaanhoitajaopiskelijoiden perusinstrumentteihin ja 

niiden käsittelyyn liittyvää osaamista perioperatiivisessa hoitotyössä. Opetusvideo annettiin 

Laurea AMK:n käyttöön, jotta video olisi osa perioperatiivisen hoitotyön kurssin materiaalia. 

Opetusvideossa esitellään perusinstrumentit ja niiden oikeaoppinen ojentaminen sekä kerro-

taan niiden käyttötarkoitus.  

Videon kuvaamista varten tekijät saivat työelämänkumppanilta tarvittavat instrumentit ja ti-

lat. Videon kuvaamista varten haettiin tutkimuslupaa Laurea AMK:lta opinnäytetyön suunni-

telman hyväksymisen jälkeen. Tekijät hankkivat ulkopuolisen kuvaajan, joka toi tarvittavan 
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kuvausvälineistön mukanaan. Videon toteuttamista varten laadittiin käsikirjoitus, jonka mu-

kaan opetusvideo kuvattiin. Ennen käsikirjoituksen kirjoittamista ja videon kuvaamista pereh-

dyttiin perioperatiiviseen hoitotyöhön, leikkaussalin perusinstrumentteihin, instrumenttien 

oikeaoppiseen käsittelyyn sekä käsikirjoittamisen teoreettiseen tietoon. Käsikirjoitus on sisäl-

lytetty tämän opinnäytetyön raportin loppuun liitteenä (Liite 1).  

 

7.4 Opetusvideon arviointi 

 

Oman opinnäytetyön arviointi on osa oppimisprosessia, joka voidaan toteuttaa kriittisesti tut-

kivalla asenteella. Toiminnallisessa opinnäytetyössä arvioidaan ensimmäiseksi työn idea, jo-

hon sisältyy aihepiirin, idean tai ongelman kuvaus, omat tavoitteet, teoreettinen viitekehys ja 

tietoperusta sekä kohderyhmä. Nämä tulisi selvittää opinnäytetyössä ymmärrettävästi ja täs-

mällisesti. Opinnäytetyön lukijan tulisi ymmärtää heti, mitä opinnäytetyössä tehtiin ja millai-

set olivat tavoitteet. Tavoitteiden saavuttaminen on tärkein osa arviointia. Toinen tärkeä osa 

arviointia on työn toteutustapa, johon kuuluu tavoitteiden saavuttamisen tavat ja aineiston 

kerääminen. Kolmas asia on arvio opinnäytetyön kieliasusta sekä prosessin raportoinnista. 

Opinnäytetyöstä tulisi arvioida kuinka kriittisen ja pohtivan otteen on saavuttanut sekä onko 

työ johdonmukainen ja vakuuttava. (Vilkka & Airaksinen 2003, 154-159.) 

Opinnäytetyön arviointi tehtiin itsearviointina. Sen lisäksi pyydettiin palautetta opetusvide-

osta Laurean sairaanhoitajaopiskelijoilta. Palaute kerättiin arviointilomakkeella (liite 2) opin-

näytetyön ja opetusvideon esittämisen jälkeen. Arviointilomakkeessa oli kuusi väittämää, joi-

hin vastattiin asteikolla 1-5 (1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä), sekä yksi avoin kysy-

mys lisäkommenteille. Kysymyksillä arvioitiin tuotetun videon hyödyllisyyttä, selkeyttä sekä 

kuvan ja äänen laatua. Avoimen kysymyksen tarkoitus oli antaa vastaajalle mahdollisuus jakaa 

mielipiteitään ja avoimesti kertoa kehitysehdotuksia. Arviointilomake oli tehty lyhyeksi ja 

mahdollisimman selkeäksi, jotta vastaaminen sujuisi helposti ja nopeasti. Lomakkeen täyttä-

minen oli vapaaehtoista ja se täytettiin anonyymisti. Täytetyt lomakkeet käsiteltiin luotta-

muksellisesti ja käytön jälkeen lomakkeet hävitettiin asianmukaisesti.  

Opetusvideo esitettiin toisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijoille akuuttihoitotyön työpaja 

tunnilla. Opetusvideota tullaan käyttämään jatkossa kyseisen kurssin opetusmateriaalina, jo-

ten kohderyhmä valikoitui sen perusteella. Arviointilomakkeeseen vastasi 28 sairaanhoitaja-

opiskelijaa.  

Arviointilomakkeen mukaan yli puolet (21) oli sitä mieltä, että opetusvideo tarjosi uutta tie-

toa. Kuusi vastaajaa ympyröi kolmosen ja yksi vastaajista kakkosen.  Arviointilomakkeen toi-

sessa kohdassa kysyttiin opetusvideon hyödyllisyyttä. Vastaajista yli puolet oli täysin samaa 
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mieltä, että video on hyödyllinen ja hiukan alle puolet melkein samaa mieltä. (Taulukot 1 & 

2.) Arviointilomakkeiden perusteella voi arvioida, että opetusvideo on hyödyllinen ja video 

tarjoaa katsojille uutta tietoa aiheesta.  

Taulukko 1: Opetusvideo tarjosi minulle uutta tietoa 

 

Taulukko 2: Opetusvideo oli hyödyllinen  

 

Kolmannessa kohdassa kysyttiin videon selkeydestä. Suurin osa oli sitä mieltä, että opetusvi-

deo oli selkä. (Taulukko 3.) Avoimissa kommenteissa myös mainittiin useaan otteeseen, että 

video oli hyvin selkeä.  

 



 29 
 

 

Taulukko 3: Opetusvideo oli selkeä 

 

Arviointilomakkeen neljännessä kohdassa kysyttiin opetusvideon kuvanlaadusta. Suurin osa 

vastaajista (20) oli täysin samaa mieltä tai melkein samaa mieltä, että videon kuvanlaatu oli 

hyvä. Osa vastaajista oli myös eri mieltä. (Taulukko 4.) Avoimessa osiossa oli kommentoitu, 

että kuva tärisi jonkun verran ja jalustaa olisi voinut käyttää. Kameralle ei saatu jalustaa 

käyttöön, minkä vuoksi kuvan laatu kärsi.  

Taulukko 4: Opetusvideon kuvanlaatu oli hyvä 

 

Viidennessä kohdassa kysyttiin äänen laadusta. Yli puolet vastaajista oli täysin samaa mieltä 

tai melkein samaa mieltä, että opetusvideon äänenlaatu oli hyvä. (Taulukko 5.) Avoimissa 

kommenteissa oli mainittu muutamaan otteeseen, että äänenlaatu olisi voinut olla parempi. 
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Äänenlaadun olisi saanut paremmaksi, mikäli olisi ollut mikrofoni käytössä kuvauksissa. Re-

surssit eivät riittäneet mikrofonin hankintaan.  

Taulukko 5: Opetusvideon äänenlaatu oli hyvä 

 

Kuudennessa kohdassa kysyttiin videon tarpeellisuutta. Vastaajista lähes kaikki oli sitä mieltä, 

että opetusvideo on hyödyllinen osa perioperatiivisen hoitotyön kurssia. (Taulukko 6.) 

Taulukko 6: Koen opetusvideon tarpeelliseksi osaksi perioperatiivisen hoitotyön kurssia 

 

Avoimissa kommenteissa mainittiin lisäksi, että video oli tarpeellinen ja kerrottiin olennaisia 

asioita. Video selkeytti paljon erilaisten instrumenttien käyttötarkoituksia, sillä instrumen-

teista on vaikea löytää selkeää tietoa ja kuvia. Yksi vastaajista kirjotti, että video olisi ollut 
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hyvin hyödyllinen ennen leikkaussaliharjoittelua, joten video sopii hyvin osaksi perioperatiivi-

sen hoitotyön kurssia. Kommenteissa mainittiin myös, että instrumenttien nimet olisi voinut 

olla kirjoitettuna videolla, joka olisi selkiyttänyt entisestään. 

 

8 Pohdinta 

 

8.1 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

 

Hyvä tieteellinen tutkimus tulee olla eettisesti hyväksyttävä ja luotettava sekä sen tulokset 

uskottavia. Hyvän tieteellisen käytännön keskeisiä lähtökohtia ovat esimerkiksi rehellisyys, 

huolellisuus ja tarkkuus tutkimustyössä, tulosten esittämisessä sekä arvioinnissa, muiden tut-

kijoiden työn ja saavutusten kunnioittaminen asianmukaisilla viittauksilla, tarvittavien tutki-

muslupien hankkiminen sekä tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisten ja eettisesti kestä-

vien tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmien soveltamista tutkimukseen. (TENK 

2012, 6.) 

Opinnäytetyön tekemisessä eettiset yksityiskohdat ovat merkittäviä ja epäonnistuminen eetti-

sissä kysymyksissä voi viedä pohjan koko tutkimukselta. Eettisyyden arvioinnissa on tärkeää 

pohtia tutkimuksen seurauksia, aiheen valintaa, tutkimuksen menetelmällisiä ratkaisuja, tut-

kimusaineiston analyysia sekä tutkimustulosten raportointia. (Kylmä & Juvakka 2012, 137-

154.) 

Epäeettinen ja epärehellinen toiminta vahingoittaa tieteellistä tutkimusta ja voi pahimmil-

laan mitätöidä sen tulokset. Plagiointi on jonkun toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, 

käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin esittämistä omanaan. (TENK 2012, 8-9.) Plagioin-

tia on esimerkiksi vaillinaiset tai epäselvät viittaukset, jonka vuoksi lähdeviitteet on merkit-

tävä tarkasti ja tunnollisesti. Plagiointia ovat myös tekaistut esimerkit, väitteet ja tulokset. 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 78.)  

Tieteellinen tutkimus pyrkii tuottamaan mahdollisimman luotettavaa tietoa tutkittavasta ilmi-

östä. Luotettavuuden arvioinnissa selvitetään, kuinka totuudenmukaista tietoa tutkimuksella 

on tuotettu. Luotettavuuden arviointi on tärkeää tutkimustoiminnan, tieteellisen tiedon sekä 

sen hyödyntämisen kannalta. (Kylmä & Juvakka 2012, 127.) 

Opinnäytetyöraportti osoittaa laatijansa kypsyyttä ja hyödyttää muita tutkimuksen tekijöitä 

antamalla tutkittavaan aiheeseen ideoita ja näkökulmia. Hyvän tutkimusraportin piirteitä 
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ovat muun muassa lähteiden käyttö ja oikeaoppinen merkintä, tarkkarajaiset käsitteet ja ter-

mit, argumentointi, tekstin asiatyylisyys, sanavalinnan täsmällisyys sekä johdonmukaisuus. 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 66-67.) 

Toiminnallisen opinnäytetyön luotettavuus perustuu teorialähteiden luotettavuuteen ja ajan-

kohtaisuuteen. Käyttämiä lähteitä tulee käyttää harkiten ja lähteisiin tulee suhtautua kriitti-

sesti. Lähdeaineistosta tulee arvioida sen auktoriteetti ja tunnettavuus, lähteen ikä ja laatu 

sekä lähteen uskottavuuden aste. Opinnäytetyön arvo ei määräydy lähteiden lukumäärän pe-

rusteella, tärkeämpää on lähteiden laatu ja soveltuvuus. Perinteisten kirjallisten lähteiden 

lisäksi lähteinä voi käyttää haastatteluja, audiovisuaalisia materiaaleja, sähköistä aineistoa, 

raportteja tai esitteitä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 72-77.)  

Opinnäytetyön teossa noudatettiin tieteellisesti hyvää käytäntöä, jolla pyrittiin varmistamaan 

opinnäytetyön olevan eettisesti hyväksyttävä. Palaute opetusvideosta pyydettiin arviointilo-

makkeella anonyymisti ja ne käsiteltiin luotettavasti. Myös palaute arviointilomakkeista ker-

rottiin työssä rehellisesti. Lähteiden etsimisessä noudatettiin lähdekritiikkiä. Lähteiden käy-

tössä mietittiin tarkkaan ja harkiten mitä lähteitä voi käyttää. Lähteitä käytettäessä otettiin 

huomioon lähteen ikä, laatu, uskottavuus sekä tekijä. Opinnäyteyön teoriatieto pohjautuu 

ajankohtaiseen näyttöön perustuvaan tietoon ja tutkimuksiin. Kaikki lähteet sekä lähdeluet-

telo on merkitty opinnäytetyöhön huolellisesti, rehellisesti ja Laurean ohjeiden mukaisesti. 

Opinnäytetyön aihe valittiin yhdessä yhteistyökumppanin kanssa ja opetusvideon sisältö mää-

räytyi yhteistyökumppanin toiveiden mukaan. Opetusvideon tekemiseen haettiin tutkimuslupa 

Laurea ammattikorkeakoululta. 

 

8.2 Opetusvideon tarkastelu 

 

Opetusvideolla on aina jokin opetuksellinen tarkoitus. Niiden tarkoitus on opettaa tai kertoa 

katsojalle, miten jokin asia tehdään. Opetusvideoita käytetään asioiden havainnollistamiseen, 

elävöittämiseen ja tarinan kerrontaan. (Mehtälä 2016, 3; Keränen ja Penttinen 2007, 197.) 

Opetusvideomme tavoitteena on edistää sairaanhoitajaopiskelijoiden perusinstrumentteihin 

ja niiden käsittelyyn liittyvää osaamista perioperatiivisessa hoitotyössä. Perioperatiivisen hoi-

totyön kurssilla leikkaussalin perusinstrumentteja käytiin läpi työpajassa itsenäisesti, mutta 

instrumenttien käyttötarkoitus sekä käsittely jäi epäselväksi, minkä vuoksi nousi tarve suo-

menkieliselle opetusvideolle. Muutamista instrumenteista on olemassa epäselviä tulostettuja 

kuvia, joista ei juurikaan ole hyötyä. Opetusvideolla pystyi havainnollistamaan jokaisen inst-

rumentin riittävän läheltä ja kertomaan sen käyttötarkoituksen. Videolla pystyi myös havain-

nollistamaan instrumenttien oikeaoppisen ojentamisen, jota ei opeteta koulussa.  
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Video on kerronnaltaan lineaarinen, joten se täytyy katsoa alusta loppuun, minkä vuoksi ope-

tusvideot eivät saisi olla liian pitkiä. Lyhyet videot ovat tehokkaampia, sillä katsojan mielen-

kiinto laskee kuuden minuutin jälkeen. (Guo, Kim & Rubin 2014, 42.) Opetusvideosta pyryttiin 

tekemään mahdollisimman lyhyt, mutta aihe oli laaja ja instrumentteja oli paljon, joten ope-

tusvideon kesto oli lopulta kahdeksan minuuttia. Videosta pyrittiin tekemään kuitenkin tar-

peeksi kiinnostava puhumalla videossa innokkaasti ja selkeästi. Guo, Kim & Rubinin (2014) 

mukaan opetusvideot, jossa puhutaan nopeasti ja innokkaasti pitävät katsojan mielenkiinnon 

yllä. Suurin osan faktoista pyrittiin kertomaan puhumalla ja näyttämällä, sen sijaan, että vi-

deo olisi täynnä PowerPoint dioja. Guo, Kim & Rubinin (2014) mukaan videoihin lisätyt visuaa-

liset liikkeet ja välikommentit auttavat katsojaa pysymään mukana tekijän ajatuksenkulussa.  

Opetusvideon tekemiseen kuuluu käsikirjoituksen laatiminen. Käsikirjoitusta tehdessä tulee 

miettiä miksi video tehdään, mitä katsojille halutaan kertoa ja videon tekemisen syy. Videolla 

ei saa olla liian paljon tavoitteita, ettei videosta tule hajanainen ja sekava eikä se tavoita 

kohderyhmäänsä. Myös kohderyhmä tulee rajata. (Aaltonen 2017, 16-18, 37.) Opetusvideon 

kohderyhmäksi rajattiin Laurean sairaanhoitajaopiskelijat ja videon tavoitteena on lisätä sai-

raanhoitajaopiskelijoiden osaamista liittyen perusinstrumentteihin. Myös videon sisältö täytyy 

rajata, katsojalle ei voi kertoa kaikkea mitä tietää aiheesta, vaan videolla pitää painottaa 

olennaisia asioita. Jos videolla yritetään kertoa liian paljon, tulee siitä sekava ja lopputulok-

sesta huono. (Aaltonen 2017, 16-18, 37.) Aihe on rajattu perusinstrumentteihin, eikä videolla 

kerrota kaikista eri instrumenteista. Opetusvideolla on pyritty kertomaan vain olennaiset asiat 

instrumenteista. Videolla ei kerrottu leikkaussalitoiminnasta tarkemmin, vain aihe rajattiin 

instrumenttien käyttötarkoitukseen ja ojentamiseen. 

Hyvä käsikirjoitus on selkeä ja konkreettinen. Käsikirjoituksessa kerrotaan kameran edessä ta-

pahtuva toiminta yksityiskohtaisesti. Käsikirjoitus on jaettu kohtauksiin ja siihen kuuluu myös 

henkilöiden repliikit sekä selostusteksti. (Aaltonen 2017, 114, 13.) Käsikirjoituksesta kirjoitet-

tiin ensin alustava versio, joka tarkentui myöhemmin, kun selvisi mitä instrumentteja kouluta 

löytyy. Alustavaan versioon ei ollut kirjoitettu repliikkejä ollenkaan, mutta repliikit lisättiin, 

kun ymmärrettiin että myös sellaiset täytyy kirjoittaa. Käsikirjoitus hyväksytettiin yhteistyö-

kumppanilla ja toiveiden mukaan käsikirjoitukseen lisättiin dia kirurgisesta käsiendesinfekti-

osta sekä mitä instrumenteille ja muille välineille tehdään leikkauksen loputtua.  
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8.3 Jatkokehittämisaiheet 

 

Opinnäytetyön teon aikana tekijät kiinnittivät huomiota perusinstrumenttien opetusmateriaa-

leihin. Opetusmateriaalit olivat epäselviä ja suppeita. Jatkotutkimusaiheena voisi tehdä selvi-

tyksen sairaanhoitajaopiskelijoille, siitä kuinka he kokevat valmiuden työskennellä leikkaussa-

lissa instrumentoivana hoitajana. Kokevatko he perioperatiivisen hoitotyön kurssin sisältävän 

riittävästi tietoa aiheesta.  

Opinnäytetyön aiheitta voisi myös syventää käsittelemään eri erikoisaloilla käytettäviä instru-

mentteja, esimerkiksi gynekologisia tai ortopedisia instrumentteja. Myös laparoskooppisten 

leikkausten instrumentit voisi olla yksi syventymisen aihe.  
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Liite 1: Opetusvideon käsikirjoitus 

 

Opetusvideon käsikirjoitus 

  
1. Kohtaus 

  
Otsikko: Perusinstrumentit ja niiden aseptinen ja turvallinen käsittely perioperatiivi-
sessa hoitotyössä. 
 

2. Kohtaus 
Dia: Ennen steriilin takin ja suojakäsineiden pukemista tehdään kirurginen käsiendes-
infektio. Kirurgisessa käsiendesinfektiossa käsihuuhdetta hierotaan kyynärtaipeeseen 
asti ja desinfektion tulee kestää kolme minuuttia.  
  
  

3. Kohtaus 
  
Potilaana nukke, joka on reikäliinalla peiteltynä pöydällä. Mayon pöytä potilaan 
päällä. Sh-opiskelijat ovat pukeutuneena steriilisti ja seisovat eripuolilla pöytää.  
Instrumenttikori Mayon pöydällä. Korissa on indikaattori sekä tarkistuslista. Indikaat-
tori esitellään kameralle. Kerrotaan: “Instrumenttien steriiliys tarkistetaan indikaat-
torista. Steriilin indikaattorin väri on vihreä, puhtaan ja desinfioidun väri on sininen 
ja likaisen väri punainen. Instrumenttikorissa on sisällä tarkistuslista, jossa on luetel-
tuna kaikki korissa olevat instrumentit. Instrumentoiva hoitaja käy listan läpi ja kat-
soo, että korissa on listan mukaiset instrumentit.  
Instrumenttien lisäksi myös neulat ja taitokset lasketaan. Instrumentoiva ja valvova 
hoitaja laskevat ne yhdessä ääneen.” 
 
 
 

4. Kohtaus 
Instrumentit nostettu Mayon pöydälle ryhmittäin. Veitset ja muut terävät esineet si-
joitettuna erillisen paperin päälle. 
  

5. Kohtaus 
  
Veitsi 
Veitsi esitellään kameralle ja kerrotaan sen käyttötarkoitus ja miten se toimii. Kerro-
taan: “Veistä käytetään kudoksen halkaisuun. Veitsiä on kertakäyttöisiä sekä moni-
käyttöisiä. Monikäyttöisessä veitsessä on kertakäyttöinen terä ja monikäyttöinen 
varsi. (Esitellään monikäyttöinen varsi ja kertakäyttöinen terä + terän asettaminen 
varteen.) Veitsen terän kärjestä pidetään kiinni esim. Peaneilla ja liu’utetaan tasai-
sesti uraa pitkin, kunnes terä napsahtaa paikalleen. Terää poistettaessa otetaan 
kiinni tyviosasta ja vedetään hieman sivulle ja työnnetään terä irti kahvasta.” 
Näytetään videolla veitsen oikeaoppinen ojennus. Kerrotaan: “Veitsi ojennetaan ki-
rurgille terä alaspäin ja kahva edellä. Veistä pidetään kiinni sen keskiosasta ja veit-
sen yläpuolelta”  
Lopuksi kerrotaan: “Veitsi tulee säilyttää pöydällä niin, ettei se aiheuta pistotapatur-
maa tai lävistä steriiliä liinaa.” 
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6. Kohtaus 

  
Atulat 
Atulat esitellään kameralle yksi kerrallaan. Esitellään anatomiset, kirurgiset sekä Ad-
sonit. Kerrotaan atuloiden käyttötarkoitus ja kuvataan atuloita läheltä, jotta niistä 
näkee esimerkiksi anatomisen ja kirurgisen atulan erot. Kerrotaan: “Atuloita eli pin-
settejä käytetään kudoksiin ja kudoskerroksiin tarttumiseen. Eri kudoksiin käytetään 
erilaisia atuloita. Atuloita on eri pituisia sekä kokoisia ja atuloiden keskiosassa on 
karhennettu osuus, josta pidetään kiinni. Atulat ovat joko kirurgisia tai anatomisia. 
Anatomiset atulat ovat kärjestä sileät ja niitä käytetään herkästi vaurioituvien raken-
teiden käsittelyyn, esimerkiksi hermojen, verisuonten ja jänteiden kiinnipitämiseen.  
Kirurgisissa atuloissa on kärjessä terävät väkäset, joilla saa pitävän otteen kudok-
sesta. Niitä käytetään ihon, lihasten peitinkalvon ja lihasten kiinnipitämiseen.  
Adsonin atuloita tai toiselta nimeltään ihopinsetit tai lehtipinsetit, käytetään ihon 
sulkemisessa. Adsonit voivat olla kirurgiset tai anatomiset, mutta kärjet ovat hyvin 
sirot.” 
Lopuksi kuvataan atuloiden oikeaoppinen ojentaminen. Kerrotaan: “Atulat ojenne-
taan kirurgille varsi edellä, jotta kirurgi saa atulat kynäotteeseen mahdollisimman 
helposti.” 
 
  

7. Kohtaus 
  
Pihdit 
Esitellään eri pihdit yksi kerrallaan ja otetaan niistä lähikuvaa. Näytetään pean, 
kocher ja typhier. Kerrotaan pihtien käyttötarkoituksista. Kerrotaan: “Pihtejä käyte-
tään kudoksista kiinnipitämiseen ja voivat olla traumaattisia tai atraumaattisia. Pean 
pihtejä eli pänksejä käytetään herkkien kudosten, kuten limakalvojen, käsittelemi-
seen. Niitä käytetään myös yleisinstrumentteina esimerkiksi erilaisten letkujen kiinni-
tämiseen steriilille alueelle leikkauksen ajaksi.  
Kocher pihtejä käytetään vahvempien kudosten käsittelyyn, kuten lihaskalvosta kiin-
nipitämiseen. Kocher pihdit voivat olla eri pituisia ja kokoisia ja ne voivat olla kär-
jestä joko käyrät tai suorat.  
Typhier pihtejä käytetään kasvaimen kiinnipitämiseen. Pihdin kärjet ovat hammaste-
tut, joten niillä saa tukevan otteen.” 
Näytetään pihtien oikeaoppinen ojennus. Kerrotaan: “Pihdit ojennetaan kirurgille 
kahvapuoli edellä ja lukittuna.” 
  

8. Kohtaus 
  
Suonenpuristimet 
Esitellään crile. Kerrotaan sen käyttötarkoitus sekä oikeaoppinen ojentaminen. Ker-
rotaan: “Suonenpuristimia käytetään verisuoniin ja muihin herkkiin kudoksiin tarttu-
miseen. Suonenpuristimia on eri kokoisia ja pituisia.” 
 
  

9. Kohtaus 
  
Sakset 
Esitellään erilaiset sakset yksi kerrallaan. Esitellään Mayon sakset sekä Metzenbaumin 
sakset. Kerrotaan niiden käyttötarkoitus sekä oikeaoppinen ojentaminen. Kerrotaan: 
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“Saksia käytetään kudosten ja langan leikkaamiseen sekä kudosten erotteluun. Saksia 
on eri kokoisia ja pituisia. Saksen kärjet voivat suorat tai kaarevat.  
Mayon saksia käytetään tukevien kudosten leikkaamiseen.  
Metzenbaumin saksia käytetään herkkien kudosten leikkaamiseen sekä kudosten erot-
teluun.  
Kudosten leikkaamiseen tarkoitettuja saksia ei saa käyttää lankojen tai teippien leik-
kaamiseen.  
Sakset ojennetaan kahvapuoli edellä. Käyrät sakset ojennetaan niin, että kovera 
puoli on kirurgiin päin.” 
 

  
10. Kohtaus 

  
Neulankuljetin 
Esitellään neulankuljettimia ja näytetään, miten neula laitetaan valmiiksi kuljetti-
meen. Kerrotaan, miten neula kuuluu laittaa kuljettimeen ja mitä ei saa tehdä. Ker-
rotaan: “Neulankuljettimia käytetään neulan kiinnipitämiseen kudoksia ommelta-
essa. Neulankuljettimia löytyy eri pituisina ja kokoisina. Neulankuljettimessa on ka-
pea lukkiutuva kärki, johon neula asetetaan. Neula tulee laittaa neulankuljettimen 
päähän noin kaksi kolmasosaa neulan kärjestä. Neulaa käsitellään aina instrumentin 
välityksellä. Neulaa ei saa säätää neulankuljettimessa sormin, pistotapaturman vält-
tämiseksi.” 
Näytetään oikeaoppinen ojentaminen. Kerrotaan: “Neulankuljettimeen laitetaan 
neula valmiiksi, kirurgin kätisyys huomioiden ja ojennetaan kirurgille lukittuna ja 
kahvapuoli edellä.” 
 
  

11. Kohtaus 
  
Levittimet 
Esitellään erilaiset levittimet ja kerrotaan niiden käyttötarkoitus. Esitellään langen-
beckin haka(sormihaka) ja adsonin haavanlevitin. Kerrotaan: “Levittimiä käytetään 
näkyvyyden ylläpitämiseen, siirtämällä ihoa tai muita kudoksia toimenpidealueella. 
Langenbeckin hakaa eli sormihakaa, käytetään fascian tai lihasten levittämiseen. Pie-
nempien haavojen levittämiseen voidaan käyttää adsonin haavanlevitintä.” 
 

  
12. Kohtaus 

  
Muut instrumentit 
Esitellään uurresondi, lakanapihdit sekä erilaisia kulhoja/kaarimalja. Kerrotaan: 
“Sondeja eli koettimia käytetään kudosten tunnusteluun ja erotteluun.  
Lakanapihtejä voidaan käyttää leikkausliinojen tai erilaisten letkujen kiinnittämi-
seen. Pihtejä on sekä teräviä että atraumaattisia. Leikkauksessa käytetään erilaisia 
kulhoja ja kaarimaljoja, esimerkiksi nesteiden tai instrumenttien säilytykseen.” 
 
 

13. Kohtaus 
Dia: Leikkauksen loputtua välineet ja instrumentit valmistellaan huoltoa varten. Inst-
rumenttien lukumäärä tarkistetaan ja instrumenttien lukot avataan ja laitetaan ta-
kaisin instrumenttikoriin. Veitset, veitsenterät, neulat sekä muut terävät välineet lai-
tetaan särmäisjäteastiaan.  
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14. Kohtaus 
  
Tekijöiden nimet. Rooleissa ja kuvaaja. 
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Liite 2: Arviointilomake 

 

Opinnäytetyön arviointilomake 
  
Opetusvideo sairaanhoitajaopiskelijoille perusinstrumenteista ja 
niiden aseptisesta ja turvallisesta käsittelystä 

Marika Lehtinen & Petra Kylämies 
Laurea Ammattikorkeakoulu, Otaniemi 
  
Opinnäytetyömme tarkoituksena on tuottaa opetusvideo Laurean sairaanhoitajaopiskelijoille. 
Opinnäytetyön tavoitteena on edistää sairaanhoitajaopiskelijoiden perusinstrumentteihin ja 
niiden käsittelyyn liittyvää osaamista perioperatiivisessa hoitotyössä. Tämä lomake toimii 
osana opinnäytetyön arviointia. Sen täyttäminen on vapaaehtoista ja luottamuksellista. Lo-
make täytetään anonyymisti. Valmista työtä tullaan mahdollisesti käyttämään perioperatiivi-
sen hoitotyön kurssin materiaalina.  
  

Arvostele seuraavat väittämät asteikolla 1-5 (1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa 
mieltä). Ympyröi mieleisesi vastaus.  
  

1. Opetusvideo tarjosi minulle uutta tietoa.        1       2       3       4       5 
 
2. Opetusvideo oli hyödyllinen.                           1       2       3       4       5 

  
3. Opetusvideo oli selkeä.                                   1       2       3       4       5 

  
4. Opetusvideon kuvan laatu oli hyvä.                 1       2       3       4       5 

  
5. Opetusvideon äänen laatu oli hyvä.                 1       2       3       4       5 

  
6. Koen opetusvideon tarpeelliseksi osaksi           1       2       3       4       5 

           perioperatiivisen hoitotyön kurssia. 
  
  
Muuta kommentoitavaa? 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
________________________________ 

  
  
Kiitos vastauksestasi! 

 

                                                 
 
 
 
 
 


