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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Deduktiivinen Deduktiivisessa sisällönanalyysissä käytetään jo olemassa 

olevaa tietoa ja sen pohjalta tehdään analyysirunko. Ana-

lyysilla pyritään tekemään aineistosta selkeää ja yhte-

näistä. Aineiston analyysia tehdään tutkimusprosessin jo-

kaisessa vaiheessa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122.) 

Sulkijalihasvaurio Synnytyksen yhteydessä peräaukon sulkijalihas venyttyy 

ja voi myös revetä. Repeämä voi olla osittainen tai täydel-

linen. (Terveyskylä 2018.) 
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1 JOHDANTO 

Alatiesynnytyksen ikävimpiä komplikaatioita on peräaukon sulkijalihaksen repeyty-

minen (Aitola & Uotila, 2018). Peräaukon sulkijalihasrepeämät ovat harvinaisia, 

vuonna 2005 tehdyn tutkimuksen mukaan 0.2-2.4%.ssa alatiesynnytyksessä tulee 

repeämä, joka vaatii ompelun leikkaussalissa heti synnytyksen jälkeen. Piilevä pe-

räaukon sulkijalihasvaurio koskettaa 23% alatiesynnyttäjää, joista puolella esiintyy 

anaali-inkontinenssioireita. Peräaukon sulkijalihasvaurio saattaa seurata naista läpi 

elämän. Nuorilla oireet ovat yleensä lieviä, mutta iän myötä oireet voivat pahentua. 

(Pinta 2005, 11, 17, 43.)  

Seinäjoen keskussairaalan vatsatautien poliklinikan hoitohenkilöstöltä tuli pyyntö 

tehdä ohje peräaukon sulkijalihasvauriosta kärsiville potilaille, koska sellaista ei ole 

käytössä. Ohje tulee hoitajien työvälineeksi sekä peräaukon sulkijalihasvauriopoti-

laiden tietopaketiksi. Ohjeen tarkoituksena on myös edistää hoitohenkilökunnan 

ammattitaitoa. Yhteyshenkilönä toimii poliklinikan osastonhoitaja sekä sairaanhoi-

taja. 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata laadukasta peräaukon sulkijalihasvauriopo-

tilaan ohjausta. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa ohje, joka sisältää tietoa pe-

räaukon sulkijalihasvauriosta kärsivien potilaiden hoidoista ja tutkimuksista, ohje on 

tarkoitettu sekä henkilökunnalle että peräaukon sulkijalihaspotilaille. Opinnäyte-

työssä keskitytään peräaukon sulkijalihasvaurion saaneiden naisten ohjaukseen po-

liklinikalla.  

Kääriäisen (2008, 10) mukaan potilaalla on oikeus hyvään sekä laadukkaaseen oh-

jaukseen ja hoitajalla on velvollisuus ohjata lakien, suositusten sekä terveyden edis-

tämisen näkökulmat huomioon ottaen. Vaikka ohjausta ei ole suoranaisesti laeissa 

ja asetuksissa mainittukaan, niin asiakkaan asema on määritelty. Ja lain mukaan 

asiakkaalle on annettava tietoa riittävästi ja ymmärrettävästi. Ohjauksen täytyy 

myös aina tapahtua asiakkaan suostumuksella ja yhteisymmärryksessä hänen 

kanssaan. Ohjauksessa täytyy kunnioittaa asiakkaan ihmisarvoa, itsemääräämisoi-

keutta, vakaumusta ja yksityisyyttä. (Eloranta & Virkki 2011, 11.) 
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2 TIEDONHAKU 

Kirjallista aineistoa haettiin viimeisimmistä hoitotieteellisistä julkaisuista, etsittiin tie-

toa suomen- ja englanninkielellä. Tietoa haettiin eri sähköisistä tietokannoista: 

Cinahl Ebscohost, Medic, Melinda, Pubmed ja Terveysportti. Avainsanoina haussa 

käytettiin: hoitotyö, neuvonta, ohjaus, opas, polikliininen hoito, peräaukon sulkijali-

has, potilas, potilasohjaus, sfinkter, sulkijalihas, sulkijalihasvaurio, synnytys, kirjalli-

nen opas, ohjelehtinen, nursing, childbirth, patient, patient education, sphincter. Tie-

toa etsittiin luotettavista lähteistä. 
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3 SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN PERÄAUKON 

SULKIJALIHASVAURIO 

Vuonna 2017 Suomessa syntyi 5854 lasta. Näistä 83,3% syntyi alateitse. (THL 

2018.) Peräaukon sulkijalihasrepeämät ovat harvinaisia, vuonna 2005 tehdyn tutki-

muksen mukaan 0.2-2.4%.ssa alatiesynnytyksessä tulee repeämä, joka vaatii om-

pelun leikkaussalissa heti synnytyksen jälkeen. Piilevä peräaukon sulkijalihasvaurio 

koskettaa 23% alatiesynnyttäjää, joista puolella esiintyy anaali-inkontinenssi oireita. 

(Pinta 2005, 43.) Pinnan (2019) mukaan Etelä-pohjamaan alueella peräaukon sul-

kijalihasvaurioita esiintyy synnytyksen jälkeen 1,5-4% alatiesynnytyksistä. 

3.1 Synnytys 

WHO:n määritelmän mukaan synnytys on säännöllinen eli normaali, kun se alkaa 

spontaanisti, eikä siihen liity ennalta tiedettyjä riskejä ja etenee pienin riskein sikiön 

syntyessä päätilassa raskausviikoilla 37-42 ja syntymän jälkeen lapsi ja äiti voivat 

hyvin. (Botha & Ryttyläinen-Korhonen 2016, 143.) Synnytystä edeltää usein ohime-

nevä kohdun supistelu, joka kestää muutamia tunteja. Synnytys katsotaan alka-

neeksi, kun kohdun supistukset ovat säännöllisiä. (Ekblad 2016.) 

Synnytys jaetaan kolmeen vaiheeseen. Avautumisvaiheessa kohdunsuu alkaa 

avautumaan, täysin auki tilanteessa kohdunsuu on auki 10 cm, tämä vaihe kestää 

ensisynnyttäjillä seitsemästä tunnista yhdeksään tuntiin, uudelleensynnyttäjillä vä-

hemmän. Toinen vaihe eli ponnistusvaihe alkaa, kun kohdunsuu on täysin auki ja 

kun äidillä alkaa ponnistustarve. Ponnistusvaiheessa on tärkeää tukea perineumia 

repeämien estämiseksi ja episiotomia tehdään vain tarvittaessa. Ponnistusvaihe ei 

voi yleensä kestää ilman äidin väsymistä yli puoltatoista tuntia. Jos näin tapahtuu, 

täytyy arvioida esimerkiksi imukuppiavusteista synnytystä. Ponnistusvaihe loppuu 

lapsen syntymään. Kolmas ja viimeinen vaihe on jälkeisten syntyminen, jossa syn-

tyy istukka ja kalvot. Tämän täytyy tapahtua tunnin kuluessa, jos näin ei tapahdu on 

kolmas vaihe poikkeava ja joudutaan yleensä istukan käsinirroitukseen. (Ekblad 

2016.) 
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3.2 Peräaukon sulkijalihasvaurio 

Peräaukossa on kaksi sulkijalihasta, ulompi- ja sisempi sulkijalihas. Sisempi perä-

aukon sulkijalihas on suolen rengasmaisen sileälihaskerroksen paksuuntuma. 

Ulompi peräaukon sulkijalihas poikkeaa suolen muista lihaksista, se on kolmiosai-

nen lantiopohjan lihaksistosta muodostunut poikkijuovainen tahdonalainen rengas-

lihas, jolla voi tarvittaessa torjua ulostustarpeen. (Leppäluoto ym. 2012, 255-256.) 

Synnytyksen yhteydessä peräaukon sulkijalihas venyttyy ja voi myös revetä. Re-

peämä voi olla osittainen tai täydellinen. Repeämät jaetaan neljään luokkaan. En-

simmäisessä asteessa repeämä rajoittuu emättimen limakalvoon ja ihoon. Toisessa 

asteessa peräaukon sulkijalihas on ehjä, mutta repeämä ulottuu lantiopohjan lihak-

sistoon. Kolmannessa asteessa peräaukon sulkijalihas on kokonaan tai osittain re-

vennyt, mutta peräsuolen limakalvo on ehjä. Neljännessä asteessa peräaukon sul-

kijalihas ja peräsuolen limakalvo on revennyt. (Terveyskylä 2018.) Repeämät ovat 

yleensä kellotaulun mukaan kello kymmenen ja kahden välisellä alueella, eli emät-

timen ja peräsuolen välissä (Pinta 2019). 

Välilihan hyvällä tukemisella synnytyksen aikana on suuri merkitys sulkijalihasvau-

rioiden ehkäisyssä. Peräaukon sulkijalihasvauriolle altistavia tekijöitä on mm. sikiön 

suuri koko, ensisynnytys sekä imukuppisynnytys. (Ylikorkala & Tapanainen 2011, 

483.) Pinnan (2019) mukaan myös liian nopea synnytys on riskitekijä sulkijalihas-

vauriolle, koska ei ehditä tukemaan välilihaa. Kätilön hyvällä välilihan tukemisella ja 

vauvan pään ohjaamisella ylöspäin voidaan ehkäistä vaurioita. Ennen synnytystä 

tehtävällä sikiön kokoarviolla on myös suuri merkitys peräaukon sulkijalihasvaurion 

ennaltaehkäisyssä. 

3.3 Synnytyksen jälkeisen peräaukon sulkijalihasvaurion aiheuttamat oireet 

Peräaukon sulkijalihasvaurio voi aiheuttaa ohimenevää ulosteenpidätyskyvyn heik-

koutta, tämä vaiva paranee yleensä itsestään (Ylikorkala & Tapanainen 2011, 483). 

Peräaukon sulkijalihasvaurio aiheuttaa lieviä oireita nuorille naisille. Oireet voivat 

olla ilman karkailua peräsuolesta tai ”kiirettä vessaan”. (Pinta 2005,11.) Pinnan 
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(2019) mukaan, nuorilla potilailla muut lihakset kompensoivat peräaukon sulkijali-

hasta. Oireet voivat pahentua iän myötä.  

Vaihdevuosi-iässä peräaukon sulkijalihasvaurio alkaa usein oireilla, oireita ovat pa-

hentuva tuhriminen ja ilman- ja ulosteen tahatonkarkailu. Edellä mainittuihin oireisiin 

liittyy ulostamisvaikeus ja tunne, ettei suoli tyhjene kunnolla. (Aitola & Luukkonen 

2009, 215.) Ulosteen pidätyskyvyttömyys ja virtsan pidätyskyvyttömyys liittyvät vah-

vasti toisiinsa ja potilaat ovat usein haluttomia keskustelemaan näistä lääkärin 

kanssa (Lehto 2016, 6). 

3.4 Synnytyksen jälkeisen peräaukon sulkijalihasvaurion tutkiminen  

Mikäli peräaukon sulkijalihasvaurio todetaan synnytyssalissa, viedään potilas leik-

kaussaliin ja siellä tehdään hyvissä olosuhteissa hemostaasi ja ompelu. Jos paikalla 

on kokenut gynekologi hän suorittaa toimenpiteen, muuten toimenpiteen suorittaa 

gastrokirurgi. Seinäjoen keskussairaalassa on useampi gastrokirurgi, jotka tekevät 

näitä toimenpiteitä. Synnytyksen jälkeen tehtävä korjausleikkaus on hankala ja vai-

kea tehdä, mutta se on leikkauksista kaikista tärkein. Useinkaan gynekologi ei ole 

synnytyksessä mukana, joten kätilö on avainasemassa vaurioiden toteamisessa. 

(Pinta 2019.) 

Kun peräaukon sulkijalihasvaurio todetaan, potilaasta tehdään lähete fysioterapi-

aan. Gynekologi tekee lähetteen myös gastrokirurgille. Gastrokirurgi ohjelmoi lähet-

teen perusteella perustutkimukset. Perustutkimuksia ovat oirekyselykaavake, anaa-

limanometria ja endo- ultraäänitutkimus. Lisäksi tarvittaessa tehdään magneettitut-

kimus. (Pinta 2019.) 

Gastrokirurgin vastaanotolle tullessa potilaan kanssa käydään synnytys läpi ja se 

mitä on synnytyksessä tapahtunut. Pieni peräaukon sulkijalihasvaurio ei ole este 

tulevaisuudessa alatiesynnytykselle, mutta osalle potilaista on tullut pelko ala-

tiesynnytystä kohtaan. Gastrokirurgin vastaanotolla keskustellaan mahdollisesta 

seuraavasta raskaudesta ja synnytyksestä. Mikäli repeämä on ollut suuri, hoitosuo-

situksiin kirjataan sektio tulevia synnytyksiä ajatellen. Lopullisen päätöksen tekee 

kuitenkin gynekologi yhdessä potilaan kanssa. Gastrokirurgin vastaanotolle tullessa 
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monella on jo tieto peräaukon sulkijalihasvauriosta, mutta usein potilaille tulee yllä-

tyksenä, että tällaista voi synnytyksissä tapahtua. Useilla on myös tietoa peräaukon 

sulkijalihasvaurion aiheuttamista oireista. (Pinta 2019.) 

Oirekyselyssä on kysymyksiä ulosteen sekä virtsankarkailusta, joilla kartoitetaan oi-

reita. Kliinisellä tutkimuksella katsotaan, onko peräaukon sulkijalihas kiinni, katso-

taan välilihan ja peräaukon välinen alue ja välilihan paksuus sekä tarkistetaan arvet, 

esimerkiksi episiotomia arpi. Episiotomian hyötyjä on tutkittu paljon, mutta silti ei ole 

varmuutta sen hyödyistä tai haitoista peräaukon sulkijalihasvaurioiden suhteen.  

(Pinta 2019.)  

Anaalimanometria tutkimuksen aikana potilas makaa vasemmalla kyljellään. Ohut 

anaalimanometria-anturi laitetaan peräsuoleen 6-10 senttimetrin syvyyteen kolmelle 

eritasolle ja anturin päässä oleva ilmapallo täytetään nesteellä. Anaalimanometri-

assa selvitetään paineen mittauksella peräsuolen ja sen sulkijalihaksen toimintaa 

sekä häiriöitä. Normaaliarvot anaalimanometriassa voivat vaihdella eri potilaiden 

välillä. (Lehto 2016, 21-22.)  

Peräaukon sulkijalihasten kaikututkimus eli 3D-endoanaalikaikututkimuksella 

(Endo-uä) selvitetään sulkijalihasten mahdolliset vauriot, sekä sisemmän sulkijali-

haksen paksuntuminen (Kairaluoma 2018). Peräaukon sulkijalihasten kaikututki-

muksella, voidaan löytää sellaiset sulkijalihasvauriot, mitä ei kliinisellä tutkimuksella 

voida nähdä. Tutkimustulos on lähes 100% tarkka. (Lehto 2016, 20.) 

3.5 Synnytyksen jälkeisen peräaukon sulkijalihasvaurion hoito 

Perushoitoon kuuluu suolentoiminnan tasaaminen lääkityksellä ja ruokavaliolla sekä 

lantionpohjalihasten vahvistaminen fysioterapeutin ohjeilla (Aitola & Luukkonen 

2009, 216). Usein vaivat korjaantuvat jo Vi-Siblinillä® (Pinta 2019). Jos fysioterapi-

asta ei ole riittävää apua, voidaan biopalautehoidossa visuaalisen tai äänipalautteen 

avulla harjoittaa lantionpohjan koordinaatiota ja peräaukon sulkijalihasten harjoitte-

lua (Aitola & Luukkonen 2009, 216). 

Biopalautehoito on eräänlaista fysioterapiaa, jossa lisätään potilaan tietoisuutta 

omista fysiologisista toiminnoista, jotka eivät ole tahdosta riippumatonta toimintaa. 



14 

 

Biopalautehoito yhdessä lantionpohjalihas harjoittelun kanssa on tehokkain konser-

vatiivinen hoitomuoto. (Lehto 2016, 25.) Mikäli aloitetaan fysioterapia, sen kestettyä 

noin kuusi kuukautta fysioterapeutti lähettää palautteen hoidon onnistumisesta gast-

rokirurgille. Mikäli oireet eivät ole helpottaneet, täytyy miettiä korjausleikkausta. 

(Pinta 2019.) 

Repeämästä huolimatta potilaalla ei aina ole oireita ja tällöin ei tarvitse tehdä mitään 

toimenpiteitä. Mikäli on inkontinenssi oireita ja repeämä näkyy endo- ultraäänessä 

tehdään toisen vaiheen korjausleikkaus. Näitä on vuodessa vain muutama Seinä-

joen keskussairaalassa. (Pinta 2019.) 

Heikentyneitä sulkijalihaksia ja väljää anaalikanavaa voidaan vahvistaa ja tiivistää 

bioinjektioilla. Tämä hoito on helppo toteuttaa, mutta pitkäaikaisvaikutuksia ei ole 

saatavilla. Suolihuuhtelua voidaan käyttää myös hoitokeinona. Kirurgisia hoitovaih-

toehtoja on neurostimulaatio, myöhäiskorjaus ja paksusuoliavanne. Neurostimulaa-

tiossa herätellään uudelleen lantionpohjan hermotoiminta ihonalaisella tahdisti-

mella, jolloin ulosteenpidätyskyky palautuu ennalleen tai ainakin paranee. Jos pe-

räaukon sulkijalihaksia ei ole korjattu heti synnytyksen jälkeen, niin myöhäiskorjauk-

sessa pyritään palauttamaan peräaukonsulkijalihakset rengasmaisiksi. Paksu-

suoliavanne on viimeinen hoitovaihtoehto. (Aitola & Luukkonen 2009, 219.) 
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4 PERÄAUKON SULKIJALIHASVAURIOSTA KÄRSIVÄN 

POTILAAN KOKEMUKSET 

Peräaukon sulkijalihasvauriolla on merkittäviä pitkäaikaisia vaikutuksia naisen ter-

veyteen ja myös elämänlaatuun (Räisänen 2011). Kärsimys voi johtua fyysisestä tai 

psyykkisestä pahasta olosta. Kärsimys koskettaa koko ihmistä. Elämänmuutos, sai-

raus tai toimintakyvyn menetys aiheuttaa kriisin ihmisille, joiden kognitiivinen toimin-

takyky on ollut hyvä. (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2006, 368.) Pinnan (2019) 

mukaan potilailla korostuu enemmän psyykkiset oireet, kuin fyysiset. 

4.1 Kärsimys ja kärsiminen 

Kärsimys ja kärsiminen limittyvät toisiinsa. Kärsiminen on se asia mistä ihmiset ha-

luavat yleensä vapautua. Kärsimys liittyy yleensä fyysiseen kipuun, mutta se voi-

daan yhdistää myös moneen muuhunkin tunteeseen ja ilmiöön, kuten suruun, vi-

haan, yksinäisyyteen, masennukseen, luopumiseen ja kaipaukseen. Kärsimys on 

osa kaikkea inhimillistä elämää eli jokainen ihminen kykenee ainakin jossain määrin 

tunnistamaan kärsimyksen sitä kohdatessaan. (Toivanen 2009, 78, 100.)  

Eriksonin ja Barbosa da Silvan (1994, 153) mukaan kärsimyksen ymmärtäminen 

hoitotyössä on erityisen tärkeää ja se on peruskäsite hoitotieteessä. Hoitotyöllä py-

ritään lievittämään kärsimystä. Kylmän (1996, 59) mukaan hoitajan tehtävänä on 

ehkäistä potilaan kärsimystä ja vahvistaa toivoa. 

4.2 Fyysinen kärsimys 

Fyysinen hyvinvointi kulkee käsi kädessä mielenterveyden kanssa (Kylmä 1996, 

62). Riippumattomuus, hallinnan tunne ja selviytyminen kaikissa olosuhteissa ovat 

tärkeitä arvoja länsimaissa. Toimintakyky ja ulkonäkö ovat myös tärkeitä arvoja, näi-

hin sairaus tai hoidot voivat vaikuttaa voimakkaasti. Ulosteen pidätyskyvyn häiriöihin 

liittyy fyysisten toimintojen heikentymistä, fyysistä rappeutumista sekä pahaa hajua. 

Potilaat, joilla tällaisia häiriöitä on, kokevat menettäneen arvokkuutensa ja voivat 
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vetäytyä syrjään psyykkisesti ja sosiaalisesti. Oireet aiheuttavat myös potilaalle ah-

distusta ja häpeän tunteita. Häpeän tunteita voi tulla, kun potilas ei pysty kontrolloi-

maan oman elimistön toimintoja. (Kristoffersen ym. 2006, 371.)   

Fyysinen toimintahäiriö voi vaikuttaa intiimiin kanssakäymiseen sekä aktiivisuuteen 

yleensäkin. Tutkimuksessa on tullut esille, että pidätyskyvyn ongelmista kärsivillä 

naisilla seksuaalitoiminnot ovat heikommat kuin naisilla, joilla ei ole ongelmaa. Nai-

sella voi olla negatiivinen kuva omasta kehosta sekä pelkoa kehon toimintoja koh-

taan. (Aukee & Tihtonen 2010, 2384.) 

4.3 Psyykkinen kärsimys 

Kärsimys koskettaa koko ihmistä, eikä vain sitä osaa, mikä kärsimyksen aiheuttaa. 

Ihmisen ajattelu omasta itsestään ja muista ihmisistä muuttuu usein kärsimyksen 

myötä. Ihminen saattaa hävetä kärsimystään ja kokea, että hänen ihmisarvonsa on 

laskenut. Toisinaan ihminen saattaa nostaa omaa ihmisarvoaan omissa silmissään 

sillä, että hakee kärsimykselle jotain merkitystä. Kärsimys aiheuttaa ihmiselle suurta 

yksinäisyyttä. Itsesääli on myös yleistä sairastuneelle, se aiheutuu usein siitä, että 

koetaan sairaus epäoikeudenmukaisena. Itsesääli saattaa myös aiheutua sisäi-

sestä raivosta. Varsinkin ihminen, joka ei ole koskaan ajatellut sairastuvansa kokee 

sairauden aiheuttaman kärsimyksen järkyttävänä ja kouriintuntuvana asiana. (Kris-

toffersen ym. 2006, 366-367, 369.)  

Psyykkisen tasapainon järkkyminen on emotionaalinen kriisi. Potilas kokee, ettei 

selviä uhkaavasta elämäntilanteesta selviytymiskeinoilla, joita on aiemmin käyttä-

nyt.  Kriisi merkitsee aina uhkaa, mutta myös mahdollisuutta johonkin uuteen. Elä-

mänkriisejä kuvataan mahdollisuuksina inhimilliseen kasvuun. (Lindvall 1997, 26.) 
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5 SYNNYTYKSEN JÄLKEISESTÄ PERÄAUKON 

SULKIJALIHASVAURIOSTA KÄRSIVÄN POTILAAN OHJAUS 

Potilaan rooli ja oikeudet ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä terveydenhuol-

lossa. Potilas ajatellaan nykyään aktiivisena toimijana omaa hoitoansa kohtaan. 

Hoitotyön ammattilaisille tämä tarkoittaa ohjaustaitojen kehittämistä potilaan tar-

peita vastaavaksi. Vuosina 2001 ja 2010 hoitotyön ammattilaisille tehdyn tutkimuk-

sen mukaan ammattilaisten ohjaustaidot ovat kehittyneet kokonaisuudessaan pa-

rempaan suuntaan. Kehitystä oli tapahtunut ohjauksen sisällön laajenemisessa. 

Tutkimuksesta selvisi kuitenkin, että moni asia potilasohjauksessa oli mennyt tutki-

musaikana huonompaan suuntaan, joten ne vaativat selkeästi kehittämistä. Kehitet-

täviä asioita olivat potilaiden ohjaustarpeen arviointi, ohjauksellisten tavoitteiden 

asettaminen, ohjauksen tuloksellisuuden arviointi sekä ohjausmenetelmien moni-

puolinen hyödyntäminen. (Eloranta, Katajisto & Leino-Kilpi 2014, 63-64.) 

Potilaskeskeisessä ohjauksessa potilas on hoitohenkilökunnan kanssa yhteistyössä 

ja aktiivisena osallistujana. Potilaskeskeisyys edellyttää hoitajalta potilaan kunnioit-

tamista ja arvostamista. Myös potilaan yksilöllinen huomiointi on tärkeää ja se ko-

rostuu, etenkin peräaukon sulkijalihasvauriopotilaan ohjauksessa. (Montin 2008, 5.) 

Kynkään ym. (2007, 41) mukaan ohjaus onnistuu parhaiten, kun potilas ja hoitaja 

ovat aktiivisia ja tavoitteellisia. Hoitajan tulee rohkaista potilasta ottamaan vastuuta 

omasta hoidosta. 

Näyttöön perustuvaa ohjausta on kehitetty, koska potilailla on oikeus saada tietoa 

hoitoaan koskevista vaihtoehdoista. Ohjauksen avulla pyritään löytämään potilaalle 

paras mahdollinen ohjauksen muoto. Muotoja ovat esimerkiksi yksilö- ja ryhmäoh-

jaus. (Kyngäs ym. 2007, 62.) 

Ohjausta toteutetaan tavoitteellisesti, sisällöllisesti sekä menetelmällisesti. Ohjauk-

sen vaikuttavuutta voidaan tarkastella yksilön näkökulmasta sekä yhteisön näkökul-

masta.  Yksilön näkökulmasta tarkastellaan potilaan kokemusta tiedosta ja tuesta, 

jota on saatu ohjauksen avulla. Yhteisönäkökulmassa tarkastellaan kansantervey-

dellisten, taloudellisten sekä yhteiskunnallisten hyötyjen osalta ohjauksen vaikutta-

vuutta. (Kyngäs ym. 2007, 145.) 
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Niin kuin kaikkeen hoitotyöhön, myös ohjaukseen liittyy eettisiä kysymyksiä. Oh-

jaukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä on, miten ohjauksen avulla tuetaan potilaiden 

omia voimavaroja ja potilaan oikeutta saada totuudenmukaista tietoa terveyteen ja 

hoitoon liittyvissä asioissa. (Redman 2011, Leino-Kilven & Kuljun mukaan 2012, 3.) 

Sairaanhoitajien eettiset ohjeet korostavat potilaiden itsemääräämisoikeutta ja poti-

laan mahdollisuutta vaikuttaa omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Eettisiin 

ohjeisiin on myös kirjattu, että sairaanhoitajan ja potilaan välinen hoitosuhde perus-

tuu avoimeen vuorovaikutukseen ja luottamukseen. (Sairaanhoitajaliitto 2014.) Val-

takunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta on laatinut terveydenhuol-

lon eettiset periaatteet: oikeus hyvään hoitoon, ihmisarvon kunnioitus, itsemäärää-

misoikeus, oikeudenmukaisuus, hyvä ammattitaito ja hyvinvointia edistävä ilmapiiri 

sekä yhteistyö ja keskinäinen arvonanto. (Mönkkönen 2018, 38.) 

5.1 Yksilöohjaus 

Potilaskeskeisyys on potilasohjauksen tavoite ja sillä tarkoitetaan potilaan kohtaa-

mista yksilönä (Montin 2008, 7). Yksilöohjausta pidetään tehokkaimpana menetel-

mänä ohjauksessa ja se on yleisin ohjausmuoto, jota käytetään sairaalassa (Jaa-

konsaari 2009, 20). Kynkään (2007, 146) mukaan perustana yksilöohjaukselle ovat 

potilaan terveys- ja sairauskertomukset, mutta tarvitaan myös tietoa tämän hetki-

sestä tilanteesta, jota saadaan keskustelemalla potilaan kanssa. 

Yksilöohjausta annetaan usein suullisesti, koska vuorovaikutus on kulmakivi ohjauk-

selle. Ohjauksessa potilaalla on mahdollista kysymysten esittäminen, väärinkäsitys-

ten oikaiseminen sekä tuki hoitajalta. Erilaisia oheismateriaaleja voidaan käyttää tu-

kena ohjauksessa. Yksilöohjauksessa mahdollistuu tarpeista lähtevä ohjaus, moti-

vaation ja aktiivisuuden tukeminen sekä palautteen antaminen. Potilaat kokevat 

usein yksilöohjauksen ilmapiirin miellyttävämmäksi. Oppimisen kannalta yksilöoh-

jaus on tehokkain menetelmä. (Kyngäs ym. 2007, 74.) 

Tavoitteet ohjaukselle määritellään yhdessä potilaan kanssa, jotta ne olisivat hel-

pommin saavutettavissa. Tavoitteiden tulee olla realistisia, konkreettisia sekä mitta-

via. Potilaan mielipiteiden huomioiminen tavoitteiden asettamisessa edistää sitou-

tumista ja tyytyväisyyttä. Ristiriitaiset tavoitteet heikentävät potilaan fyysistä ja 
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psyykkistä hyvinvointia, joten niiden tulisi olla sopusoinnussa potilaan elämäntilan-

teen kanssa. Ohjaus on tehokkainta, kun potilaan taustatiedot huomioidaan, esi-

merkiksi arvot ja näkemykset. (Kyngäs ym. 2007, 75.) 

Potilaan yksilöllisen ohjauksen aikana hoitaja arvioi potilaan kognitiiviset kyvyt ja 

toimintavalmiudet sairauden suhteen. Yksilöohjauksessa painotetaan potilaan vas-

tuuseen omasta hoidostaan, jolloin hän voi ymmärtää sairauden luonteen ja hoidon 

paremmin. (Montin 2008, 20.) Kasvokkain tapahtuva yksilöohjaus on menetelmä, 

jota potilaat eniten toivovat. Potilaat kokevat, että hyötyvät yksilöohjauksesta eniten 

ja myös hoitaja pystyy vastaamaan yksilöllisiin ohjaustarpeisiin paremmin, peräau-

kon sulkijalihasvaurio potilaat hyötyvät myös yksilöohjauksesta. (Kyngäs & Henti-

nen 2008, 111.) 

5.2 Dialoginen vuorovaikutus 

Dialogi muodostuu sanoista dia ja logos, jotka kuvaavat dialogisuuden olemusta eli 

väliin kerättyä maailmaa. Dia tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa läpi tai halki, logos 

tarkoittaa järkeä tai oppia. Ihmiskäsitys ja maailmankuva on dialogisuutta, mikä vai-

kuttaa tapaan kohdata ihmiset. Vuorovaikutusta verrataan tanssiin, jossa säädel-

lään läheisyyttä ja etäisyyttä, näin tapahtuu myös vuorovaikutuksessa. Taitava vuo-

rovaikutustanssija tunnustelee toisen rytmiä ja antaa tilaa toisen askelille, mutta hoi-

tajan on osattava viedä vuorovaikutusta eteenpäin ja hallittava kokonaistilanne. 

(Mönkkönen 2007, 86-87.) 

Potilaan ja hoitajan välillä on vuorovaikutussuhde, jossa tekemisellä, sanomisella ja 

olemisella on merkittävä vaikutus toiseen ihmiseen. Ohjaus kuuluu myös hoitosuh-

teeseen, jota hoitaja antaa potilaalle. Dialogisuus korostuu vuorovaikutussuhteessa. 

(Rautava-Nurmi ym. 2012, 28.) 

Ohjaustilanteissa on sanallista ja sanatonta viestintää. Tavoite on, että potilas ja 

hoitaja käyvät yhteisymmärryksessä keskustelua, puhuvat samalla tavalla ja samaa 

kieltä. Sanallista viestintää on vain pieni osa vuorovaikutussuhteessa, tutkimuksen 

mukaan sanatonta viestintää on yli puolet vuorovaikutuksen viesteistä. Sanatto-

malla viestinnällä pyritään tukemaan, täydentämään, kumoamaan, painottamaan tai 
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korvaamaan kokonaan sanallista viestintää. Eleet, ilmeet, teot sekä kehon kieli ovat 

sanatonta viestintää. (Kyngäs ym.2007, 38-39.) 

Dialoginen kohtaaminen on eettisten periaatteiden soveltamista käytäntöön. Dialo-

gisuuden tärkein elementti on vastavuoroisuus. Dialogisessa vuorovaikutuksessa 

jokainen osallistuja pystyy vaikuttamaan tilanteeseen. Ohjauksessa suhde nähdään 

molemminpuolisen ymmärryksen rakentamisena, tämä tarkoittaa, että mennään 

molempien, sekä hoitajan että potilaanehdoilla. Dialogisuus ei ole pelkkää puhetta, 

vaan siinä parhaillaan molemmat osapuolet voivat oppia ja muuttaa mielipiteitään 

tai asenteitaan. Dialogisen vuorovaikutuksen syntyminen vaatii luottamuksellista 

suhdetta. (Mönkkönen 2007, 34, 88-89.) Kynkään ym. (2007, 39) mukaan toimiva 

ohjaussuhde syntyy, kun potilas ja hoitaja kunnioittavat toistensa asiantuntemusta. 

Vuorovaikutuksessa keskustelun välineitä ovat ymmärtäminen, kohtelu, tukeminen 

sekä yhteistyö. Ymmärtäminen on kuuntelemista, empatiaa ja kysymistä. Kohtelu 

on avoimuutta, välittämistä, iloisuutta, ystävällisyyttä, aitoutta sekä hyväksyntää. 

Tukemisessa korostuvat auttaminen, rohkaiseminen sekä vahvistaminen ja yhteis-

työ perustuu neuvotteluun. (Kääriäinen 2008, 12.) Mönkkösen (2007, 92) mukaan 

vuorovaikutus tarvitsee aikaa ja luottamusta toimiakseen hyvin. 

5.3 Laadukas neuvonta ja ohjaus 

Neuvonnalla tarkoitetaan, että hoitaja auttaa potilasta tekemään valintoja antamalla 

hänelle neuvoja. Ammattilaisen tietoja ja taitoja hyödynnetään neuvonnassa, mutta 

lähtökohdat tulee aina potilaan henkilökohtaisista tarpeista. Neuvonta on neuvotte-

lua yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. (Eloranta & Virkki 2011, 21.) Kynkään ym. 

(2007, 145) mukaan laadukas ohjaus edistää potilaan terveyttä. Ohjaus vaikuttaa 

myös potilaan mielialaan, se vähentää masentuneisuutta sekä ahdistusta ja yksi-

näisyyttä. 

Ohjaus on tiedon, taidon ja selviytymisen yhteistä rakentamista, jossa ohjaaja ja 

ohjattava kohtaavat tasavertaisina vuoropuhelussa. Ohjaus kannustaa ohjattavaa 

auttamaan itseään omassa elämässään, omista lähtökohdistaan käsin. Näin ollen 
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ohjattava itse määrittää ja muodostaa ohjauksen sisällön. Ohjauksella pyritään sii-

hen, että ohjattava ymmärtää hoidon, palvelun, muutoksen tms. merkityksen ja hän 

kokee voivansa vaikuttaa siihen. Tämä on merkityksellistä ohjattavan motivoitumi-

sen ja sitoutumisen kannalta. (Eloranta & Virkki 2011, 19-20.) 

Osa potilaan hyvää hoitoa on laadukas ohjaus, jokaisella potilaalla on oikeus oh-

jaukseen. Hoitajalla on velvollisuus ohjata lakien, asetusten, ohjeiden, suositusten 

sekä hyvien ammattikäytänteiden ja terveyden edistämisen näkökulmat huomioi-

den. Hoitopäivien määrä on lyhentynyt, joten ohjaukseen panostaminen on nykyai-

kana erittäin tärkeää. (Kääriäinen 2008, 10.) 

Hoitotyön ammattilainen ei koskaan määrittele sitä mikä on potilaan hyväksi, vaan 

sen tekee potilas itse. Hoitotyön ammattilaisen onkin hyvä pitää mielessä, että am-

matillisen kohtaamisen tulee olla potilaalle tilaa antava, toista huomioiva ja läsnä 

oleva kohtaaminen. Kohtaamisista syntyy kokemuksia potilaan ja hoitotyön ammat-

tilaisen välille. Jos potilaan reaktio on positiivinen, niin hän kokee, että ohjauksesta 

on hyötyä. (Helminen 2017, 48.) 

Virtasen (2015, 11-12) mukaan nykypäivänä potilaiden on helppo hakea tietoa sai-

rauksista ja niiden hoidoista omatoimisesti. Tämän myötä myös hoitajan on osattava 

ohjata potilasta hakemaan tietoa ajankohtaisista ja luotettavista lähteistä. Potilasta 

kannustetaan ottamaan vastuuta omasta hoidosta ja tekemään päätöksiä, mutta 

hoitajan rooli on tuoda esiin ammatillinen näkemys ja tukea potilasta tämän päätök-

sissä. 

Ohjauksella voidaan vaikuttaa myönteisesti potilaan kokemuksiin ja valmiuksiin, oh-

jaus mahdollistaa potilaan omaa päätöksentekoaan hoitoonsa liittyen. Ohjattavan 

on saatava riittävästi tietoa, että voi tehdä päätöksiä omasta hoidostaan. Tiedon on 

oltava ymmärrettävää ja sellaista, että potilas pystyy sitä hyödyntämään omassa 

elämässään. Hyvällä ohjauksella edistetään potilaan valmiuksia hoitaa itseään, oh-

jauksella voidaan myös vähentää sairauteen ja erilaisiin muutoksiin liittyvää ahdis-

tusta ja pelkoa. Ohjauksella voidaan edistää potilaan tyytyväisyyttä hoitoon ja tätä 

kautta voi potilaan elämänlaatu ja hyvinvointi parantua. (Eloranta & Virkki 2011, 15.) 
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Tärkeää onnistuneen ohjauksen kannalta on, että ohjausta arvioidaan koko ajan. 

Potilas ja hoitaja arvioivat, kuinka tavoitteisiin on päästy ja miten ohjaus on onnistu-

nut sekä millaista ohjaus on ollut. Motivoinnin kannalta on tärkeää, että hoitaja an-

taa potilaalle positiivista palautetta niistä asioista, joissa hän on onnistunut. Ohjauk-

sen kannalta on myös tärkeää, että käydään läpi asioita, joissa on epäonnistuttu, 

jotta voidaan tehdä suunnitelmia toiminnan muuttamiseksi. Potilaan tietoihin tulisi 

kirjata tarkkaan ohjauksen tavoitteet, suunnitelma, toteutus sekä arviointi. Suunni-

telmallisen ohjaamisen mahdollistaa täsmällinen kirjaaminen. (Kyngäs ym. 2007, 

45-46.)  

Kuvio 1. kuvastaa peräaukon sulkijalihasvaurio potilaan ohjausta. Laadukkaaseen 

ohjaukseen vaikuttaa hoitajan hyvä ammattitaito, joka perustuu ajantasaiseen tie-

toon sekä ammatilliseen otteeseen ohjauksessa. Ohjauksen sisältyy sekä suullinen 

että kirjallinen ohjaus. Asiakas täytyy kohdata yksilöllisesti sekä vuorovaikutuksen 

on oltava dialogista. Ohjauksessa on myös otettava huomioon ympäristötekijät. 

 

Kuvio 1. Laadukas potilasohjaus. 

Hoitajan hyvä ammattitaito

Tutkittuun näyttöön perustuva 
ajantasainen tieto

Ammatillinen ote ohjauksessa

Ohjauksen antaminen 
poliklinikka ympäristössä

Rauhallinen ohjausympäristö

Suullinen ja kirjallinen ohjaus
Asiakas- ja elämäntilanne 

lähtöinen ohjaus

Tavoitteellista

Dialoginen vuorovaikutus

Laadukas synnytyksen 
jälkeisen peräaukon 
sulkijalihasvauriosta 

kärsivän potilaan ohjaus 
poliklinikalla
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6 KIRJALLINEN POTILASOHJE 

Ohjaustilannetta voidaan täydentää kirjallisella ohjeella. Kirjalliset ohjeet ovat hoito-

henkilökunnan ohjaustilanteissa potilaille antamia kirjallisia ohjeita. Kirjallisia ohjeita 

käytetään tukemaan suullista ohjausta. Kun käytetään kirjallista ohjausta suullisen 

ohjauksen lisäksi muistaa potilas asiat paremmin. (Eloranta & Virkki 2011, 73-74.) 

Asiakkaiden mielestä ohjeet hoitoon liittyen on hyvä saada suullisen ohjauksen li-

säksi myös kirjallisena. Erityisen tarpeellista kirjallisten ohjeiden käyttö on silloin, 

kun suullisen ohjauksen aika on vähentynyt. Hoitotyön ammattilaiset voivat käyttää 

arvionsa mukaan olemassa olevia ohjeita tai suunnitella ja luoda uuden ohjeen. 

(Kyngäs ym. 2007, 124.) 

Oppaalla tai ohjeella tarkoitetaan kirjallista ohjetta, jonka potilas saa hoitohenkilö-

kunnalta. Oppaassa on tietoa sairauksista ja niiden riskitekijöistä, hoidosta ja tutki-

muksista. (Eloranta & Virkki 2011, 73.) Kirjallisissa ohjeissa on tärkeää ohjeiden oi-

keellisuus ja se, miten asiat ohjeissa kerrotaan. Ohjeiden ensisijainen tehtävä on 

vastata potilaita askarruttaviin kysymyksiin. Ohjeet eivät saa olla vain käskynjakoa, 

vaan niiden tulee myös tukea potilaiden itsemääräämisoikeuden toteutumista ter-

veydenhuollossa. Kirjallisilla potilasohjeilla pyritään vähentämään potilaiden ahdis-

tuneisuutta ja lisäämään tietoa palveluista. Potilaan on tarkoitus saada kirjallisista 

ohjeista tietoa sairaudestaan, tutkimuksista, tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin val-

mistautumisessa. (Lipponen, Kyngäs & Kääriäinen 2006, 66.) Hyvin suunniteltua, 

tehokasta ja oikein suunnattua kirjallista ohjetta voi potilas käyttää itseopiskeluun 

(Kyngäs ym. 2007, 125). 

Jokainen potilasryhmä tarvitsee sopivat ja heidän tarpeidensa mukaiset ohjeet 

(Kyngäs ym. 2007, 124). Hyvän potilasohjeen laadinta alkaa mietinnällä, kenelle 

ohje tehdään. Ohjeen on oltava puhutteleva ja potilaan täytyy heti ensimmäisestä 

lauseesta tietää, että ohje on juuri hänelle tarkoitettu. (Torkkola, Heikkinen & Tiainen 

2002, 36.) 

Ohjeen on pohjauduttava ajantasaiseen ja virheettömään tietoon ja noudatettava 

alueella voimassa olevia hoitokäytäntöjä. Ohjeen selkeyteen täytyy kiinnittää huo-

miota ja asiat täytyy jäsentää loogisesti ja kappalejaon on oltava selkeä. Ohjeen on 

oltava helppolukuinen, pitkiä ja monimutkaisia lauserakenteita täytyy välttää. (Elo-
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ranta & Virkki 2011, 75.) Kynkään ym. (2007, 125) mukaan huonosti ymmärrettävät 

kirjalliset ohjeet saattavat heikentää ohjauksen tasoa.  

Kirjallisessa ohjeessa kirjasintyypin on oltava selkeästi luettavaa ja kirjaisinkoko riit-

tävä. Keskeisiä asioita voi korostaa esimerkiksi lihavoinnilla tai alleviivauksella. Oh-

jeen keskeiset asiat tulisi esittää vain pääkohdittain, ettei tietoa tulisi liikaa. Raken-

teellisesti pääasiat tulisi myös sijoittaa ensimmäiseen virkkeeseen. On suositeltavaa 

käyttää mieluummin aktiivi- kuin passiivimuotoa. (Kyngäs ym. 2007, 127.) 

Teksti tulee olla ymmärrettävää ja on suositeltavaa käyttää yleiskielen sanoja, koska 

ohjeen tyypillinen lukija on maallikko. Termien ja termimäisten lyhenteiden käyttöä 

on syytä välttää, sillä se etäännyttää potilasta asiasta ja saattaa tehdä tutustakin 

asiasta vieraan. Myöskään vierasperäisiä sanoja ei ole suositeltavaa käyttää, sillä 

ne helposti ymmärretään väärin tai sekoitetaan toisiinsa. Mikäli kirjallisessa oh-

jeessa on käytettävä lääketieteellisiä termejä tai lyhenteitä, niin ne on selitettävä 

ohjeessa. Ohjetta laadittaessa on mietittävä, että mitä sairaalasanoja potilas mah-

dollisesti tarvitsee, kun käy esimerkiksi jatkotutkimuksissa – tai hoidoissa. Jos täl-

laisia sanoja on, niin niitä olisi hyvä jo ohjeessa käyttää, näin ne tulisivat potilaalle 

jo ohjeessa tutuksi. (Hyvärinen 2005.) 

Ohjeesta on hyvä löytyä hoitopaikan yhteystiedot, että potilas tietää, mistä saa tar-

vittaessa lisätietoa. Ohjeen tekijöiden nimet on myös ohjeesta löydyttävä. Nämä olisi 

hyvä sijoittaa ohjeen loppuun. (Torkkola ym. 2002, 44.) 
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7 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata laadukasta peräaukon sulkijalihasvauriopo-

tilaan ohjausta. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa ohje, joka sisältää tietoa pe-

räaukon sulkijalihasvauriosta kärsivien potilaiden hoidoista ja tutkimuksista. Ohje on 

tarkoitettu potilaille ja hoitohenkilöstölle. 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: Millaista on laadukas synnytyksen jälkeisen 

peräaukon sulkijalihasvauriosta kärsivän potilaan ohjaus poliklinikalla? Millainen on 

laadukas peräaukon sulkijalihasvauriosta kärsivän potilaan kirjallinen potilasohje? 
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8 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

Tämä kirjallisuuskatsaus on osa toiminnallista opinnäytetyötä, jonka tuotoksena laa-

dittiin ohje Seinäjoen keskussairaalan vatsatautien poliklinikalle. Ohje on tarkoitettu 

synnytyksen jälkeisestä peräaukon sulkijalihasvauriosta kärsiville potilaille ja heitä 

ohjaaville hoitajille.  

Opinnäytetyön tekeminen aloitettiin aiheen valinnalla keväällä 2018, pyyntö tähän 

työhön tuli Seinäjoen keskussairaalasta. Opinnäytetyöhön kerättiin ensin teoriatie-

toa sekä ohjauksesta että peräaukon sulkijalihasvauriosta ja sen hoidosta ja tutki-

muksista ja näiden pohjalta tehtiin opinnäytetyön suunnitelma. Suunnitelma oli val-

mis ja ohjaavan opettajan hyväksymä marraskuussa 2018. Hyväksytyn suunnitel-

man jälkeen haettiin tutkimuslupaa Seinäjoen keskussairaalasta ja samalla haettiin 

lupaa haastatella asiantuntijaa. Lupa opinnäytetyön tekemiselle saatiin joulukuussa 

2018.  

Varsinaisen opinnäytetyön tekeminen aloitettiin tammikuussa 2019, johon laajen-

nettiin tietoa kaikilta osa-alueilta ja haastateltiin asiantuntijaa. Helmikuussa 2019 oli 

tapaaminen poliklinikan sairaanhoitajan kanssa, jossa sovittiin ohjeeseen tulevat 

asiat sekä henkilökunnan toiveet. Haastateltavalle gastrokirurgille toimitettiin teema-

haastattelun runko tutkimuslupapyynnön yhteydessä ja tarkemmat kysymykset toi-

mitettiin maaliskuussa 2019, myös haastattelu toteutettiin maaliskuussa. Kirjallisen 

osuuden ollessa valmis tehtiin toiminnallinen osa eli potilasohje, joka tehtiin polikli-

nikan hoitajien ja lääkärin toiveiden sekä teoriatiedon pohjalta. Ohjeen tekeminen 

aloitettiin maaliskuussa 2019. Valmis ohje ja opinnäytetyö esitettiin toukokuussa 

2019, sekä koulun seminaarissa että vatsatautien poliklinikan osastopalaverissa. 

8.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa sellaisen ammattitaidon, jolla olisi 

mahdollisimman hyvä työllisyystilanne heti valmistumisen jälkeen. Opinnäytetyön 

valinnalla ja ideoinnilla on myös merkitystä työllistymiseen. Toiminnallista opinnäy-

tetyötä tehdessä olisi suositeltavaa, että työlle olisi toimeksiantaja. Toimeksi anne-

tun opinnäytetyön etuna on se, että opiskelija pääsee peilaamaan tietoja ja taitojaan 
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sen hetkiseen työelämään ja sen tarpeisiin, sekä tukee opiskelijan ammatillista kas-

vua. (Vilkka & Airaksinen 2003, 16-17.) 

Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää työelämää toiminnallisuu-

den sekä teoria- ja tutkimustiedon kautta. Sillä tarkoitetaan käytännön työn ohjeis-

tamista ja se voi olla alasta riippuen esimerkiksi kirjallinen ohje tai opas ammatilli-

seen käyttöön. Ammattikorkeakoulun toiminnallisessa opinnäytetyössä on tärkeää, 

että siinä yhdistyy käytännön toteutus ja sen raportointi tutkimusten keinoin. Myös 

toiminnallisessa opinnäytetyössä täytyy kertoa perustasolla tutkimusmenetelmien ja 

niiden valintojen käytöstä. Tarkoituksena on, että ammattikorkeakoulun käynyt opis-

kelija toimii valmistuttuaan alansa asiantuntijatehtävissä sekä tietää siihen liittyvät 

kehittämisen ja tutkimuksen perusteet. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9-10.) 

8.2 Kirjallisuuskatsaus aineistonkeruumenetelmänä 

Kirjallisuuskatsaus kuuluu olennaisena osana erilaisiin tutkimuksiin, erityisesti opin-

näytetöihin (Tuomi & Sarajärvi 2018, 138). Kirjallisuuskatsaus toimii tutkimuksen 

teoreettisen taustan perustana, kaikilla tutkimuksilla on teoreettinen tausta. Tutki-

mus voi perustua tiettyyn teoriaan tai käsitteelliseen malliin. Tutkija voi luoda perus-

tan omalle tutkimukselleen. Kirjallisuuskatsauksia on monentyyppisiä, hoitotie-

teessä on eniten käytetty narratiivinen kirjallisuuskatsaus, joka kokoaa tutkimustie-

don sanallisesti yhteen. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 94.) 

Narratiivisessa kirjallisuuskatsauksessa on tarkoitus kertoa tai kuvata aikaisempaa 

tutkimusta ja sen laajuutta sekä määrää. Katsauksen kysymystenasettelu on 

yleensä laaja ja se voi sisältää erilaisia rajauksia. (Stolt, Axelin & Suhonen 2015, 9.)  

Narratiivisella kirjallisuuskatsauksella annetaan laaja kuva aiheesta, jota käsitellään 

sekä tehdään se helppolukuiseksi ja tutkijan näköiseksi. Kirjallisuuskatsauksella jär-

jestetään tietoa yhtenäiseksi sekä jatkuvaksi tapahtumaksi. Narratiivisessa kirjalli-

suuskatsauksessa on kolme toteuttamistapaa: toimituksellinen, kommentoiva sekä 

yleiskatsaus. Toimituksellisessa katsauksessa aineisto on suppea ja kirjallisuuskat-

saus tukee artikkelia tai jotakin lehden teemaa. Kommentoivat kirjallisuuskatsaukset 
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herättävät keskustelua, eikä itse tekijälle katsaus ole tiukka metodi. Yleinen toteut-

tamistapa on yleiskatsaus. Tämä on laaja prosessi, jossa tiivistetään aiemmin teh-

tyjä tutkimuksia. Narratiivinen kirjallisuuskatsaus antaa ajankohtaista tutkimustietoa, 

mutta analyyttisinta tulosta se ei anna. Tätä katsausta käytetään paljon opetusalalla, 

esimerkiksi opiskelijat saavat ajankohtaista tietoa, mitä ei välttämättä muun tieteel-

lisen kirjallisuuden avulla saa. (Salminen 2011, 7.) 

Kirjallisuuskatsauksessa on tarkoituksena kuvata, mistä näkökulmista ja miten ky-

seistä asiaa on tutkittu aiemmin, kuinka tutkimus liittyy olemassa oleviin tutkimuk-

siin. Kirjallisuuskatsaus kuuluu luonteeltaan teoreettisen tutkimuksen piiriin.  Kirjal-

lisuuskatsauksen apuna käytetään sisällönanalyysia, jolla tehdään työlle runko ja 

näin saadaan tiivistettyä tieto. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 138-139.) 

Kaikki kirjallisuuskatsaukset sisältävät samat vaiheet, jotka tekevät aikaisempaan 

kirjallisuuteen perehtymisestä katsauksen. Tutkittavaa aihetta ei pysty ymmärtä-

mään kokonaisvaltaisesti ilman kirjallisuuskatsauksen tekoa. Kirjallisuuskatsauk-

sessa pyritään järjestelmällisyyteen ja vaiheet on kuvattava siten, että lukija kyke-

nee arvioimaan jokaisen vaiheen toteutustavan ja sen luotettavuuden. (Stolt ym. 

2015, 23.) 

Kirjallisuuskatsauksen aiheenvalinnassa on tärkeää, että tutkija on aidosti kiinnos-

tunut aiheesta, tämä motivoi saattamaan katsausprosessin loppuun saakka (Stolt 

ym. 2015, 24). Aiheenvalinnassa pitää ottaa huomioon, että aihe sopii tutkijan tie-

teenalalle. Tutkimuksen aihe täytyy olla sellainen, että sen pystyy toteuttamaan koh-

tuullisessa ajassa, esimerkiksi pitkittäistutkimukset eivät ole hyviä aihevalintoja 

opiskelijalle. On myös tärkeää, että aiheesta on saatavilla tarpeeksi tietoa. (Hirsjärvi-

vi, Remes & Sajavaara 2009, 77-79.) 

Aiheen rajaukseen on kiinnitettävä huomiota. Toisinaan se on ongelmallista, kuinka 

tarkkarajainen aiheen tulee olla. Joskus aihetta joudutaan aineistonkeruun yhtey-

dessä muuttamaan tai suuntaamaan uudelleen. (Hirsjärvi ym. 2009, 81.) Kirjalli-

suuskatsauksen tärkein vaihe on tarkoituksen ja tutkimusongelman määrittäminen. 

Hyvä tutkimusongelma tai -kysymys on aiheeseen nähden riittävän fokusoitunut, ei 

liian suppea, mutta ei liian laajakaan.  Tutkimusongelmaan tai -kysymykseen pitää 

saada vastaus kirjallisuuden perusteella. (Stolt ym. 2015, 24.) 
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Aiheen valinnan jälkeen tutkijan on valittava käsitteet, joista on kiinnostunut, kohde-

joukko ja se kenen näkökulmasta asiaa tarkastellaan sekä mistä terveysongelmasta 

katsaus tehdään. Kirjallisuushaku ja aineiston valinta sisältää sekä varsinaiset haut 

että kirjallisuuden valintaprosessin. Kirjallisuushakuun on luotettavuuden kannalta 

tehtävä strategia, ettei pääse syntymään virheellisiä johtopäätöksiä. Ensisijaisesti 

pyritään löytämään aineistoon alkuperäistutkimukset. (Stolt ym. 2015, 25.) 

Arviointi on kirjallisuuskatsauksen kolmas vaihe. Tarkoituksena on tarkastella aiem-

mista tutkimuksista saadun tiedon kattavuutta ja tulosten edustavuutta. Tarkoituk-

sena on myös tarkastella, miten sopivaa tieto on oman tutkimusongelman tai -kysy-

myksen kannalta. Arviointia voi tehdä monella tavalla, siihen vaikuttaa katsausme-

netelmä ja katsaukseen valittu aineisto. Arvioinnin jälkeen on vuorossa aineiston 

analyysi ja synteesi, jonka tarkoituksena on järjestää ja tehdä yhteenvetoja valittujen 

tutkimusten tuloksista. Viimeinen vaihe kirjallisuuskatsauksessa on tulosten rapor-

tointi, joka tehdään kirjoittamalla katsaus lopulliseen muotoon. Tulosten raportoin-

nissa tärkeää on riittävä tarkkuus ja luotettavuus. Raportoinnissa on myös huomioi-

tava tulosten hyödynnettävyys jatkossa. Kirjallisuuskatsauksen pohdinnassa on 

hyvä pohtia jokaisen vaiheen luotettavuutta. (Stolt ym. 2015, 28, 30, 32.) 

Aineistoa opinnäytetyöhön kerättiin tutkimuskysymysten pohjalta. Teoriatietoa ha-

ettiin potilaan ohjauksesta ja haku rajattiin polikliiniseen ohjaukseen, jonka avulla 

saatiin vastaus tutkimuskysymykseen. Teoriatietoa haettiin myös kirjallisesta poti-

lasohjeesta, jolla saatiin vastaus toiseen tutkimuskysymykseen. Peräaukon sulkija-

lihasvauriosta etsittiin tutkimustietoa suomeksi ja englanniksi. Uutta tutkittua tietoa 

peräaukon sulkijalihasvauriosta oli niukasti saatavilla. Opinnäytetyöhön haettiin tie-

toa peräaukon sulkijalihasvaurion aiheuttamista fyysisistä ja psyykkisistä oireista. 

Peräaukon sulkijalihasvauriopotilaiden kokonaisvaltaiseen hoitoon ja laadukkaa-

seen ohjaukseen vaikuttaa näiden oireiden huomioiminen. 

8.3 Asiantuntijahaastattelu 

Haastattelulla tarkoitetaan henkilökohtaista haastattelua, jossa haastattelija esittää 

kysymykset haastateltavalle sekä kirjaa vastaukset ylös. Haastattelu voidaan toteut-

taa myös puhelimitse tai sähköpostilla. Henkilökohtaisen kasvotusten tapahtuvan 
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haastattelun etuna on joustavuus. Haastattelija pystyy toistamaan kysymykset, oi-

kaisemaan väärinkäsityksiä, selventämään ilmausten sanamuotoja ja käymään 

avointa keskustelua haastateltavan kanssa. Tärkeintä haastattelussa on saada 

mahdollisimman paljon tietoa halutusta asiasta. Ja sen takia onkin perusteltua toi-

mittaa kysymykset etukäteen haastateltavalle, se myös parantaa haastattelun on-

nistumista. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 85.) 

Haastattelun aihepiirit ja teema-alueet on teemahaastattelussa etukäteen määrätty. 

Teemahaastattelu on vapaampi kuin strukturoitu haastattelu. Tutkimusongelma, jo-

hon haetaan vastausta, on olennainen teemoja mietittäessä. Teemahaastattelun ta-

voitteena on olla vastavuoroinen keskustelu. (Aaltola & Valli 2018, 29-30.) Tuomen 

ja Sarajärven (2018, 88) mukaan etukäteen valitut kysymykset perustuvat tutkimuk-

sen viitekehykseen eli jo tiedettyyn tietoon tutkittavasta asiasta. 

Haastattelun suunnittelussa tärkein vaihe on haastatteluteemojen suunnittelu.  Pe-

rehdyttäessä teoria- ja tutkimustietoon hahmottuvat tutkittavat ilmiöt sekä niitä ku-

vaavat peruskäsitteet ja niiden pohjalta on hyvä luoda haastattelunrunko. Haastat-

telun avulla tutkija pyrkii keräämään luotettavaa tietoa tutkimastaan ilmiöstä, tästä 

syystä on, suunnitteluvaiheessa päätettävä millaisia päätelmiä hän aineistosta ai-

koo tehdä. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 66.) 

Teemahaastattelun etuna on se, että haastattelun edetessä voidaan esittää tarken-

tavia kysymyksiä haastateltavan vastausten perusteella. Toteutustavat teemahaas-

tattelussa vaihtelevat lähes avoimesta haastattelusta aina strukturoidusti etenevään 

haastatteluun, jossa pitäydytään varsin tiukasti vain etukäteen tiedetyissä kysymyk-

sissä. Vaikka avoimessa haastattelussa voidaan kysyä spontaaneja kysymyksiä, 

niin kysymysten on silti liityttävä tutkimuksen tarkoitukseen sekä tutkimustehtävään. 

Tutkimuksen viitekehys ei määrää haastattelun suuntaa, vaan haastattelu on il-

miökeskeinen. Avoimessa haastattelussa tutkijan tehtävänä on pitää haastattelu ai-

heessa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 88-89.) 

Opinnäytetyön tekemiseen haettiin lupaa Seinäjoen keskussairaalasta marras-

kuussa 2018 ja samalla haettiin lupaa haastatella gastrokirurgi Tarja Pintaa. Lupa 

myönnettiin joulukuussa 2018. Haastateltavalle tehtiin saatekirje (liite 1.) ja suostu-

muskaavake haastatteluun (liite 2.). Haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna ja 
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siihen oli tehty haastattelurunko (liite 3.) valmiiksi. Tarkemmat kysymykset toimitet-

tiin maaliskuussa 2019. (Liite 4.) 

Haastatteluun valittiin gastrokirurgi Tarja Pinta, koska hän on opinnäytetyön aiheen 

asiantuntija ja työskentelee peräaukon sulkijalihasvauriosta kärsivien potilaiden pa-

rissa. Hän on kirjoittanut väitöskirjan aiheesta, jota käytetään lähteenä myös tässä 

opinnäytetyössä. Muissa lähteissä, jotka käsittelevät aihetta, viitataan usein myös 

Pinnan väitöskirjaan. 

8.4 Laadukkaan potilasohjeen laatiminen prosessina 

Kohderyhmäksi valittiin synnytyksen jälkeisestä peräaukon sulkijalihavauriosta kär-

sivät naiset sekä poliklinikalla ohjausta antavat sairaanhoitajat. Ohjeen tavoitteena 

oli, että potilaat saavat tietoa tulevista tutkimuksista, joita sulkijalihasvaurion totea-

misen jälkeen mahdollisesti tehdään. Tavoitteena oli helpottaa sairaanhoitajien an-

tamaa ohjausta peräaukon sulkijalihasvauriosta kärsiville potilaille. Tavoitteena oli 

myös, että ohjeen ansiosta potilaat saavat laadukasta ja yksilöllistä ohjausta. Opin-

näytetyöntekijät saivat kokemusta ohjeen laatimisesta sekä tietoa peräaukon sulki-

jalihasvaurio potilaiden tutkimuksista, hoidoista ja ohjauksesta, joita voivat hyödyn-

tää tulevina sairaanhoitajina. 

Ohjeen työstäminen aloitettiin teoriatietoa keräämällä syksyllä 2018. Alkuvuodesta 

2019 teoriatieto oli kerättynä ja alkoi varsinaisen ohjeen laatiminen. Ohjetta teh-

dessä haastateltiin poliklinikan sairaanhoitajaa, joka toi ohjeeseen ammatillisen nä-

kemyksen. Teoriatiedon ja sairaanhoitajan antaman tiedon pohjalta laadittiin kirjalli-

nen ohje, johon hyödynnettiin myös asiantuntijahaastattelusta saatua tietoa. Ohje 

oli valmis huhtikuun 2019 alussa ja se esitettiin keväällä 2019. Ohje tehtiin sähköi-

seen muotoon, joka on tulostettavissa sairaanhoitopiirin intrasta. Ohje on a4 kokoi-

nen ja sisältää tekstiä molemmin puolin. Tarkoitus oli tehdä ohjeesta selkeä ja help-

polukuinen.  

Ohjeessa kerrotaan lyhyesti peräaukon sulkijalihasvaurion oireista ja sen yleisyy-

destä. Ohjeessa avataan yleisimmät tutkimusmenetelmät sekä hoitomuodot. Kos-
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ka peräaukon sulkijalihasvaurio ei välttämättä aiheuta heti oireita, oppaassa kerro-

taan, milloin on tarve hakeutua lääkärin vastaanotolle. Ohjeesta löytyy vatsatautien 

poliklinikan hoitajan yhteystiedot, johon potilas voi olla tarvittaessa yhteydessä, mi-

käli on kysyttävää aiheesta.  

Kuvio 2. havainnollistaa potilasohjeen laatimista prosessina. 

 

Kuvio 2. Potilasohjeen laatiminen prosessina. 

8.5 Aineistojen deduktiivinen analysointi 

Deduktiiviseen päättelyyn yhdistetään usein teorialähtöisessä analyysissä päättelyn 

logiikka. Analyysi, joka pohjautuu teoriaan, yhdistetään usein deduktiiviseen päät-

telyyn. Sisällönanalyysissa, joka tehdään deduktiivisella menetelmällä, kategoriat 

määritellään aiemman tiedon perusteella. Analyysia ohjaa valmis, aikaisempaan tie-

toon perustuva teoria. Deduktiivisessa sisällönanalyysissä käytetään jo olemassa 

olevaa tietoa ja sen pohjalta tehdään analyysirunko. Analyysilla pyritään tekemään 

aineistosta selkeää ja yhtenäistä. Aineiston analyysia tehdään tutkimusprosessin 

jokaisessa vaiheessa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122, 129.) Tuomi ja Sarajärvi (2018, 
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104) muistuttavat, että analysoitaessa aineistoa on tärkeää tehdä selvä rajaus sii-

hen, mistä ollaan kiinnostuneita ja erottaa oleellinen tieto muusta aineistosta.  

Sisällön analysointiprosessit sisältävät kolme päävaihetta: tulosten valmistelu, or-

ganisointi ja raportointi. Valmistelu vaiheessa tietoja kerätään, joita sitten analysoi-

daan deduktiivisesti. Organisointivaiheessa luokitellaan aineisto ja raportoinnissa 

tuloksia kuvataan deduktiivisella lähestymistavalla. (Elo ym. 2014, 2.) Valmistelu-

vaiheen jälkeen valitaan analyysiyksikkö, joka voi olla yksittäinen sana tai teema. 

Analyysiyksikkö voi käsittää useita lauseita ja olla laaja. Yksittäinen sana voi tuottaa 

pirstaleisen kuvan ja olla analyysiyksikkönä liian kapea. Tehtävänä on saada selvää 

aineistosta kokonaisuudessa. Tutkimusprosessin keskeisin osa on tulosten rapor-

tointi ja se on myös tutkijan velvollisuus. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 

168, 172.) 

Analyysirunkoon etsitään sisällöllisesti sopivia asioita aineistosta. Runko sisältää 

käsitteet ja niiden sisältö sekä rakenne ovat analyysin tuloksena. Mikäli käsitteitä on 

runsaasti, se voi kertoa siitä, ettei aineistoa ole kyetty ryhmittelemään. (Kyngäs ym. 

2011, 139.) Kankkusen ja Vehviläinen–Julkusen (2009, 135) mukaan tutkija voi 

käyttää analyysikehikkoa tai lomaketta apuna, joihin teoria on operationalisoitu 

aiemman tiedon ja tutkimuksen tarkoituksen suuntaisesti.  

Opinnäytetyön aineistoa analysoitiin deduktiivisesta näkökulmasta, koska aiheesta 

oli olemassa teoriatietoa, jonka pohjalta tutkimusta tehtiin. Opinnäytetyön analyy-

sirungoksi luotiin kappaleet synnytyksen jälkeinen peräaukon sulkijalihasvaurio, pe-

räaukon sulkijalihasvauriosta kärsivän potilaan kokemukset, synnytyksen jälkei-

sestä peräaukon sulkijalihasvauriosta kärsivän potilaan ohjaus sekä kirjallinen poti-

lasohje. 



34 

 

9 TULOKSET 

Tässä luvussa kuvataan kirjallisuuskatsaukseen valittujen lähteiden deduktiivisen 

analyysin tuloksia. Alla esitetään taulukoiden avulla tuloksia deduktiivisen sisäl-

lönanalyysin mukaan. Tulosten mukaan laadukkaalla ohjauksella sekä selkeällä kir-

jallisella potilasohjeella on merkittävä vaikutus potilaan hoidossa. 

9.1 Laadukas peräaukon sulkijalihasvauriosta kärsivän potilaan ohjaus 

poliklinikalla 

Tulosten analysoinnin mukaan pääluokaksi tuli yksilöllisen potilasohjauksen keskei-

set ominaisuudet. Yläluokiksi laadukkaassa potilasohjauksessa nousivat: laaduk-

kaat ohjaustaidot, hyvät vuorovaikutustaidot, laki potilaan oikeuksista sekä kärsi-

myksen lievittäminen. Taulukko 1. kuvaa laadukkaan potilasohjauksen tuloksia 

deduktiivisen analyysin mukaan. 

Taulukko 1. Laadukas potilasohjaus. 

Pääluokka Yläluokka Alaluokka Pelkistetty ilmaus 

 

Alkuperäinen il-

maus 

Yksilöllisen potilasoh-

jauksen keskeiset 

ominaisuudet 

Laadukkaat ohjaus-

taidot 

 

Suullinen ohjaus  

Kirjallinen ohjaus 

Ammatillinen ote oh-

jaukseen 

”Sairaanhoitajalta 

vaaditaan hyviä oh-

jaustaitoja.” 

 

”Potilaat ovat tänä 

päivänä aktiivisia toi-

mijoita omaa hoitoa 

kohtaan.” 

Yksilöllisen potilasoh-

jauksen keskeiset 

ominaisuudet 

Hyvät vuorovaikutus-

taidot 

 

Dialoginen vuorovai-

kutus 

Empatia 

Läsnäolo 

Voimavarat  

Ammatillinen herk-

kyys 

Sanaton viestintä 

”Potilaan kohtaami-

nen yksilönä.” 

 

”Suullisen ohjauksen 

tärkeys.” 

 

 

”Potilasohjauksen ta-

voite on potilaskes-

keisyys.” 

”Yksilöohjausta an-

netaan usein suulli-

sesti, koska vuorovai-

kutus on kulmakivi 

ohjaukselle.” 
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Sanallinen viestintä 

 

”Yksilöllinen hoito-

työ.” 

”Potilaat kokevat 

usein yksilöohjauk-

sen ilmapiirin miellyt-

tävämmäksi.” 

 

Yksilöllisen potilasoh-

jauksen keskeiset 

ominaisuudet 

Laki potilaan oikeuk-

sista 

 

Tietoa potilaalle riittä-

västi ja ymmärrettä-

västi 

Näyttöön perustuva 

tieto 

”Hoitajalla velvolli-

suus antaa ajanta-

saista tietoa sekä oh-

jata potilasta.” 

 

”Näyttöön perustuva 

ohjaus/hoitotyö.” 

”Potilaalla oikeus 

saada tietoa sai-

raudestaan ja hoidos-

taan sekä oikeus hy-

vään ohjaukseen.” 

”Näyttöön perustuvaa 

ohjausta on kehitetty, 

koska potilailla on oi-

keus saada tietoa hoi-

toaan koskevista 

vaihtoehdoista.” 

Yksilöllisen potilasoh-

jauksen keskeiset 

ominaisuudet 

Kärsimyksen lievittä-

minen 

 

Fyysinen kärsimys 

Psyykkinen kärsimys 

Hoitotyön keinot 

 

”Fyysinen, psyykki-

nen ja sosiaalinen ko-

konaisuus otettava 

huomioon.” 

 

”Sairaus voi aiheuttaa 

kriisiin.” 

”Peräaukon sulkijali-

hasvauriolla on mer-

kittäviä vaikutuksia 

naisen terveyteen ja 

elämänlaatuun.” 

”Kärsimys koskettaa 

koko ihmistä, eikä 

vain sitä osaa, mikä 

kärsimyksen aiheut-

taa.” 

9.1.1 Laadukkaat ohjaustaidot 

Kääriäisen (2007, 33) mukaan laadukkaalla ohjauksella tarkoitetaan potilaslähtöi-

syyttä. Potilaslähtöisyys koostuu potilaan tarpeiden huomioimisesta. Potilaiden tar-

peet ohjauksen suhteen koostuvat tietoon ja tukeen sairaudesta ja sen hoidosta.  

Vuorovaikutusta pidetään ohjauksen kulmakivenä ja tästä syystä ohjaus tapahtuu-

kin useimmiten suullisesti. Yksilöohjausta pidetään tehokkaampana kuin ryhmäoh-

jausta. Myös potilaat arvostavat yksilöohjausta ryhmäohjausta enemmän. (Kääriäi-

nen 2007, 34.)  
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Kirjallinen ohje tukee suullista ohjausta. Taloudellinen menetelmä on suullinen oh-

jaus yhdistettynä kirjalliseen ohjeeseen. Kirjallisen ohjeen avulla potilaat pystyvät 

palauttamaan mieleensä suullisen ohjauksen tiedon jälkikäteen. (Kääriäinen 2007, 

34-35.) 

Jokaisen potilasta ohjaavan hoitajan täytyy miettiä omia arvojaan, käsityksiään ja 

näkemyksiään siitä miksi ja miten ohjaa potilaita. Jokainen hoitaja tuo ohjaustilan-

teeseen jotain itsestään, mutta silti ohjauksessa hoitajan täytyy toimia ammattieet-

tisten ohjeiden mukaan. Ohjauksessa hoitajan rooli on olla tilanteen asiantuntija. 

(Kääriäinen 2008, 11.)  

9.1.2 Hyvät vuorovaikutustaidot 

Hyvät vuorovaikutustaidot koostuvat selkeydestä, yksiselitteisyydestä ja vastaanot-

tajalähtöisyydestä. Vuorovaikutuksen tulee olla hoitajan ja potilaan välillä avointa, 

aktiivista, tasapuolista, johdonmukaista, luotettavaa sekä uskottavaa. Empatia, kun-

nioitus ja tasa-arvoisuus on tärkeä työntekijän taustavoima. (Roivas & Karjalainen 

2013, 104-105.)  Ammatillinen kohtaaminen on potilaalle tilaa antava, huomioiva 

sekä läsnä oleva kohtaaminen (Helminen 2017, 48). 

Dialogisessa vuorovaikutuksessa osallistujat pystyvät itse vaikuttamaan tilantee-

seen ja tärkein elementti on vastavuoroisuus. Jotta dialoginen vuorovaikutus syntyy, 

vaaditaan hoitajan ja potilaan välille luottamusta. (Mönkkönen 2007, 34, 88-89.) 

Roivaksen ja Karjalaisen (2013, 20-21) mukaan sanaton vuorovaikutus on täyden-

tävää ja muokkaa sanallisten viestien merkitystä. Potilaan alitajuista tulkintaa ohjaa 

hoitajan liikkeet, äänensävy, ilmeet sekä tilankäyttö.  

Kohtaaminen potilaiden kanssa edellyttää ammatillista herkkyyttä. Tämä tarkoittaa 

kykyä havaita ja tunnistaa potilaassa, itsessä ja tilanteessa tekijöitä, jotka on huo-

mioitava. Ammatillinen herkkyys on taitoa mukauttaa ja säädellä viestintätapaa. 

(Roivas & Karjalainen 2013, 105.) 

Herkkyys tulkita toista on yhteydessä henkilöihin, tilanteeseen sekä hoitajan tietä-

mykseen potilaasta sekä hänen tilanteestansa.  Herkkyys tulkita toista ihmistä jae-
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taan kahteen osa-alueeseen. Osa-alueet ovat intuitio ja havaitseminen sekä tulkit-

seminen. Intuitio tarkoittaa vaistoamista, tunnustelua sekä ymmärtämistä. Havaitse-

minen ja tulkitseminen tarkoittavat hahmottamista, kommunikointia sekä kuuntele-

mista. Hoitajalta edellytetään joustavuutta tilanteissa, joissa tulkitaan toista ihmistä. 

(Potinkara 2004, 66.) 

9.1.3 Laki potilaan oikeuksista 

Jokaisella suomalaisella on oikeus saada terveytensä edellyttämää hoitoa, niissä 

rajoissa, jotka terveydenhuollolla on sillä hetkellä käytettävissä. Potilaalla on myös 

oikeus hyvään kohteluun. Hyvällä kohtelulla tarkoitetaan, että potilaan vakaumusta 

ja yksityisyyttä kunnioitetaan ja ettei hänen ihmisarvoaan loukata. (Valvira 2018.) 

Potilas on oikeutettu saamaan tietoa omasta terveydentilastaan, hoitovaihtoeh-

doista ja mahdollisista haittavaikutuksista. Tietoa on annettava siten, että potilas 

ymmärtää asian riittävän hyvin. Tarvittaessa on huolehdittava tulkkauksesta, mikäli 

hoitaja ei osaa potilaan kieltä tai potilas on aisti- tai puhevikainen. (Valvira 2018.) 

Hoitajien tulee seurata uutta tutkimustietoa ja päivittää tietoaan ja osaamistaan. Täl-

löin potilas saa ajanmukaista ja juuri hänen tarpeitansa vastaavaa tietoa. Mikäli hoi-

taja haluaa käyttää ohjauksessa uutta tutkimustietoa, vaatii tämä hoitajalta tutkimuk-

sen luku- ja arviointitaitoja. (Kääriäinen 2007, 38.) 

9.1.4 Kärsimyksen lievittäminen 

Kärsimys koskettaa kokonaisvaltaisesti ihmistä. Kärsimys voi johtua fyysisestä tai 

psyykkisestä pahasta olosta.  Potilaille, joiden toimintakyky on ollut hyvä, sairaus tai 

toimintakyvyn menetys voi aiheuttaa kriisin. (Kristoffersen 2006, 368.)  Hoitajien teh-

tävä on vahvistaa potilaiden toivoa ja ehkäistä kärsimystä (Kylmä 1996, 59). 
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9.2 Laadukas peräaukon sulkijalihasvauriosta kärsivän potilaan kirjallinen 

potilasohje 

Tulosten analysoinnin mukaan pääluokaksi tuli selkeän kirjallisen ohjeen ominais-

piirteet.  Yläluokiksi laadukkaan peräaukon sulkijalihasvauriosta kärsivän potilaan 

kirjallisessa potilasohjeessa nousivat: ajantasainen kirjallinen ohje, potilasryhmän 

tarpeita vastaava ohje sekä potilaslähtöinen ohje. Taulukko 2. kuvaa laadukkaan 

kirjallisen potilasohjeen tuloksia deduktiivisen analyysin mukaan. 

Taulukko 2. Laadukas kirjallinen potilasohje. 

Pääluokka 

 

Yläluokka 

 

Alaluokka Pelkistetty ilmaus Alkuperäinen il-

maus 

Selkeän kirjallisen oh-

jeen ominaispiirteet 

 

Ajantasainen kirjalli-

nen ohje 

 

Helppolukuinen ja 

ymmärrettävä kirjalli-

nen ohje 

Lyhyt ja ytimekäs kir-

jallinen potilasohje 

 

”Totuudenmukaista 

tietoa antava ohje.” 

 

 

”Kirjalliset ohjeet 

suullisen ohjauksen 

tukena.” 

”Kirjallisilla potilasoh-

jeilla pyritään vähen-

tämään ahdistunei-

suutta.” 

”Erityisen tarpeellista 

kirjallisten ohjeiden 

käyttö on silloin, kun 

suullisen ohjauksen 

aika on vähentynyt.” 

Selkeän kirjallisen oh-

jeen ominaispiirteet 

 

Potilasryhmän tar-

peita vastaava ohje 

 

Alueen hoitokäytäntö-

jen mukainen ohje 

 

 

”Hyvin suunniteltu ja 

tehokas.” 

 

 

”Potilaan elämää hel-

pottava ohje.” 

”Oikein suunnattua 

kirjallista potilasoh-

jetta potilas voi käyt-

tää itseopiskeluun.” 

”Ohjeet eivät saa olla 

vain käskynjakoa, 

vaan niiden tulee 

myös tukea potilaiden 

itsemääräämisoikeu-

den toteutumista ter-

veydenhuollossa.” 

 

Selkeän kirjallisen oh-

jeen ominaispiirteet 

 

 

Potilaslähtöinen ohje 

 

Tietoa sairaudesta, 

tutkimuksista ja hoi-

dosta 

”Kirjallinen potilas-

ohje sairaanhoitajien 

työvälineenä.” 

 

”Oheismateriaaleja 

käytetään apuna 

suullisessa ohjauk-

sessa.” 

”Termien ja termi-

mäisten lyhenteiden 
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”Vältettävä sairaala 

sanastoa.” 

 

 

 

”Potilasohjeessa ker-

rotaan mahdollisesti 

tehtävät tutkimukset.” 

”Ohjeessa kerrotaan 

omahoidon tärkey-

destä.” 

käyttöä on syytä vält-

tää, sillä se etäännyt-

tää potilasta asiasta 

ja saattaa tehdä tu-

tustakin asiasta vie-

raan.” 

” Gastrokirurgi ohjel-

moi lähetteen perus-

teella perustutkimuk-

set.” 

”Perushoitoon kuuluu 

suolentoiminnan ta-

saaminen lääkityk-

sellä ja ruokavaliolla 

sekä lantiopohjalihas-

ten vahvistaminen fy-

sioterapeutin oh-

jeilla.” 

 

9.2.1 Ajantasainen kirjallinen ohje 

Ohjeiden tulee olla helppolukuisia ja selkeitä sekä sisällön virheetöntä ja luotetta-

vaa. Potilaat toivovat, että ohjeet ovat tiiviitä, täsmällisiä sekä yksiselitteisiä. Ohjeet 

perustuvat ajantasaisiin ja paikkansa pitäviin tietoihin. Kirjalliset ohjeet tukevat suul-

lista ohjausta. Koska sairaaloiden hoitoajat ovat lyhentyneet, se asettaa myös vaa-

timuksen hyville kirjallisille ohjeille. Ohjeet tulee kuitenkin aina käydä potilaan 

kanssa suullisesti läpi, jotta vältetään epäselvyyttä. (Roivas & Karjalainen 2013, 

118-119.) 

9.2.2 Potilasryhmän tarpeita vastaava ohje 

Roivaksen ja Karjalaisen (2013, 119) mukaan ohje olisi hyvä tehdä kohderyhmän 

tarpeita vastaavaksi. Potilasohjeesta tulee ilmetä, kenelle ohje on tarkoitettu ja mikä 
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on ohjeen tarkoitus. Potilasohjeen tulee vastata kysymyksiin: ”mitä?”, ”miksi?”, ”mi-

ten?”, ”milloin?” ja ”missä?”. Ohjausmateriaalit voivat olla hyvin erilaisia potilaan ter-

veydentilan mukaan. (Kyngäs ym. 2007, 126.) 

9.2.3 Potilaslähtöinen ohje 

Torkkolan ym. (2002, 35) mukaan potilasohjeilla on kaksi tarkoitusta, sairaanhoita-

jien tarpeet ohjata potilaita sekä potilaiden tarpeet saada olennaista tietoa. Potilaat 

haluavat tänä päivänä enemmän tietoa sairaudestaan sekä sen hoidosta, tutkimuk-

sista ja itsehoidosta. Potilailla tulisi olla riittävästi tietoa, jotta voivat tehdä päätöksiä 

koskien omaa hoitoa sekä osallistua omahoitoon paremmin. Kirjalliset ohjeet mah-

dollistavat potilaille sen, että he voivat tutustua omiin asioihin rauhassa. (Roivas & 

Karjalainen 2013, 118-119.)  

Potilasohjeessa kerrotaan potilaalle mahdollisesti tehtävät tutkimukset, joita ovat 

anaalimanometria, endo-ultraäänitutkimus sekä magneettikuvaus. Tärkeintä hoi-

dossa on pitää suolentoiminta tasaisena sekä ruokavaliolla että lääkityksellä. Ra-

vinnosta saadun kuidun lisäksi hyvä kuitulisä on Vi-Siblin®. (Pinta 2019.) Aitola ja 

Luukkosen (2009, 216) mukaan tärkeää on myös lantionpohjalihasten vahvistami-

nen fysioterapeutin ohjeilla.  
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10 LAADUKAS POTILASOHJE PERÄAUKON 

SULKIJALIHASVAURIOSTA KÄRSIVÄLLE POTILAALLE  

Laadukas potilasohje peräaukon sulkijalihasvauriosta kärsivälle potilasryhmälle si-

sältää seuraavat osa-alueet: tietoa vaurion yleisyydestä, oireista, tutkimisesta ja hoi-

dosta. Ohjeen sisältö perustuu kirjallisuuskatsauksen tuloksiin. Kirjallisuuskatsauk-

seen on haettu tietoa luotettavista lähteistä. 

Potilasohje on a4 kokoinen ja kahden sivun mittainen. Ohje on lähetetty sähköpos-

tilla Seinäjoen keskussairaalan ohjeista vastaavalle henkilölle, joka vastaa ohjeen 

siirtämisestä sairaalan Intraan. Potilasohje on mustavalkoinen ja se tehdään Seinä-

joen keskussairaalan käyttämään valmiiseen pohjaan, jossa on sairaalan logo. 

Potilasohje on lyhyt ja ytimekäs sekä helposti luettava. Ohjeessa kerrotaan lyhyesti 

peräaukon sulkijalihasvaurion yleisyydestä, oireista sekä konservatiivisesta hoi-

dosta. Ravitsemuksen ja suolentoiminnan tärkeyttä halutaan korostaa hoito -

osassa, koska sillä on suuri merkitys hoidossa.  Myös mahdolliset tulevat raskaudet 

on huomioitu ohjeessa, jotta potilaat tietävät, että synnytystapaa täytyy tällöin miet-

tiä.  

Lopussa on ohjeet, kuinka voi varata aikaa, mikäli ei ole vielä hoitosuhdetta vatsa-

tautien poliklinikalle ja jos on jo olemassa oleva hoitosuhde. Ohjeen lopussa on yh-

teystiedot, mikäli haluaa lisää tietoa aiheesta tai on jotakin kysyttävää. Ohje on tehty 

yhteistyössä vatsatautien poliklinikan sairaanhoitajan kanssa. (Liite 5.) 
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11 POHDINTA 

Opinnäytetyön teko oli kokonaisuudessaan haastava, mutta opettavainen prosessi. 

Opinnäytetyö prosessi pysyi hyvin suunnitellussa aikataulussa. Lomien ja harjoitte-

lujen aikana oli pidempiä taukoja opinnäytetyön teossa. Opinnäytetyötä kirjoitettiin 

enimmäkseen yhdessä koulun tiloissa, mutta myös erikseen. Aikataulujen yhteen-

sovittaminen on mennyt joustavasti, vaikka molemmilla on perheet ja toinen käy 

myös töissä koulun ohella. Muutenkin opinnäytetyöntekijöiden välinen toiminta on 

ollut joustavaa sekä keskinäinen vuorovaikutus avointa ja toimivaa. 

Opinnäytetyön tekeminen sekä opinnäytetyö itsessään on antanut opinnäytetyönte-

kijöille paljon uutta sekä hyödyllistä tietoa, silmällä pitäen tulevaa sairaanhoitajan 

ammattia. Prosessin aikana opinnäytetyöntekijöiden parityöskentelytaidot kehittyi-

vät, mistä on hyötyä myös työelämässä.  

Prosessin aikana tutkimuksen eri vaiheet sekä aineiston sisällön analysoiminen on 

tullut aivan uutena asiana opinnäytetyöntekijöille. Näiden sisäistäminen on vaatinut 

paljon työtä ja aikaa. Opinnäytetyöntekijät yllättyivät, kuinka paljon opinnäytetyöhön 

tulee teoriaa tutkimuksen teosta.   

Eettisyys ja luotettavuus on isossa roolissa opinnäytetyössä ja se herättikin antoisia 

keskusteluita opinnäytetyöntekijöiden kesken. Tänä päivänä tietoa on runsaasti 

saatavilla, mutta on osattava olla lähdekriittinen. Näyttöön perustuvaa tietoa ei ole 

aina helposti saatavilla joka aiheesta. Opinnäytetyöntekijät ovat oppineet hakemaan 

tietoa ja hyödyntämään eri hakukoneita. 

11.1 Opinnäytetyöprosessin tarkastelua ja tuotoksen tarkastelua  

Seinäjoen keskussairaalasta tuli pyyntö keväällä 2018 tehdä opinnäytetyö tästä ai-

heesta. Aihe oli toiselle tekijöistä tutumpi aiemman työn perusteella ja toiselle aihe 

oli täysin uusi. Aihe kiinnosti molempia ja opinnäytetyöntekijät olivat innokkaina 

aloittamassa opinnäytetyön tekoa.  
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Aluksi haasteita tuottivat tiedonhaun ongelmat, sillä tietoa tästä aiheesta oli hyvin 

niukasti saatavilla. Tapaaminen informaatikon sekä ohjaukset ohjaavan opettajan 

kanssa auttoivat saamaan laajemman kuvan opinnäytetyönsisällöstä, sekä haetta-

vasta materiaalista. Teoriatiedon hakua helpotti myös selkeät tutkimuskysymykset, 

joiden pohjalta tietoa haettiin. Haasteita tuotti myös spesifinaiheen lähteiden niuk-

kuus sekä ikähaitari. Opinnäytetyöntekijät oppivat, että tällaisessa kirjallisessa 

työssä voi käyttää myös vanhempia lähteitä, mikäli kirjoittajat ovat tunnettuja guruja 

omalla alallaan, esimerkiksi Eriksson Katie, Kylmä Jari ja Lindvall Lea.  

Peräaukon sulkijalihasvauriota käsittelevät väitöskirjat olivat tehty englannin kielellä. 

Vaikeuksia kääntämisessä tuotti erikoiset sanat sekä sairaudesta, että tutkimuk-

sista.  Muutamaan epäselvään kohtaan saatiin vastaus, sillä pääsimme haastattele-

maan toisen väitöskirjan tehnyttä kirurgia.  

Syksyllä 2018 tehtiin hyvä ja selkeä opinnäytetyön suunnitelma, jonka pohjalta oli 

helppo lähteä rakentamaan varsinaista opinnäytetyötä. Suunnitelmaa tehtäessä 

tehtiin myös aikataulu opinnäytetyön etenemiseen, jotta sen valmistuminen ei jäisi 

viime tinkaan. Opinnäytetyöntekijät sopivat tapaamiset hyvissä ajoin kuukaudeksi 

eteen päin, tämä helpotti aikataulussa pysymistä. Aikataulu ei ollut liian tiukka, joten 

se oli helppo toteuttaa.  

Opinnäytetyöntekijät ovat tehneet yhteistyötä vatsatautien poliklinikan kanssa. Po-

tilasohjeesta on haluttu tehdä työväline poliklinikan sairaanhoitajien työtä helpotta-

maan. Vatsatautien poliklinikan sairaanhoitajien mielipide on haluttu ottaa huomioon 

ohjetta laadittaessa. Työelämän yhteyshenkilönä on toiminut vatsatautien poliklini-

kan sairaanhoitaja, jonka kanssa yhteydenpito on tapahtunut sekä kasvotusten että 

puhelimitse.  

Opinnäytetyöntekijöiden mielestä hyvän hoidon lähtökohtana on moniammatillinen 

yhteistyö, joka on toteutunut myös opinnäytetyötä tehdessä. Opinnäytetyö prosessi 

on vaatinut myös moniammatillista yhteistyötä alusta lähtien. Koulussa pidetyt opin-

näytetyö seminaarit ovat vahvistaneet opinnäytetyöntekijöiden esiintymisvarmuutta. 

Seminaarit ovat myös omalta osaltaan auttaneet pitämään opinnäytetyön tekemisen 

aikataulussa.  
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Haastattelu Tarja Pinnan kanssa saatiin sovittua ongelmitta kaikille sopivalla aika-

taululla. Opinnäytetyöntekijöillä ei ollut aiempaa kokemusta haastattelun tekemi-

sestä ja se hieman jännitti. Jännitystä aiheutti myös se, että toimiiko nauhuri kuten 

pitää. Haastattelu oli mielenkiintoinen ja antoisa kokemus. Peräaukon sulkijalihas-

vauriosta ja sen hoidosta tuli haastattelussa paljon käytännönläheistä tietoa, jota 

saatiin hyödynnettyä opinnäytetyöhön. Opinnäytetyön tuotoksesta kysyttiin mieli-

pide haastateltavalta ja hän sen hyväksyi sekä antoi muutamia lisävinkkejä, jotka 

huomioitiin valmiissa tuotoksessa.  

Potilasohjeesta tuli lyhyempi kuin opinnäytetyöntekijät olivat alun perin suunnitel-

leet. Toive potilasohjeen pituudesta tuli vatsatautien poliklinikan sairaanhoitajilta. 

Opinnäytetyöntekijät ovat oppineet teoriatiedon pohjalta opinnäytetyötä tehdessä, 

että lyhyet ja ytimekkäät potilasohjeet ovat tehokkaampia ohjauksen välineitä kuin 

paljon tekstiä ja sivuja sisältävät potilasohjeet. Opinnäytetyössä on haluttu korostaa 

ohjauksen tärkeyttä. Opinnäytetyö on kehittänyt opinnäytetyöntekijöiden valmiutta 

ohjata eri potilasryhmiä. Vaikka opinnäytetyö käsittelee peräaukon sulkijalihasvau-

rio potilaan ohjausta, niin sitä voidaan hyödyntää monen muun potilasryhmän oh-

jaukseen. 

11.2 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

Kankkusen ja Vehviläinen-Julkusen (2013, 211) mukaan ”Tutkimuksen eettisyys on 

kaiken tieteellisen toiminnan ydin.” Eettinen sitoutuneisuus ohjaa hyvää tutkimusta. 

Eettisyys kietoutuu tutkimuksen luotettavuus- ja arviointikriteereihin, joilla voidaan 

tarkistella eettisyyden toteutumista. Tutkijan on huolehdittava, että tutkimussuunni-

telma on laadukas, tutkimusasetelma on sopiva ja, että raportti on hyvin tehty. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 149.) 

Hoitotyön tulee aina perustua tutkittuun tietoon. Tiedon tulee olla parasta ajanta-

saista, tutkittua tai asiantuntijan kokemukseen perustuvaa tietoa. Tavoitteena hoito-

tieteessä on lisätä tietoa terveydestä, kärsimyksestä ja hoitamisesta. (Eriksson ym. 

2012, 31.) Hoitotieteessä oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo toteutuu yksilön ja yhtei-

sön avoimella ja vastuullisella toiminnalla, kunnioittamisella sekä yhteistyöllä. Tällä 
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parannetaan elämänlaatua ja hyvinvointia. Ihmisoikeutena pidetään hyvän tervey-

den saavuttamista. (Pietilä & Länsimies-Antikainen 2008, 3.) Tämän opinnäytetyön 

aihevalinta on eettisesti hyvä, sillä potilasryhmälle kenelle ohje tehdään, ei ole ky-

seisessä sairaalassa potilasohjetta saatavilla.  

Hoitotyössä tehtävien ratkaisujen perustaksi tarvitaan hoitotieteellistä tutkimustie-

toa. Tutkimusten analysointi vaatii sairaanhoitajaopiskelijoilta kyseisen asian tunte-

mista, että tietoa voi hyödyntää käytäntöön. (Eriksson ym. 2012, 92.) Opinnäyte-

työn aiheen analysointia helpottaa tutkimuskysymykset, joihin tällä opinnäytetyöllä 

haetaan vastausta ja pystytään rajaamaan käytettävää aineistoa, tämä edistää 

opinnäytetyön luotettavuutta. Deduktiivisessa analysointimenetelmässä, jota tässä 

opinnäytetyössä käytetään, analysointi perustuu jo olemassa olevaan aineistoon.  

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin peruskriteerit ovat: uskottavuus, 

varmuus, siirrettävyys ja vahvistettavuus. Tutkimuksen luotettavuuden takaamiseksi 

on oltava kriittinen kirjallisuutta valittaessa ja oltava lähdekriittinen. Toisen käden 

lähteitä on myös syytä välttää. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 93, 197.) 

On myös tärkeää, ettei plagioida muiden tekstiä ja, että lähdemerkinnät on oikein 

kirjattu. Myös eettiset näkökohdat tulee huomioida. (Hirsjärvi ym. 2009, 26-27.) 

Kirjallisuuskatsausta laadittaessa on tärkeää ottaa huomioon lähteiden ikä, on suo-

siteltavaa, ettei käytetä yli kymmenen vuotta vanhoja lähteitä. Mutta on myös huo-

mioitava tutkijan tunnettuus ja arvostettavuus (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 

2013, 93, 95.) Tässä opinnäytetyössä käytetään yli kymmenen vuotta vanhoja läh-

teitä, sillä on haluttu käyttää alkuperäislähteitä ja monissa uusissa tutkimuksissa on 

lainauksia vanhemmista tutkimuksista. Lähteet on myös valikoitu luotettavista läh-

teistä luotettavuuden takaamiseksi. Työssä käytetään useita lähteitä, jotta tieto olisi 

mahdollisimman luotettavaa. 

Eettisenä lähtökohtana on aiheen tarpeellisuus toimeksiantajan puolelta. Ohjetta 

työstäessä, huomioidaan hoitohenkilöstön mielipide, joille ohje myös tulee käyttöön. 

Eettinen sitoutuneisuus ohjaa hyvää tutkimusta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 149.) 

Työssä pyritään huolellisuuteen ja tarkkuuteen sekä toimitaan rehellisesti. Tämä 

ohje tulee helpottamaan hoitajien antamaa ohjausta peräaukon sulkijalihasvaurio-

potilaille sekä lisää potilaiden tietoa sairaudestaan ja tutkimuksista.  
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Sairaanhoitaja edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, ehkäisee sairauksia ja lievittää 

kärsimystä. Jokaista potilasta hoidetaan yksilöllisesti, jokaisen hoitotarpeiden mu-

kaan. Hoitosuhde perustuu avoimeen vuorovaikutukseen sekä luottamukseen. 

(Rautava- Nurmi ym. 2012, 19.) Opinnäytetyössä noudatetaan sairaanhoitajan eet-

tisiä ohjeita, jolloin saadaan paras hyöty asiakkaille ja sairaanhoitajille. 

Etiikka hoitotieteessä merkitsee toisaalta vapautta, mutta toisaalta velvollisuutta 

tuottaa tietoa tiettyä tarkoitusta varten, se palvelee yhteiskuntaa. Hoitotieteellinen 

tutkimus on vastuussa siitä, että se palvelee laajasti potilaita, terveyttä sekä hoito-

työtä. (Eriksson ym. 2012, 28.) Opinnäytetyössä taustalla on perusarvot, jotka oh-

jaavat koko opinnäytetyöprosessia. Opinnäytetyön pohjalta tehtävän kirjallisen oh-

jeen toivotaan tulevan osaksi hoitokäytäntöä, joten opinnäytetyön tekijät ovat vel-

vollisia toimimaan eettisesti ja luotettavasti koko opinnäytetyöprosessin ajan.  

Opinnäytetyön tekijät jakoivat työmäärän tasaisesti keskenään, tekemällä opinnäy-

tetyötä sekä yksin, että yhdessä huomioiden kollegiaalisuuden. Opinnäytetyön ede-

tessä opinnäytetyön tekijöiden ammattitaito on kasvanut ja kehittynyt. Opinnäyte-

työn tekijät oppivat paljon uutta peräaukon sulkijalihasvauriosta, jota pystyvät tule-

vaisuudessa hyödyntämään työelämässä. Tämä työ edistää myös muiden tulevien 

sairaanhoitajien tietoutta peräaukon sukijalihasvauriosta, sillä työ esitetään semi-

naarissa ja julkaistaan siten, että on myöhemmin kaikkien saatavilla. Moniammatil-

lisuus kehittyy myös, koska opinnäytetyötä tehdään yhteistyössä eri ammattiryh-

mien edustajien kanssa.  

Opinnäytetyötä tehdessä tekijät ovat oppineet ja oppivat koko ajan lisää tutkimus-

työstä. Opinnäytetyön teko on opettanut tiedonhakua luotettavista lähteistä sekä eri-

laisista analysointi menetelmistä. Tulevaisuudessa sairaanhoitajan työssä opinnäy-

tetyön tekijät osaavat hyödyntää oppimiaan taitoja sekä tuoda oppimiaan taitoja työ-

elämään. 
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11.3 Jatkotutkimus haasteita ja kehittämisehdotuksia 

Opinnäytetyötä olisi voinut laajentaa haastattelemalla synnytysosaston henkilökun-

taa aiheesta sekä heidän näkemyksiänsä peräaukon sulkijalihasvaurion ennaltaeh-

käisyssä. Opinnäytetyössä ei huomioitu kätilöiden antamaa ohjausta, joten ei ole 

tietoa, kuinka paljon heillä on tietoa peräaukon sulkijalihasvaurion aiheuttamista oi-

reista ja hoidosta. Jatkotutkimuksen aihe voisi olla peräaukon sulkijalihasvauriosta 

kärsivien potilaiden ohjaus naistentautien vuodeosastolla synnytyksen jälkeen.  

Peräaukon sulkijalihasvaurio vaikuttaa naisen elämänlaatuun suuresti. Mielenkiin-

toista olisi tietää, kuinka peräaukon sulkijalihasvaurion aiheuttamat kärsimykset vai-

kuttavat äidin kiintymyssuhteen syntymiseen vastasyntyneen vauvan kanssa. Myös 

äidin kokemukset synnytyksen jälkeisestä hoidosta ja ohjauksesta olisi hyvä aihe 

jatkotutkimukselle.  

Naisen minäkuva muuttuu yleensä aina synnytyksen jälkeen. Olisi mielenkiintoista 

tehdä tutkimus elämänlaadusta naisille, joille ei ole tullut synnytyksen yhteydessä 

peräaukon sulkijalihasvauriota sekä naisille, joille on tullut peräaukon sulkijalihas-

vaurio. Tutkimuskysymys voisi olla: Kuinka naisen minäkuva muuttuu ja palautuuko 

se entiselleen peräaukon sulkijalihasvaurion jälkeen? 
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Liite 1. Saatekirje 
 
Hei!  
  
Opiskelemme Seinäjoen ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajiksi ja teemme opinnäytetyön 

aiheesta “Synnytyksen jälkeisestä peräaukon sulkijalihasvauriosta kärsivän potilaan ohjaus 

poliklinikalla”. Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata laadukasta sulkijalihasvauriopotilaan 

ohjausta. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa ohje, joka sisältää tietoa peräaukon sulkija-

lihasvauriosta kärsivien potilaiden hoidoista ja tutkimuksista. Opinnäytetyön ohjaajana toimii 

Mari Salminen-Tuomaala.   

Seinäjoen keskussairaalan vatsatautien poliklinikalta on tullut pyyntö, että sinne tehtäisiin 

ohje aiheesta. Ohje tulisi peräaukon sulkijalihasvauriopotilaiden tietopaketiksi sekä hoitajien 

työvälineeksi. Yhteyshenkilönä vatsatautien poliklinikalla toimii osastonhoitaja Henna Koi-

vupuisto ja sairaanhoitaja Katja Kalliomaa.  

Pyydämme lupaa tämän opinnäytetyön ja oppaan tekemiseen. Pyydämme lupaa myös, että 

saisimme haastatella opinnäytetyöhön gastrokirurgi Tarja Pintaa. Haastattelu olisi tarkoitus 

toteuttaa teemahaastatteluna.  

 

 

  
Seinäjoki 10.12 2018 

Ystävällisin terveisin  
  
_______________________                        ________________________  
Jenna Granholm                                           Mira Suojanen  
jenna.j.granholm@seamk.fi                          mira.suojanen@seamk.fi 
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Liite 2. Suostumus opinnäytetyön haastatteluun 

 

Suostun haastatteluun, joka koskee peräaukon sulkijalihasvauriosta kärsivien potilaiden oi-

reita, tutkimista ja hoitoa. Olen tietoinen opinnäytetyöstä, sen tarkoituksesta ja tavoitteista. 

Ymmärrän, että tutkimuksen tekijät keräävät haastattelusta aineistoa. He tekevät haastatte-

lusta muistiinpanoja ja haastattelu voidaan tallentaa. Haastatteluun osallistuminen on va-

paaehtoista. Voin keskeyttää haastattelun missä vaiheessa tahansa tai kieltäytyä vastaa-

masta minulle esitettyyn kysymykseen. Antamani tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia. 

Niitä ei käytetä muuhun, kuin tämän opinnäytetyön tekemiseen. 

 

 

 

 

 

____________  _______________________________ 

Päiväys   Haastatteluun osallistuvan allekirjoitus 
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Liite 3. Teemahaastattelun runko  
 
 
 

1) Peräaukon sulkijalihasvaurion yleisyys tänä päivänä? 

 

2) Peräaukon sulkijalihasvaurio potilaan hoitopolku Seinäjoen keskussairaalassa? 

 

3) Peräaukon sulkijalihasvaurio potilaiden kokemukset? 

 

4) Peräaukon sulkijalihasvaurio potilaan ohjaus poliklinikalla? 
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Liite 4. Haastattelukysymykset  
 
 
  
1) Kuinka yleistä nykypäivänä on sulkijalihasvauriot synnytyksen jälkeen Etelä-Pohjan-
maalla?  
 
- Mistä useimmiten johtuu, voitaisiinko mielestäsi niitä paremmin ehkäistä? 
 
-Joudutaanko usein tekemään korjausleikkaus heti synnytyksen jälkeen?  
 
       - Kenen toimesta gynekologin vai gastrokirurgin?  
 
2) Potilaan hoitopolku Seinäjoen keskussairaalassa?  
 
- Teoriassa puhutaan oirekyselystä sekä kliinisestä tutkimuksesta, mitä ne käytännössä 
tarkoittavat? 
 
- Onko potilailla riittävä tieto vauriosta tullessaan Vatsatautien poliklinikalle?  
 
3) Mikä on mielestäsi potilaille vaikein asia tässä diagnoosissa, fyysiset vai psyykkiset 
”vammat”?  
 
4) Mitä haluaisit sairaanhoitajan käyvän ohjauksessa läpi? 
 
- Mitä tietoa haluaisit tekemäämme ohjeeseen tulevan? 
 
- Onko tämän potilasryhmän hoidossa mielestäsi kehitettävää? 
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Liite 5. Valmis potilasohje 

Synnytyksen jälkeinen peräaukon sulkijalihasvaurio 

Alatiesynnytys saattaa aiheuttaa peräaukon sulkijalihaksen repeämän. Repeämät, 

jotka vaativat korjauksen heti synnytyksen jälkeen ovat harvinaisia, mutta piilevät sul-

kijalihasvauriot ovat yleisempiä (23% alatiesynnyttäjistä). 

 

Oireet 

Peräaukon sulkijalihasvaurio saattaa aiheuttaa ohimenevää ulosteenpidätyskyvyttö-

myyttä, mutta tämä paranee yleensä itsestään. Oireena voi myös olla ilman tahatonta 

karkailua peräsuolesta tai kiirettä vessaan.  

Iän myötä oireet saattavat pahentua, jolloin esiintyy yleensä vaihdevuosi-iässä tuhri-

mista ja ilman- sekä ulosteen tahatonta karkailua. Edellä mainittuihin oireisiin liittyy 

yleensä myös ulostamisvaikeutta ja tunne ettei suoli tyhjene kunnolla. 

 

Tutkimukset, jotka teille mahdollisesti tehdään 

 

Anaalimanometria, peräaukon sulkijalihasten painetutkimus 

Tutkimuksen aikana makaatte vasemmalla kyljellänne ja sairaanhoitaja mittaa ohuella 

katetrilla peräsuolen ja sen sulkijalihaksen toimintaa sekä häiriöitä. Tutkimus on kivu-

ton ja kestää n.15 minuuttia, eikä vaadi esivalmisteluita. 

 

Endo-UÄ, peräaukon sulkijalihasten kaikututkimus 

Tämän tutkimuksen suorittaa lääkäri ja se tehdään lääkärin vastaanoton yhteydessä. 

Tutkimus tehdään peräsuolen kautta ja siinä selvitetään sulkijalihasten mahdolliset 

vauriot, sekä sisemmän sulkijalihaksen paksuntuminen. Tutkimus kestää vain muuta-

man minuutin, eikä vaadi esivalmisteluita. 

Magneettikuvaus tehdään vain tarvittaessa ja se tehdään röntgenosastolla.  
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Hoito 

Omahoidolla on suuri merkitys oireiden hoidossa. Tärkeintä hoidossa on pitää suolen-

toiminta tasaisena sekä ruokavaliolla, että lääkityksellä. Ravinnosta saadun kuidun li-

säksi hyvä kuitulisä on Vi-Siblin®, jota saa apteekista ilman reseptiä. Tärkeää on myös 

lantionpohjalihasten vahvistaminen fysioterapeutin ohjeilla.  

 

Mahdollisessa seuraavassa raskaudessa täytyy miettiä synnytystapaa. Lopullisen pää-

töksen synnytystavasta tekee gynekologi. 

 

Oireiden jatkuessa, pahentuessa tai myöhemmin ilmaantuessa voidaan miettiä muita 

hoitovaihtoehtoja.  

 

Lisätietoja saatte vatsatautien poliklinikan hoitajilta. Vatsatautien poliklinikan hoita-

jien puhelinaika maanantaista perjantaihin klo 9.00-11.00 p: 06 415 5134 

 

Mikäli teillä ilmenee oireita myöhemmin, on syytä hakeutua perusterveydenhuol-

toon, josta tarvittaessa tehdään lähete erikoissairaanhoitoon.  

 

 

 

 


