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1 JOHDANTO 

Potilasvahinkoilmoituksia tehtiin vuoden 2017 aikana 8 655 kappaletta. Näistä 

vahingoista osa oli hoitoon liittyviä vahinkoja. Niissä kyse oli esimerkiksi väärästä 

diagnoosista, asianmukaisen valvonnan puutteesta, leikkaustoimenpiteeseen liit-

tyvästä vahingosta tai puutteellisesta hoidosta. (Welling 2018, 1.) Näistä vahin-

goista korvattavista enemmistö eli 91,2 % luokitellaan hoitovahingoiksi. Korvaus-

peruste niissä on, että vahinko olisi voitu välttää, kun kokenut terveydenhuollon 

ammattihenkilö olisi toiminut tilanteessa toisin. (Potilasvakuutuskeskus: vuosira-

portti 2017, 6.) Opinnäytetyössä tekemämme perehdytyskansion ja oppaan 

avulla toivomme pystyvämme ehkäisemään näiden hoitovahinkojen syntymisen. 

Kun opiskelijat ja hoitohenkilökunta tietävät miten toimia eri hoitotilanteessa ja 

kun he voivat perehtyä ennakolta hoitotoimenpiteisiin, voidaan vähentää puut-

teellista hoitoa ja estää tapaturmien sekä vahinkojen syntymistä. 

 

Sairaanhoitajan roolina tehtävissä toimenpiteissä on näiden toimenpiteiden val-

mistelu. Hänen tulee valmistella niin toimenpidehuone kuin itsensäkin. Hänen tu-

lee olla perillä toimenpiteen kulusta ja tarvittaessa ennakolta perehtyä tehtävään 

toimenpiteeseen. (Rautava-Nurmi, ym. 2019, 129.) Hänen tehtävänä on myös 

potilaan valmistelu ja informointi (TYKS, Turun yliopistollinen keskussairaala 

2019). 

  

Kaikki sellaiset toimenpiteet, joiden kautta perehdytettävä oppii tuntemaan sekä 

työnsä että työpaikkansa ovat perehdyttämistä. Perehdyttämisen tavoite on mah-

dollistaa tulokkaan varhainen pääsy itsenäiseen työskentelyyn. Se säästää pi-

demmällä aikavälillä kustannuksia, sillä se vähentää poissaoloja ja vaihduntaa. 

(Kangas 2004, 11.) Lisäksi voidaan säästää perehdyttämiseen käytettävää aikaa 

apumateriaalin tekemisellä. Esimerkiksi perehdytyskansion avulla perehdytet-

tävä voi itse kerrata asioita. (Kangas 2003, 8.) Virheiden ja turvallisuusriskien on 

todettu vähenevän hyvin toteutetun perehdyttämisen ansiosta (Kangas 2004, 

11). 
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Potilasturvallisuuden tarkoituksena on taata potilaalle hänen tarvitsemansa hoito 

ja siitä tulisi aiheutua hänelle mahdollisimman vähän haittaa. Potilasturvallisuu-

den toteutuessa potilas saa oikeanlaista hoitoa oikeaan aikaan ja oikeanlaisella 

tavalla sekä hoidosta aiheutuu tällöin hänelle mahdollisimman vähän haittaa. 

(THL 2018.) Puutteellinen osaaminen on hyvin merkittävä potilasturvallisuusriski. 

Terveydenhuollon ammattilaisilla onkin velvollisuus päivittää ja täydentää osaa-

mistaan ja taitojaan ja työnantajan tulee varmistaa osaaminen ja mahdollistaa 

täydentävä koulutus. (Welling, Kinnunen, Aaltonen & Roine 2018, 861 - 862.) 

  

Meidän opinnäytetyömme aiheena on Keminmaan terveysaseman yleiset kirur-

giset pientoimenpiteet sairaanhoitajan näkökulmasta. Opinnäytetyö toteutetaan 

projektina ja sen tarkoituksena on tuottaa kyseisen terveysaseman hoitohenkilö-

kunnalle kuvin ja selityksin varustettu perehdytyskansio aiheesta. Tämän tuotok-

sen eli perehdytyskansion avulla hoitohenkilökunta voi täydentää osaamistaan ja 

kerrata unohtuneita asioita. Opiskelijat voivat perehdytyskansion avulla esimer-

kiksi tutustua näihin yksikön toimenpiteisiin harjoittelussa ollessaan ja näin pe-

rehtyä ennakolta niiden tekemiseen. Perehdytyskansion avulla hoitohenkilökunta 

ja opiskelijat myös saavat tietoa mitä välineitä/instrumentteja toimenpide tarvitsee 

ja näin varata ennalta tarvittavat välineet toimenpiteeseen. Opinnäytetyön tavoite 

on, että hoitohenkilökunnan päivittäessä ja täydentäessä osaamistaan perehdy-

tyskansion avulla, siitä on apua heidän avustaessaan lääkäriä yleisissä kirurgi-

sissa pientoimenpiteissä Keminmaan terveysasemalla ja tätä kautta myös poti-

lasturvallisuus lisääntyy. 

 

Aihe on rajattu koskemaan vain niitä kirurgisia pientoimenpiteitä, joita tehdään 

yleisimmin Keminmaan terveysaseman päivystyksessä ja vastaanotolla. Kemin-

maan terveysasemalta saimme toiveena, että perehdytyskansiossa käsiteltäisiin 

seuraavat pientoimenpiteet: luomen poisto, rasvapatin poisto, kynnen poisto, 

kynnen osapoisto, ehkäisykapselin poisto sekä haavan ompelu. Lisäksi käsitte-

lemme myös tarkemmin ompeleiden jälkeistä hoitoa. Perehdytyskansiossa tul-

laan käsittelemään myös steriilin pöydän valmistus.  
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2 YLEISET KIRURGISET PIENTOIMENPITEET HOITOTYÖN 

NÄKÖKULMASTA 

2.1 Kirurgiset pientoimenpiteet sairaanhoitajan näkökulmasta 

 

Kirurgisia pientoimenpiteitä tehdään sekä terveyskeskuksissa että sairaaloissa 

polikliinisesti ja ne voivat olla suunniteltuja, esimerkiksi luomen poisto tai päivys-

tyksellisiä kuten haavan ompelu (Oksala (toim.) ym. 2015, 8). Pientoimenpiteiksi 

voidaan määritellä kaikki sellaiset toimenpiteet, jotka ovat kajoavia toimenpiteitä, 

mutta tehdään leikkaussalin ulkopuolella. (Laine 2019, 1 927) Sairaanhoitajan 

tehtävänä on toimenpiteiden valmistelu. (Rautava-Nurmi, ym. 2019, 129) 

 

Ennen kirurgisen pientoimenpiteen aloittamista sairaanhoitajan on tärkeää val-

mistautua. Valmistautumiseen ja siten myös hoitajan työnkuvaan kuuluu toimen-

pidehuoneen valmistelu pientoimenpidettä varten. Hänen tulee huolehtia huo-

neen ympäristön yleissiisteydestä sekä roska-astioiden tyhjyydestä ja huoneen 

valaistuksesta siten, että se on riittävä pientoimenpiteen suorittamista varten. 

Sairaanhoitajan kuuluu myös varmistaa potilaan voinnin tarkkailussa sekä toi-

menpiteessä tarvittavien välineiden saatavuus. (Rautava-Nurmi, ym. 2019, 129.) 

 

Hoitajan tulee myös valmistella itsensä toimenpidettä varten, millä tarkoitetaan 

toimenpiteeseen liittyvien yksityiskohtien selvittämistä, jos hänellä ei ole aiempaa 

kokemusta toimenpiteestä ja sen suorittamisesta. Hoitajan omaan valmistautu-

miseen kuuluvat myös tarvittavien välineiden sekä tekijältä toimenpiteen tarkan 

ajankohdan varmistaminen hyvissä ajoin. (Rautava-Nurmi, ym. 2019, 129.) 

 

Pientoimenpiteitä tehtäessä on tärkeää kiinnittää huomiota infektioiden torjun-

taan. Toimenpiteeseen osallistuvan henkilökunnan tulee toimia aseptisen oman-

tunnon mukaan. Tällöin henkilökunta pyrkii toimimaan parhaan tietämyksensä 

mukaan ja niin että mahdollisimman vähän mikrobeja kulkeutuu toimenpidealu-

eelle. (Laine 2019, 1 927) Aseptiikkaan kuuluu myös toimenpidealueen huolelli-
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nen desinfektio, steriilin toimenpidepöydän luominen, käsien oikeanlainen desin-

fektio ja tarvittaessa käytetään esimerkiksi suojakäsineitä ja suu-nenäsuojusta tai 

muita suojaimia. (TAYS 2019) 

 

Päiväkirurgisen toimenpide ollessa kyseessä, sairaanhoitaja antaa sairaalavaat-

teet, informoi potilasta päivän kulusta, tarkistaa lääkityksen, mittaa pulssin ja ve-

renpaineen, tarkistaa leikkausalueen ihon ja poistaa tarvittaessa ihokarvat sekä 

tarvittaessa antaa esilääkkeen. Lisäksi hän varmistaa, että potilaalla on aikuinen 

hakija ja leikkauksen jälkeiseksi yöksi avustaja. Toimenpiteen jälkeen sairaanhoi-

tajan tehtävänä on tarkkailla potilaan hapettumista, pulssia ja verenpainetta, puu-

dutuksen poistumista, kipua sekä haavan vuotoa. Tehokas kivunlievitys on tär-

keää, jotta kipu ei kroonistu eli muutu pitkäaikaiseksi. (TYKS, Turun yliopistollinen 

keskussairaala 2019.) 

 

Kirurgisten pientoimenpiteiden perusvälineistöön kuuluvat: steriili liina, taitokset, 

pinsetit, veitsi, neulankuljetin, sekä sakset. Tarvittaessa perusvälineistöä täyden-

netään lisä instrumenteilla esimerkiksi pihdeillä. Jokainen pientoimenpide alkaa 

haavan/ihomuutoksen pesulla, jonka jälkeen alue rajataan steriilillä peitteellä. 

(Oksala (toim.) ym. 2015, 8.) 

  

Puudutuksen perusvälineistöä ovat ihonpuhdistusvälineet, ruisku, injektioneula ja 

puudute. Yleispuudutteena käytetään 1 % lidokaiinia, prilokaiinia ja mepivakaii-

nia. Puudutteiden haittoja ovat hermo- ja lihastoksisuus (paikallisia) keskusher-

mosto- ja sydäntoksisuus (verenkiertoon joutuessa) sekä ne voivat aiheuttaa al-

lergisen reaktion. (Oksala (toim.) ym. 2015, 111.) 

 

2.2 Yleisimmät kirurgiset pientoimenpiteet 

 

Luomen poisto 

 

Luomet eli neevukset ovat ihon/limakalvon hyvänlaatuisia muutoksia, jotka ovat 

useimmiten erilaisia ihon verisuonikasvaimia (hemangiooma) tai pigmentoitu-
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neita läiskiä tai näppylöitä. Luomi tulisi poistaa silloin, jos se muuttuu pahanlaa-

tuiseksi tai se on hyvänlaatuinen, mutta häiritsee ulkonäköä tai aiheuttaa syövän 

pelkoa. (Vuola & Pakkanen 1993.)  

  

Luomen poistoon hakeutumisen syynä on tavallisesti häiritsevä tai muuttunut 

luomi. Jos potilas tai lääkäri on huolissaan luomesta, se tulisi poistaa. Luomen 

poistossa syynä on päästä diagnoosiin patologin tutkimuksen avulla. Koska luo-

men poisto on kirurginen toimenpide, siihen liittyy tavallisten kirurgisten kompli-

kaatioiden riski, joita ovat leikkauksenjälkeinen verenvuoto, haavan repeäminen, 

tulehdukset sekä arven leviäminen ja liikakasvu. Komplikaatioiden riskiä voi-

daan kuitenkin vähentää suunnittelulla sekä motivoimalla potilasta noudattamaan 

jatkohoito-ohjeita. (Koljonen & Ilmonen 2014.) 

 

Tuumori on yleisnimitys monelle kudosmuutokselle, joka ilmenee kyhmynä ja sor-

min tunnettavissa olevana kasvainmaisena muodostumana. Useimmiten se kui-

tenkin tarkoittaa hyvän- tai pahanlaatuista kasvainta. (Lyly 2011.) Yleislääkärin 

vastaanotolla voidaan poistaa pieniä läpimitaltaan alle 10 millimetrin ihomuutok-

sia (Roberts, Alhava, Höckerstedt & Leppäniemi 2010, 85). 

 

Luomi poistetaan veitsen avulla (Oksala (toim.) ym. 2015, 8). Iho puudutetaan 

luomen kohdalta, minkä jälkeen luomi poistetaan venemäisen viillon kautta. Var-

rellisia kapeakantaisia luomia voidaan poistaa myös diatermian avulla sekä laa-

keita seniilejä verrukoita voidaan poistaa ihopuudutuksen avulla terävällä kau-

halla. Tällöin ompeleita ei tarvita. Poistetut muuttuneet/epäilyttävät luomet lähe-

tetään histologiseen tutkimukseen. (Roberts ym. 2010, 85.) 

 

Kasvojen alueelta ihomuutosta poistettaessa tulee leikkausviilto tehdä ihopoimu-

jen suuntaisesti, jotta arpi olisi parantuessa mahdollisimman huomaamaton. Lo-

puksi iho suljetaan mahdollisimman ohuella, kuten 5-0 tai 6-0, sulamattomalla 

langalla. Luomissa voi käyttää 6-0 tai 7-0 iholankaa. Ompeleiden päälle voi lo-

puksi laittaa haavateipit, joita pidetään ompeleiden poistoon saakka. Ompeleet 

voidaan poistaa 5-7 vuorokauden kuluttua. (Oksala (toim.) ym. 2015, 29.) 
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Rasvapatin poisto  

  

Lipoomat eli rasvapatit ovat yksi yleisimmistä hyvänlaatuisista pehmytkudoskas-

vaimista. Lipoomat ovat hyvänlaatuisia pehmytkudoskasvaimia ja sijaitsevat 

usein raajojen ihonalaiskudoksessa tai vartalolla ja ne ovat useimmiten kivutto-

mia. Muita tällaisia pehmytkudoskasvaimia ovat mm. hemangioomat, ihoon liit-

tyvä epidermaalikystä sekä jänteisiin ja niveliin liittyvä ganglio ja jättisolukasvain. 

(Nummela, Hartiala, Niemi & Koskinen 2018, 1 818 - 1 819.) 

 

Ihonalaiskudoksessa oleva alustaansa nähden liikkuva alle 5 senttimetrin kokoi-

nen hidaskasvuinen kasvain voidaan poistaa perusterveydenhuollossa. Tällainen 

hyvänlaatuiseksi todettu pehmytkudoskasvain voidaan poistaa ilma edeltäviä tut-

kimuksia, jolloin se poistetaan kokonaisena ja lähetetään patologille analyysiin. 

Jos epäillään kasvaimen sisältöä nesteeksi, voidaan se yrittää kertaalleen tyh-

jentää neulalla ja tällöin todeta esimerkiksi ganglio, märkäpesäke, serooma tai 

vanhaa verta sisältävä nestekertymä. Ensisijaisesti kliininen seuranta riittää sil-

loin, kun kasvain on hyvänlaatuinen ja potilas ei itse toivo sitä poistettavan. (Num-

mela ym. 2018, 1 821, 1 823.) 

 

Pahalaatuisesta patista kertovia piirteitä ovat suuri koko ja nopea kasvu sekä 

alustaan kiinnittyminen ja syvä sijainti. Tällöin potilas tulee lähettää erikoissai-

raanhoitoon jatkotutkimuksiin. Kaikukuvausta käytetään ensisijaisena seulonta-

menetelmänä ja se ohjaa jatkotutkimuksen tarvetta. Tarvittaessa voidaan käyttää 

magneettikuvausta ja ohutneulanäytettä pehmytkudoskasvainten selvittelyssä. 

(Nummela ym. 2018, 1 818, 1 823.) 

 

Lipooman poisto tapahtuu aluksi puuduttamalla iho sekä ihonalaiskudos sen ym-

päriltä. Lipooma kapseleineen poistetaan ihomuutoksen halkaisijan pituisen viil-

lon kautta. Preparoidaan avaamalla pienien saksien kärkiä kuitenkaan leikkaa-

matta kudoksia poikki, jotta vältyttäisiin verenvuodolta, ja näin ihomuutos pulpah-

taa esiin rikkomatta kudoksia (Roberts ym. 2010, 86). Tämän vaiheen jälkeen 

poistetaan tervettä kudosta lipooman ympäriltä 1 - 2 millimetriä, paitsi jos epäil-

lään pattia pahanlaatuiseksi, jolloin poistetaan sen yhteydessä lisäksi alueelta 5 
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- 10 millimetriä tervettä kudosta. Leikattu alue lähetetään aina patologis-anatomi-

seen tutkimukseen. Lopuksi suonet, jotka erottuvat selkeästi tai jotka vuotavat 

lingeerataan Crile-suonipuristimen ja oikean kokoisen sulavan langan avulla tai 

voidaan myös käyttää diatermiapolttoa pienempiin suoniin. Tällöin varotaan polt-

tamasta ihon reunoja. Ompeleet laitetaan haavan pohjan kautta, jotta ei jäisi on-

kaloa. (Roberts ym. 2010, 86; Oksala (toim.) ym. 2015, 23-24.) 

 

Jälkihoitona haavan päälle voi laittaa 24 tunnin ajaksi komprimoivan sidoksen, 

joka vähentää vuoto- ja mustelmataipumusta (Oksala (toim.) ym. 2015, 24). 

Katso myös jälkihoidosta lisää kohdasta Ompelun jälkeinen hoito ja potilaan oh-

jaus. 

  

Kynnen poisto 

 

Kynnen poiston syitä ovat mm. kynnen alaisen infektion tai joissakin tapauksissa 

sormeen tai varpaaseen kohdistuneen trauman hoito. Samaa poistotekniikkaa 

voidaan käyttää sekä varpaiden että sormien kynsissä. Kynnen poistoon tarvitta-

via välineitä ovat ihonpuhdistusvälineet, puudutusvälineet, steriilit hanskat, reikä-

liina, tylpät sakset, Pean-pihti, pieni kauha, rasvasidokset sekä harsotaitok-

set. (Oksala (toim.) ym. 2015, 38.)  

  

Kynnen poistossa käytetään johtopuudutusta. Johtopuudutuksessa ruiskutetaan 

puudute kahdesta pistoskohdasta sormen/varpaan tyvestä selkäpuolelta hermon 

kulkukohtiin. Jokaista varvasta ja sormea hermottaa neljä hermoa ja puudutetta 

(1 millilitra 1%) injektoidaan jokaisen näiden hermon läheisyyteen. Puudutusai-

netta tulee käyttää ilman adrenaliinilisää, näin ei vaaranneta sormen tai varpaan 

verenkiertoa. Annetaan puudutteen vaikuttaa 10 minuuttia ennen aloitusta. (Ok-

sala (toim.) ym. 2015, 38, 114.)  

  

Verityhjiö ei ole välttämätön, mutta halutessa se tehdään rullaamalla kumiliuska 

sormen tai varpaan tyveen. Ensimmäisenä työnnetään suljetuilla saksenkärjillä 

kynsivallin reuna irti kynnestä, jonka jälkeen suljetut sakset työnnetään kynnen 

alle ja avataan ne siellä. Näin saadaan kynsi irtoamaan alustastaan. Pean-pihtien 
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avulla tartutaan kynnen reunaan ja vedetään se irti sekä samalla avustetaan sak-

sien kärjillä, työnnellen kynsivallia vartaloa kohden. Lopuksi katsotaan, että kynsi 

on poistettu kokonaan ja tarvittaessa kaavitaan pienen kauhan avustuksella kyn-

sipohja siistiksi. Poistamalla koko kynsi hyvin vältytään infektioilta. (Oksala (toim.) 

ym. 2015, 38.)  

  

Jälkihoitoon kuuluu poistetun kohdan alueen peitto rasvataitoksella. Potilas voi 

poistaa sen seuraavana päivänä. Lujasti kiinni tarttuneen siteen voi hautoa irti 

haaleassa vedessä. Näin vältytään verenvuotoa. Sormi/varvas tulee kylvettää 

haaleassa vedessä kahdesti päivän aikana ja samalla tulee vaihtaa sidokset uu-

siin. Kun siteisiin ei enää erity kudoseritettä, voidaan jättää sidokset pois. Poiste-

tun kynnen alue voi olla arka ja sidoksia voi tämän vuoksi tarvittaessa käyttää 

suojana, arkuus kuitenkin vähenee, kun uusi kynsi kasvaa tilalle (Oksala (toim.) 

ym. 2015, 39.) 

  

Kynnen osapoisto eli kiilaeksisio  

  

Kiilaeksisio on nopea ja pysyvä apu sisään kasvaneelle isovarpaan kynnelle. 

Usein sisään kasvanut kynsi on kivulias ja infektioherkkä. Jos kynsi märkii ja 

on infektoitunut, on ensin parempi hoitaa se rauhalliseksi suihkutuksien ja antibi-

oottien avulla, ennen kuin tehdään kiilaeksisio. Kiilaeksisiossa kynnen reuna, vie-

reinen kynsivalli ja siihen kuuluva kynsimarto sekä kynnen juuren osa poistetaan. 

(Oksala (toim.) ym. 2015, 38, 40.)  

  

Tarvittavia välineitä kiilaeksisiossa ovat ihonpuhdistusvälineet, reikäliina, liina-

haka, steriilit hanskat, puudutusvälineet, ventiilikumia (20cm), Kocherin pihdit, tu-

kevateräinen leikkausveitsi, suorat teräväkärkiset sakset, tukevat kirurgiset atu-

lat, pieni terävä kauha, tukeva neulankuljetin, tukevaneulainen monofilamentti-

lanka (2-0), rasvasidoksia, harsotaitoksia ja harsosiderulla. (Oksala (toim.) ym. 

2015, 40.) 

  

Aloitetaan tekemällä johtopuudutus (kts. kohta Kynnen poisto) ja sen jälkeen pes-

tään isovarvas ja sen tyvialue. Steriili reikäliina asetetaan niin että vain isovarvas 
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tulee esiin liinan aukosta. Tehdään verityhjiö kiristämällä venttiilikumi Koche-

rin avulla varpaan tyveen. Tämä verityhjiö estää lisävuodon leikatessa. (Oksala 

(toim.) ym. 2015, 40-41.) 

 

Leikkaus aloitetaan tekemällä kaksi viiltoa.  Suora viilto aloitetaan vartalon suun-

nalta yhden senttimetrin päästä kynnenpäällyskalvon reunasta ja se tehdään tu-

kevasti luuhun asti. Viilto tehdään aivan varpaan kärkeen saakka. Paksun kynnen 

leikkaamiseen voi käyttää apuna saksia. Toinen viilto eli loivasti kaareva viilto 

tehdään varpaan sivuun ja se yhtyy edelliseen viiltoon luun pinnan tasolla. Tartu-

taan poistettavaan kudosalueeseen atuloilla ja irrotetaan se saksilla. Tämän jäl-

keen tarkastetaan haavan proksimaalikulma ja poistetaan kynsiaihe pienellä te-

rävällä kauhalla ja poistetaan verityhjiö. Lopuksi leikatun alueen reunat lähenne-

tään vartalon suunnasta päin alkavilla ompeleilla (3-4 ommelta). Ompeleet voivat 

tarvittaessa lävistää kynnen. (Oksala (toim.) ym. 2015, 41.) 

 

Jos toimenpide tehdään akuutin tulehduksen aikana, kannattaa haava jättää 

auki. Märkivään varpaaseen leikkausta tehtäessä laitetaan verenvuodon mukaan 

tarvittaessa vain yksi proksimaalinen ommel, peitetään alue rasvasidoksella ja 

harsotaitoksella ja tarvittaessa annetaan tetanusprofylaksia. (Oksala (toim.) ym. 

2015, 41.) 

 

Jälkihoitona voi särkyyn käyttää kylmähoito, kohoasentoa sekä särkyyn tavallisia 

särkylääkkeitä (Keski-Suomen seututerveyskeskus 2019). Jälkihoitoon kuuluu 

myös siteiden poisto seuraavana päivänä ja varpaan päivittäinen kylvetys haale-

assa vedessä. Ompeleet poistetaan jälkitarkastuksen yhteydessä 10-14 vuoro-

kauden kuluttua operaatiosta. Sairausloman tarve on tavallisesti 1-3 viikkoa. Uusi 

radikaalimpi leikkaus on tarpeen silloin, jos kynsiaihe on poistettu epätäydelli-

sesti. Tällöin vaiva uusiutuu tai eksisioalueen tyveen muodostuu alue, joka on 

arka ja punoittava. Pahenevia tulehduksen merkkejä ovat pahanhajuinen erite, 

kuume ja paheneva kipu (Keski-Suomen seututerveyskeskus 2019). (Oksala 

(toim.) ym. 2015, 42.) 

  

Ehkäisykapselin poisto 
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Ehkäisykapseli on tulitikun kokoinen ehkäisyväline, jonka lääkäri asettaa ihon alle 

käsivarren sisäpuolelle. Ehkäisykapseli vaatii lääkärin reseptin. Ehkäisykapse-

leita tulee joko yksi tai kaksi kappaletta, riippuen merkistä. Se sisältää keltarau-

hashormonia ja sen ehkäisyteho kestää kolmesta viiteen vuoteen valmisteesta 

riippuen. Ehkäisykapseli tuntuu sormilla painellessa, mutta sitä ei voi nähdä. (Vä-

estöliitto 2019.) Ehkäisykapselin voi poistattaa tarvittaessa aikaisemmin, mutta 

se tulee viimeistään poistattaa viimeisen käyttövuoden lopussa (Bayer 2019). 

  

Ehkäisykapselin eli ehkäisyimplantaatin poiston suorittaa terveydenhuollon am-

mattilainen. Kapselin sijainti paikannetaan ja jos tämä on mahdotonta, käytetään 

apuna ultraääntä, tai röntgen-, TT- tai magneettikuvausta. Olkavarren iho desin-

fioidaan ja alue puudutetaan puuduteaineella. Kapselin kärjen alapuolelle teh-

dään pieni viilto veitsen avulla, jonka jälkeen kapselia työnnetään viiltoa kohti 

sekä sen poisto suoritetaan haavan kautta pihtien avulla. Joissain tapauksissa 

kapselin ympärillä oleva kudos on kovettunut, jolloin kudokseen tehdään pieni 

viilto, jotta kapseli voidaan poistaa. Viiltohaavan sulkeminen tapahtuu haavansul-

kuteipillä. Tämän jälkeen mustelmien välttämiseksi haavan kohdalle asetetaan 

steriili harsotaitos sekä paineside. Painesiteen saa poistaa 24 tunnin kuluttua. 

Harsotaitoksen saa poistaa 3-5 päivän jälkeen. (Nexplanon 68mg implantaatti, 

ihon alle. Pakkausseloste: Tietoa potilaalle) 

 

Biopsia 

 

Ihobiopsia eli koepala ihosta on kudosnäyte, joka otetaan iho- tai limakalvomuu-

toksesta (Terveyskirjasto 2013e). Koepala otetaan, jos ihomuutosta epäillään pa-

halaatuiseksi. Se toimii lopullisena diagnoosina. Se helpottaa myös oikean hoito-

tavan valitsemista, sillä se antaa tietoa kasvaimen kasvutavasta ja tyypistä. (Käy-

pähoito 2007.) 

 

Koepala otetaan aluksi tekemällä paikallispuudutus iho- tai limakalvomuutoksen 

alueelle. Muutoksen ollessa pieni se poistetaan kokonaan, mutta isommasta 
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muutoksesta on tarpeen ottaa näytteeksi vain osa. Näytteenotossa voidaan toi-

mia tavanomaisesti eli leikkaamalla näyte tai näyte voidaan ottaa ns. Stanssilla. 

Leikatessa syntyvän haavan reunat täytyy ommella yhteen mutta stanssia käy-

tettäessä 4mm:n mittaiset ja sitä pienikokoisemmat haavat eivät yleensä tarvitse 

tikkejä, vaan ne paranevat ilman. Molemmilla tavoilla koepalan yhteydessä pois-

tetaan aina lisäksi ihonalaista rasvakudosta. (Terveyskirjasto 2013e.) Näyte irro-

tetaan varovasti tyvestään ja nostetaan käyttäen apuna pinsettejä tai esimerkiksi 

neulaa. Koepala laitetaan viipymättä formaliinipurkkiin. (Käypähoito 2007.) 

 

Ihonäytteen otossa voidaan joskus käyttää myös ns. kauhaa tai rengasveistä, 

jolloin näytteen yhteydessä tulee mukaan vain pintaosia ihosta. Kun otetaan pin-

nallisia koepaloja ei ihoa aina ole välttämätöntä puuduttaa kuten yleensä neulalla 

ja ruiskulla, vaan pintapuudutus on joskus riittävä ja toisinaan puudutetta ei tarvita 

lainkaan. Syntyvä haava ei tarvitse tikkejä. Koepala lähetetään patologille tutkit-

tavaksi. Vastauksen saamiseen menee yleensä 1-3 viikkoa. (Terveyskirjasto 

2013e.) 

  

Haavan ompelu  

  

Haavan syntytapa ja se mikä haavan on aiheuttanut, kuten myös haavan tuoreus, 

ulkonäkö sekä sijainti vaikuttavat kaikki osaltaan hoidon valintaan (Oksala (toim.) 

ym. 2015, 50). 

  

Itsehoito riittää useimpiin vartalon ja raajojen haavoihin, jotka eivät ulotu pidem-

mälle kuin ihonalaiseen rasvakudokseen ja jotka ovat mitaltaan pienempiä kuin 

2 senttimetriä. Joissain tapauksissa haavan paranemisen vuoksi voi olla tarpeen 

suorittaa mahdollisia hoitotoimenpiteitä kuten esimerkiksi haavan ompelu. Täl-

laista toimenpidettä vaativa haava on joko mitoiltaan useiden senttimetrien mit-

tainen, erittäin likainen tai repaleinen, sen myötä on syntynyt ihon puutos, haava 

vuotaa runsaasti ja vuoto ei lakkaa reilun 20 minuutin painamisella tai haava si-

jaitsee tärkeällä alueella kosmeettisesta näkökulmasta ja sen siisti sulkeminen 

laastarilla ei onnistu. Haavan sulku ompelemalla tulee tapahtua tapaturmasta 
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noin kuuden tunnin kuluessa, sillä viivästyminen lisää riskiä haavan infektoitumi-

seen. (Terveyskirjasto 2018a.) 

  

Erilaisia mahdollisesti ompelua vaativia haavatyyppejä ovat viiltohaavat, ruh-

jehaavat, pistohaavat, puremahaavat ja ampumahaavat (Terveyskirjasto 2017b). 

Haavan ompelun perusvälineistöä on neulankuljetin, kirurgiset atulat, lanka, sak-

set ja tarvittaessa veitsi (Oksala (toim.) ym. 2015, 16). Haavan ompelua edeltävät 

esivalmistelut, joihin kuuluvat muun muassa raajan kärkiosien verenkierron sekä 

hermo- ja lihastoimintojen tutkiminen. Anestesiana raajan kärkiosissa käytetään 

johtopuudutusta, minkä jälkeen tarvittaessa ihoalue puhdistetaan pesemällä. Kun 

haava-alue on puhdistettu huuhtelemalla keittosuolalla ja lievällä antiseptiliuok-

sella, se liinoitetaan. Aseptinen työskentelyote on jokaisessa vaiheessa tärkeää. 

Raajan kärkiosissa verityhjiön käyttö helpottaa revisiota eli haavan kirurgista tar-

kistamista (Terveyskirjasto 2018c) sekä on muutenkin yleensä tarpeen. Potilaalta 

tulee myös varmistaa tetanusrokotteen voimassaolo, ja jos edellisen tehostero-

kotteen saamisesta on yli viisi vuotta, tulee uusi tehosterokote antaa. Kontami-

noituneiden haavojen, esimerkiksi pistohaavojen ja puremahaavojen, hoidossa 

voi olla tarpeen antibioottilääkitys. (Oksala (toim.) ym. 2015, 50, 54.) 

  

Ompelun jälkeinen hoito ja potilaan ohjaus  

  

Potilaalla on oikeus saada tietoa terveydentilastaan, hoitovaihtoehdoista ja niiden 

vaikutuksista, hoidon merkityksestä sekä seikoista, joilla on merkitystä, kun pää-

tetään hänen hoidostaan. Terveydenhuollon ammattihenkilön on annettava tieto 

potilaalle niin että potilas ymmärtää sen sisällön riittävän hyvin. Lisäksi potilasta 

tulee hoitaa yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. (Laki potilaan asemasta ja 

oikeuksista 785/1992, 2:5-6 §.) Potilasohjaus tarkoittaa tilannetta, jossa potilas 

pohtii, oppii ja arvioi tilannettaan ja suunnittelee hoitoaan yhdessä ammattihenki-

lön kanssa. Sen tavoitteena on motivoida ja tukea potilasta hänen terveytensä 

ongelmien ja hoidon hallinnassa. (Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 2017.)  

  

Hoitajat hallitsevat hyvin potilaan suullisen ohjauksen, mutta esimerkiksi kirjallis-

ten ohjeiden anto uupuu jopa kolmannekselta potilaista. Lisäksi potilaat kaipaavat 
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enemmän sosiaalista tukea ollessaan sairaalassa sekä ohjausta ennen sairaa-

laan tuloa liittyen sairauteensa ja sen hoitoon. (Kääriäinen 2007, 104-105.) Hoi-

tohenkilöstö myös kaipaisi monipuolisempia ohjausmenetelmiä sekä enemmän 

aikaa ohjaustilanteisiin (Lipponen 2014, 49). 

 

Lääkärin tai hoitajan tulee informoida potilasta haavan hoidosta (NHS 2017). Om-

meltu haava suojataan yleensä sidoksella. Sidoksen alla voi olla lisäksi haava-

teippiä. Sidoksen saa poistaa vuorokauden kuluttua haavan ompelusta, mutta 

haavateippiä ei saa poistaa, kuin vasta ompeleiden poiston yhteydessä. Kuiten-

kin jos haavateippi menee likaiseksi, voidaan se poistaa ja jos mahdollista vaih-

taa uuteen. Muuten suojana voi pitää harsotaitosta. (Terveyskirjasto 2018d.) 

 

Haava-alueen voi kastella vuorokauden kuluttua ompeleiden laitosta. Tällöin voi 

peseytyä normaalisti suihkussa. Kastelun jälkeen haava-alue kuivataan hyvin, 

mutta sitä ei tarvitse peittää uudelleen. Jos haavalla on muovikalvo, sitä ei saa 

poistaa. Uimista ja saunomista tulee välttää tikkien poistoon saakka. Haava-alu-

eella saattaa esiintyä ponnistelusta, kumartelusta tai nostamisesta aiheutunutta 

vuotoa ensimmäisten päivien aikana. Tällainen pieni verenvuoto tyrehtyy paina-

malla vuoto kohtaa 10-20 minuuttia harsotaitoksella. (Terveyskirjasto 2018d.) 

 

Infektion ehkäisemiseksi tulee tikit pitää kuivina ja puhtaina. Lisäksi tulee myös 

tarkkailla punoitusta, turvotusta ja kipua, sillä infektiosta kertovia merkkejä ovat 

juurikin turvotus, punoitus haavan ympärillä, haavan lämpeneminen, mädän tai 

vuodon esiintyminen haavassa, haavan pahanhajuisuus sekä kivun kovenemi-

nen. Lisäksi infektiosta kertoo se, jos esiintyy yli 38 celsiusasteen kuumetta tai 

rauhaset ovat turvonneet. (NHS 2017.) Jos epäilet haavassa olevan infektion, ota 

yhteys siihen paikaan, jossa haava on suljettu. Tarvittaessa ota yhteys omaan 

terveyskeskukseesi. (Terveyskirjasto 2018d.) 

  

Tikkejä voi suojella myös muilla tavoilla, kuten välttämällä tikkien raapimista, ui-

mista sekä joitakin sellaisia urheilulajeja, joissa ollaan lähikontaktissa (esimerk-

kinä jääkiekko ja jalkapallo). Jos lapsella on tikkejä, tulisi häntä estää leikki-

mästä mudalla, hiekalla, maaleilla yms., jotta vältyttäisiin tikkien likaantumiselta 
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ja arkuudelta sekä infektiolta. Lapsen voi olla tarpeen myös välttää koululiikuntaa. 

(NHS 2017.)  

  

Ompeleet tulisi poistaa vartalolta ja yläraajoista 7-10 vuorokaudessa, alaraajoista 

ja kämmenen palmaaripuolelta 10-14 vuorokaudessa sekä kasvoilta 5-7 vuoro-

kaudessa (Oksala (toim.) ym. 2015, 16). Jotkin ompeleet ovat suunniteltu sula-

maan ja katoamaan itsestään (NHS 2017). Yleensä sulavat ompeleet alkavat su-

laa tai irrota 1-2 viikon kuluttua laitosta, kuitenkin saattaa kestää useampi viikko 

ennen kuin ompeleet ovat täysin poistuneet. Jotkin sulavat ompeleet voivat säilyä 

useamman kuukauden. Lääkäriltä tulee varmistaa, millaisia sulavia ompeleita on 

käytetty ja kuinka kauan niiden sulamisen tulisi kestää. (NHS 2018.) 

 

2.3 Steriilin pöydän valmistaminen  

 

Steriilin kentän tarkoituksena on vähentää mikrobien lukumäärä niin vähäiseksi 

kuin mahdollista. Tätä tekniikkaa voidaan käyttää monissa eri tilanteissa sekä 

leikkaussalissa, että leikkaussalin ulkopuolella tehtäessä kirurgisia toimenpiteitä. 

(Tennant & Rivers, 2019.) Steriilin pöydän valmistamiselle on tarve silloin, kun 

potilaalle tehtävä toimenpide on potilaaseen kajoava. Tällainen toimenpide on 

kyseessä, kun potilaan iho tulee lävistetyksi. (Rautava-Nurmi, ym. 2019, 129.) 

 

Aloitettaessa steriilin pöydän valmistelu, tulee ensimmäiseksi desinfioida kädet. 

Tämän jälkeen instrumenttipöydän jalat ja tasot desinfioidaan, käyttäen esimer-

kiksi denaturoitua alkoholia. Desinfioinnin jälkeen steriilinpöydän valmistelijan tu-

lee pukea steriilit suojakäsineet ja häntä avustavalla henkilöllä tulee olla desinfi-

oidut kädet. Valmistelijan tulee myös käyttää suu-nenäsuojusta steriiliä pöytää 

tehtäessä. (Rautava-Nurmi, ym. 2019, 130.) Avustava henkilö avaa sekä ojentaa 

steriilille pöydälle tulevan liinapakkauksen steriileihin suojakäsineisiin pukeutu-

neelle hoitajalle, joka ottaa ja asettaa liinan desinfioidun instrumenttipöydän 

päälle itsestä poispäin. Avustaja avaa sekä ojentaa tarvittavien steriilien välinei-

den pakkaukset yksitellen ja valmistelija ottaa sekä asettaa ne pöydälle rauhalli-

sesti. Tarvittavat nesteet ja lääkkeet otetaan myös valmiiksi steriilisti ruiskuihin. 

(Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2017.) 
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Steriili pöytä peitetään steriilillä liinalla väliaikaisesti silloin, jos se täytyy siirtää 

toiseen tilaan tai jos sitä ei oteta käyttöön heti (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 

2017). Aseptiikan näkökulmasta steriilin pöydän valmistelu on kuitenkin hyvä 

ajoittaa tehtäväksi juuri ennen toimenpiteen alkua. Steriiliä pöytää valmistelta-

essa on myös huomioitava, että pöydän päälle tai yli ei kumarrella. (Rautava-

Nurmi, ym. 2019, 129-130.) 

 

2.4 Toimenpiteissä käytettävää välineistöä 

 

Veitsi  

 

Veitsi voi olla kertakäyttöinen tai voidaan käyttää monikäyttöisen veitsen vartta ja 

siihen lisättävää terää. Niitä on eri kokoja ja malleja, ne voivat olla teräviä tai 

kaarevia. Veitsi valitaan käyttötarkoituksen mukaan. Pienen haavan tekemiseen 

valitaan pieni terä ja suurempaan haavaan isompi terä. Kaarevaa veistä taas käy-

tetään ihon leikkaamiseen ja ihon puhkaisemiseen teräväkärkistä veistä. Veistä 

käytettäessä iho kiristetään vastakkaiseen suuntaan ja veistä pidetään tukevalla 

kynäotteella noin 45 asteen kulmassa kohtisuoraan ihoa vasten. Näin saadaan 

haavan reunoista suorakulman malliset. Tämä on tärkeää, jotta suturaatiovai-

heessa ihon eri kerrokset asettuvat anatomisesti kohdakkain. Jos terä tylsistyy, 

vaihdetaan veitsi/terä uuteen. (Oksala (toim.) ym. 2015, 8-9.)  

  

Atulat eli pinsetit  

 

Voivat olla kooltaan ja pituudeltaan erilaisia. Niiden keskiosassa on karhennettu 

osuus, johon tartutaan kynäotteella. Anatomiset atulat ovat sileät kärjistä, kun 

taas kirurgisissa atuloissa on päässä terävät väkäset. Anatomisia atuloita käyte-

tään käsitellessä herkästi vaurioituvia rakenteita esimerkiksi hermoja ja verisuo-

nia, kun taas muutoin käytetään kirurgisia atuloita. Pinseteillä ei saa rutistaa ihoa 

liikaa, jotta se ei tuhoaisi kudosta tai aiheuttaisi arpimuodostusta ja verenkierron 

heikkenemistä haavan reunaan. (Oksala (toim.) ym. 2015, 10.) 

  



20 

 

   

 
 

Neulankuljetin 

 

Neulankuljettimen avulla kuljetetaan neulaa asettamalla se kuljettimien kapeaan 

lukkiutuvaan kärkeen. Neula asetetaan kuljettimen kärkeen vähän neulan puoli-

väliä proksimaalisemmin ja niin että oikeakätinen suuntaa neulan vasemmalle. 

Neulankuljetinta pidetään kädessä pujottamalla ensimmäinen ja neljäs sormi 

kahvaosan läpi ja etusormella tuetaan kuljettimen varsiosaan. Neulan tullessa 

ihon läpi päästetään irti neulasta ja otetaan siitä uudestaan kiinni neulankuljetti-

milla haavan reunaan toiselta puolelta. Jotta vältettäisiin pistotapaturmat, neu-

laan ei saa koskea käsin vain instrumenteilla. (Oksala (toim.) ym. 2015, 11.) 

  

Sakset  

 

Saksia on olemassa monia eri muotoisia ja kokoisia. Niiden kärjet voivat olla tyl-

pät tai terävät ja suorat tai kaarevat. Yleensä toimenpiteessä käytetään kaksia 

saksia. Toiset niistä on lankojen katkomiseen ja toiset preparoimiseen. (Oksala 

(toim.) ym. 2015, 12.) 

 

Diatermia 

 

Diatermialaite koostuu suurtaajuisesta ja suurjännitteisestä sähkögeneraatto-

rista, aktiivielektronista, jolla syötetään virta operoitavaan kohtaan sekä neutraa-

lielektronista, joka palauttaa virran koneeseen. Diatermiaa käytetään verenvuo-

don tyrehdyttämiseen sekä leikkaukseen. (Honkanen 2006, 1-2) Diatermiassa on 

monopolaari- tai bipolaaripoltto. Monopolaaripolttossa tartutaan vuotavaan koh-

taan atuloilla ja johdetaan virta atuloihin, jolloin atulan kärjet polttavat vuotokoh-

taa. Bipolaaripoltossa taas on pinsettikärjet, joilla vuotavaan kohtaan tartutaan. 

(Oksala (toim.) ym. 2015, 13.) 

 

Ommelaineet 

 

Ommelaineena voidaan käyttää sulavia (resorboituvia) ja sulamattomia (resor-

boitumattomia) lankoja ja ne voivat olla värillisiä tai värittömiä. Langat voivat olla 
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myös antibakteerisia eli ne tappavat bakteereja ja estävät niiden kolonisaation. 

Lankoja on olemassa myös eripituisia. Langan lukuarvo, esim. 2-0 tai 6-0, ilmoit-

taa langan paksuuden. Lanka on sitä ohuempi mitä suurempi on lukuarvo. (Ok-

sala (toim.) ym. 2015, 14.) 

 

Sulavia lankoja on sekä synteettisiä että luonnonmateriaaleista valmistettuja. 

Näistä synteettiset langat ovat käytetyimpiä. Iho suljetaan useimmiten sulamat-

tomilla monofilamenttilangoilla ja sen paksuus valitaan suljettavan ihoalueen pe-

rusteella. Jalkapohjissa ja selässä käytetään 2-0 tai 3-0 paksuista lankaa, varta-

lolla 3-0 tai 4-0 ja kasvojen alueella 5-0 tai 6-0 paksuista lankaa. (Oksala (toim.) 

ym. 2015, 14-15.) 

  

2.5 Henkilökunnan perehdytys osana potilasturvallisuutta 

 

Tavoitteena perehdyttämisessä on antaa kokonaiskuva organisaatiosta, sen toi-

minnasta ja työstä työyksikössä. Hyvä perehdytys edistää työntekijän suoriutu-

mista työtehtävistään, viihtymistä työssä, edistää paineensietokykyä ja ehkäisee 

mahdollisesti syntyviä virheitä. (Surakka 2009, 77.) 

 

Parhain tapa ennakoida turvallisuustoiminnan kannalta on perehdyttäminen. Ylei-

siä työtapaturman syitä on puutteellisuus perehdytyksessä. Työuraansa aloitte-

levat nuoret työntekijät ovat erityisen tärkeitä perehdytyksen kannalta. (Työtur-

vallisuuskeskus, 2018.) Esimerkiksi, terveysalan opiskelijat kokevat harjoitte-

luissa perehdyttämisen olevan puutteellista ja vanhaan tietoon perustuvaa 

(Teuho, Roto, Sulonen, Vikberg-Aaltonen & Sankelo 2017, 10-17). Toivomme 

meidän tekemämme perehdytyskansion auttavan myös opiskelijoiden perehdy-

tyksessä ja sen avulla opiskelijat myös saavat helpolla tavalla tuoretta tietoa liit-

tyen kirurgisiin pientoimenpiteisiin.   

 

Perehdyttämisen hyviä puolia on myös se, että se vähentää työtä tekevän koke-

maa stressiä. Perehdytys auttaa myös osaksi työyhteisöön pääsyä. Työntekijän 

tietäessä vastuunsa ja työtehtävänsä, myös työn laatu ja työteho paranevat. 

(Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu, 2016.) Perehdytys on loppumaton prosessi 
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ja työtehtävien ja työmenetelmien muuttuessa on uudelleen perehdyttäminen 

aina tarpeen. (Työterveyslaitos, 2017.) 

   

Perehdyttämisestä on maininta myös työturvallisuuslaissa, jonka mukaan työnte-

kijän työkokemus ja ammatillinen osaaminen huomioiden työntekijän tulee saada 

tarvittava perehdytys työhön, työssä käytettäviin työvälineisiin sekä niiden oike-

aan käyttöön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- sekä tuotantomenetelmiin kuten 

myös turvallisiin työtapoihin. Näihin perehdyttämisen tulisi tapahtua etenkin aina 

ennen uuden tehtävän tai työn aloittamista sekä mahdollisten työtehtävämuutos-

ten ilmaantuessa tai ennen kuin otetaan käyttöön uusia työ- tai tuotantomenetel-

miä tai työvälineitä. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 2:14 §.)   

 

Keskeinen osa hoitoa on potilasturvallisuus, jolloin hoidon tulee olla vaikuttavaa, 

oikeaan aikaan toteutettua ja se tulee toteuttaa oikealla tavalla (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö). Potilasturvallisuudella laajempana kokonaisuutena tarkoitetaan 

niitä periaatteita ja toimintakäytäntöjä, joita terveydenhuollossa toimivat ammat-

tihenkilöt sekä organisaatiot ja toimintayksiköt käyttävät varmistaakseen potilai-

den turvallisuuden terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa. Diagnostiikka, sai-

rauksien ehkäisy, lääkitysturvallisuus sekä hoidon ja kuntoutuksen turvallisuus 

tarkoittavat tällöin myös potilaan hoidon turvallisuutta. (THL 2011.)  

 

Esimerkiksi Yli-Villamon Pro gradu -tutkielmasta (2008) käy ilmi, että päivystys-

poliklinikoiden potilasturvallisuutta voitaisiin lisätä kiinnittämällä huomiota riittä-

vään hoitohenkilökuntaresurssiin, olosuhteisiin, joissa potilaita hoidetaan ja hen-

kilökunnan osaamisen varmistamiseen ja ylläpitämiseen. Tuloksista käy myös 

ilmi, että vaaratapahtumia päivystyksessä voitaisiin ennaltaehkäistä mm. koulu-

tusta lisäämällä ja systemaattisella perehdytyksellä. Myös meidän yhtenä tavoit-

teenamme on, että tekemämme perehdytyskansio lisäisi potilasturvallisuutta Ke-

minmaan terveyskeskuksen päivystyksessä/vastaanotolla. Kansion avulla opis-

kelijat ja työntekijät voivat perehtyä kirurgisiin pientoimenpiteisiin ennen niihin 

osallistumista ja näin lisätä potilasturvallisuutta. 
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

Opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa sairaanhoitajille ja opiskelijoille kuvin ja seli-

tyksin varustettu perehdytyskansio Keminmaan terveysaseman yleisimmistä ki-

rurgisista pientoimenpiteistä.  

  

Opinnäytetyön tavoite on, että perehdytyskansio auttaa sairaanhoitajia ja opiske-

lijoita heidän avustaessaan lääkäriä yleisissä kirurgisissa pientoimenpiteissä Ke-

minmaan terveysasemalla sekä lisää siten potilasturvallisuutta. 
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

Projektiksi kehittyvät hankkeet alkavat jonkin esimerkiksi ongelman tai kehittä-

miskohteen havaitsemisesta, joka on ratkaisun tai asiaintilan parantamisen tar-

peessa. Projekti on johonkin tiettyyn tavoitteeseen pyrkivä ja suunniteltu hanke. 

Sillä on myös aikataulu, tietyt resurssin sekä oma projekti organisaatio. Projektin 

tulisi myös tuottaa hyötyä kohteelle ja lisäarvoa sen asettajalle. (Rissanen 2002, 

14-15.)  

 

Opinnäytetyömme on projekti. Projektin lähtökohtana oli harjoittelupaikassa ha-

vaittu kehittämiskohde, tässä tapauksessa epäkäytännöllinen perehdytyskansio 

pienkirurgisille toimenpiteille. Tähän ratkaisuna päätimme tehdä opinnäytetyönä 

heille käytännöllisemmän version.  Idean tarvelähtöisyys sekä kiinnostuksemme 

aihetta kohtaan sai meidät valitsemaan tämän idean opinnäytetyön aiheeksi. Li-

säksi halusimme ennen muuta tehdä opinnäytetyönä projektin, sillä koimme, että 

projekti on meille paras työmuoto. Tämän idean valitsimme myös, sillä koimme, 

että siitä on hyötyä työelämässä, se on erityisesti opiskelijoille hyödyksi sekä siksi 

että se tuottaa jotain konkreettista.  

 

Projektin elinkaari voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen: tarpeen tunnistamiseen, 

suunnittelu- ja aloittamisvaiheeseen, kokeilu- ja toteuttamisvaiheeseen, päättä-

mis- ja vaikuttavuuden arviointi vaiheeseen sekä projektin sulauttamisvaihee-

seen. (Paasivaara, Suhonen & Nikkilä 2008, 103) 

 

4.1 Suunnitteluvaihe 

 

Tarpeen tunnistaminen on projektin ensimmäinen vaihe. Tällöin hahmotellaan 

projektille kokonaisuus ja päätetään hankeen lopputulos. Tässä vaiheessa kar-

toitetaan projektiin osallistuvien intressit ja hahmotetaan rajat projektille. (Paasi-

vaara, Suhonen & Nikkilä 2008, 122.) 
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Projektisuunnittelussa korostuu tavoiteltavan lopputuloksen määrittely sekä pro-

jektin toteuttamisen suunnittelu (päähuomiona toiminnan organisointi). Näihin liit-

tyvät selkeän tavoitteen asettaminen projektille, projektin ohjaus ja osittaminen, 

arvioinnin suunnittelu sekä aikataulu-, kustannus ja resurssisuunnittelu. (Paasi-

vaara, Suhonen & Nikkilä 2008, 122.) 

 

Meidän kohdallamme projekti alkoi siitä, kun huomasimme Keminmaan terveys-

asemalla olevan tarvetta kirurgisiin pientoimenpiteisiin liittyvälle perehdytyskan-

siolle. Olimme yhteydessä heihin ja he ilmaisivat kiinnostuksensa tällaiselle pe-

rehdytyskansion. Seuraavaksi täytimme ideapaperin, johon määrittelimme tarkoi-

tuksen ja tavoitteen. Kun se oli hyväksytty, aloimme työstää suunnitelmaa.  

 

Marraskuun lopussa 2018 kävimme Keminmaan terveysasemalla paikan päällä 

juttelemassa aiheesta ja sen rajauksesta. Saimme myös yhteyshenkilön, johon 

voimme tarvittaessa ottaa yhteyttä. Sovimme jo alustavasti tulevamme ottamaan 

valokuvat perehdytyskansioomme keväällä 2019. He kertoivat, että heillä toteu-

tetaan kirurgisia pientoimenpiteitä tiettyinä päivinä kuukaudesta ja sovimme, että 

tulemme sellaisena päivänä ottamaan valokuvat. 

 

Suunnitelmaan kirjasimme tavoitteemme, aikataulusuunnitelmamme ja kustan-

nusarviomme. Suunnitelmavaiheessa teimme myös paljon lähteiden ja tutkimus-

ten etsintää ja aloimme työstää teoriaosuutta opinnäytetyöhön. Suunnitelman 

saimme valmiiksi tammikuussa 2019, jonka jälkeen opinnäytetyömme ohjaaja hy-

väksyi sen. Maaliskuussa kirjoitimme toimeksiantosopimukset (Liite 1) kohdeor-

ganisaation kanssa. Tutkimuslupaa meidän työmme kohdalla ei tarvinnut hakea. 

 

4.2 Valmistamisvaihe 

 

Projektisuunnitelman valmistuttua itse projektin toteutus pääsee varsinaisesti al-

kamaan. Toteuttamisvaihe on työskentelyvaihe, jossa luodaan projektin tulokset. 

Projektia tulee pitää tavoitteiden suunnassa, sitä voidaan joutua organisoimaan 

uudestaan. Projektityössä monitahoinen viestintä korostuu ja viestintä onkin 

avainasemassa. (Paasivaara, Suhonen & Nikkilä 2008, 132-133.) 
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Valmistamisvaihe alkoi meillä maaliskuussa 2019 toimeksiantosopimusten alle-

kirjoittamisen jälkeen. Aloitimme sen laajentamalla teoriaosuutta suunnitelman 

pohjalta. Tässä vaiheessa kävimme myös koulumme kirjaston informaatikon 

luona, joka auttoi meitä kansainvälisten lähteiden etsinnässä ja tiedon haussa. 

Hänen avullaan perehdyimme lähteiden etsintään ja saimme apua siihen mistä 

etsiä englanninkielisiä lähteitä. Englanninkielisten lähteiden etsintä osoittautuikin 

vaikeaksi asiaksi opinnäytetyön valmistamisessa. Emme millään meinanneet löy-

tää aiheeseemme sopivia vieraskielisiä lähteitä. Teoriaosuuden ollessa valmiina 

aloitimme työstämään itse perehdytyskansiota. 

 

Huhtikuussa 2019 kävimme Keminmaan terveysasemalla kahtena päivänä seu-

raamassa, miten näitä kirurgisia pientoimenpiteitä heillä suoritetaan. Ensimmäi-

sellä kerralla näimme vain yhden toimenpiteen, luomen poiston, mutta samalla 

kertaa meille jäi aikaa keskustella tuotoksesta ohjaavan sairaanhoitajamme 

kanssa. Ehdimme myös samalla kertaa ottaa kuvat perehdytyskansioon. Tässä 

ohjaava sairaanhoitaja auttoi meitä kertomalla, mitä instrumentteja heillä Kemin-

maan terveysasemalla käytetään missäkin toimenpiteessä. Eli perehdytyskan-

sion kuvamme ovat räätälöity juurikin Keminmaan terveysasemalla tehtäviin toi-

menpiteisiin. Sovimme myös, että teemme kaksi tuotosta yhden sijaan. Eli 

teemme pienen kuvallisen instrumentti oppaan pienkirurgisiin toimenpiteisiin liit-

tyen, joka tulee itse toimenpidehuoneeseen ja sitä on nopea ja helppo käyttää. 

Perehdytys kansiosta tulee laajempi ja siinä on laajemmin selitetty mitä kussakin 

toimenpiteessä tehdään ja mitä niissä tulee huomioida. Tätä laajempaa perehdy-

tyskansiota voidaan säilyttää esimerkiksi kahvihuoneessa ja siitä opiskelijat ja 

hoitajat voivat perehtyä kuhunkin toimenpiteeseen. 

 

Toisella kertaa näimme kolme toimenpidettä kaksi biopsiaa sekä yhden luomen-

poiston. Otimme myös lisää valokuvia perehdytyskansioomme. Toukokuun 

alussa saimme instrumentti oppaan, perehdytyskansion sekä opinnäytetyömme 

valmistusvaiheen päätökseen ja lähetimme opinnäytetyömme ja tuotoksen arvi-

oitavaksi opettajalle. Opettajalta saimme korjausehdotuksia perehdytyskansioon 
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ja instrumenttioppaaseen ja luvan lähettää tuotokset väliarviointiin toimeksianta-

jalle. Korjaukset tehtyämme lähetimme tuotokset väliarviointiin sähköpostin väli-

tyksellä. Tämän jälkeen aloitimme opinnäytetyön viimeistelyvaiheen. 

 

4.3 Viimeistelyvaihe ja arviointi 

 

Päättämisvaihe on projektin tärkeä vaihe, jossa tiedotetaan sidosryhmille tulok-

sista, toteutetaan arviointi ja aloitetaan tulosten sulauttaminen käytäntöön. Ennen 

projektin päättämistä tulee varmistaa, että projektilla tavoiteltava tulos on saavu-

tettu. Tässä projektin vaiheessa projektin tulokset otetaan käyttöön ja levitetään 

laajalle. Tässä vaiheessa myös pohditaan ja suunnitellaan mitä tuloksille jatkossa 

tapahtuu eli miten niitä aiotaan hyödyntää. Projektin tulosta on aina jollakin tavalla 

käytettävä, muuten sen voidaan sanoa olleen merkityksetön (Karlsson & Marttala 

2001, 97). Varmistetaan myös, että tulokset todella otetaan käyttöön. Lopuksi su-

lautetaan/jalkautetaan projekti eli viedään projekti käytäntöön. (Paasivaara, Su-

honen & Nikkilä 2008, 137, 139.) 

 

Kesälomien jälkeen aloimme työstää opinnäytetyötämme nopeampaan tahtiin. 

Näihin aikoihin opinnäytetyömme ohjaaja vaihtui. Elokuussa saimme palautetta 

opinnäytetyön ohjaajaltamme ja aloimme tehdä muutoksia palautteen perusteella 

opinnäytetyöhömme. Jatkoimme myös kansainvälisten tutkimuslähteiden etsin-

tää. 

 

Elokuun puolivälissä myös lähetimme kohdeorganisaatiolle sähköpostia ja tie-

dustelimme ovatko he saaneet kerättyä palautetta perehdytyskansiosta/op-

paasta. Syyskuun alussa saimme palautteet perehdytyskansiosta ja oppaasta. 

Palautteina saimme muutaman pienen korjausehdotuksen oppaisiin, muutoin he 

olivat tyytyväisiä niihin. Teimme palautteiden perusteella tarvittavat muutokset. 

Yhteyshenkilömme kohdeorganisaatiossa oli kerännyt palautetta koko hoitohen-

kilökunnalta ja myös lääkäri oli hyväksynyt perehdytyskansion. Lopuksi me vielä 

annamme valmiit tuotokset kohdeorganisaatiollemme kirjallisena ja sähköisenä, 

sen jälkeen, kun opinnäytetyömme on hyväksytty. 
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5 PROJEKTIN TULOKSENA TUOTETTU PEREHDYTYSKANSIO JA OPAS 

Opinnäytetyömme tuloksena tuotimme Keminmaan terveysasemalle yleisim-

mistä pienkirurgisista toimenpiteistä perehdytyskansion ja instrumenttioppaan. 

Kyseinen opas ja kansio ovat tämän opinnäytetyön lopussa liitteinä. 

 

5.1 Perehdytyskansio 

 

Opinnäytetyön ensimmäisenä tuotoksena valmistimme perehdytyskansion (Liite 

2). Perehdytyskansio sisältää kansilehden, sisällysluettelon, johdannon sekä kä-

sittelyosioissa steriilin pöydän valmistamisen, puudutuksen, kirurgiset pientoi-

menpiteet, ompelun jälkeisen hoidon ja potilaan ohjauksen ja lähteet. Kansiossa 

kuvattuja kirurgiset pientoimenpiteitä on seitsemän: biopsia, ehkäisykapselin 

poisto, haavan ompelu, kynnen osapoisto eli kiilaeksisio, kynnen poisto, luomen 

poisto ja rasvapatin poisto. Perehdytyskansiossa on kuvattu pienkirurgisten toi-

menpiteiden suorittaminen hoitotyön näkökulmasta. Pituutta perehdytyskansiolla 

on yhteensä kaksikymmentäkuusi sivua. Perehdytyskansion kansilehdessä on 

itse ottamamme valokuva Keminmaan terveysasemasta, jonka lisäksi olemme 

valokuvanneet myös vaihe vaiheelta steriilin pöydän valmistamisen. Kirurgisissa 

toimenpiteissä on myös jokaiseen toimenpiteeseen tarvittavista instrumenteista 

kuvat. Nämä kuvat olemme myös itse ottaneet. Kuvia on yhteensä neljätoista ja 

ne on otettu Keminmaan terveysasemalla. 

 

5.2 Instrumenttiopas 

 

Toinen valmistamamme tuotos on instrumenttiopas (Liite 3), joka on yhdeksän 

sivua pitkä. Oppaassa on tarkoituksenmukaisesti ainoastaan valokuvat ja lyhyet 

luettelot pienkirurgisissa toimenpiteissä tarvittavista instrumenteista, jotta se olisi 

sisällöltään lyhyt ja selkeä. Valokuvat ovat itse ottamiamme ja niitä on yhteensä 

yhdeksän. Kuvat ovat samoja kuin perehdytyskansiossa olevat kuvat. 
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6 POHDINTA 

6.1 Tulosten ja perehdytyskansion tarkastelu 

 

Opinnäytetyömme tarkoitus oli tuottaa sairaanhoitajille ja opiskelijoille kuvin ja 

selityksin varustettu perehdytyskansio Keminmaan terveysaseman yleisimmistä 

kirurgisista pientoimenpiteistä. Tavoitteena oli, että perehdytyskansio olisi apuna 

sairaanhoitajille ja opiskelijoille heidän avustaessaan lääkäriä näissä toimenpi-

teissä. Mielestämme saavutimme asettamamme tarkoituksen sekä tavoitteen. 

Vaikka työ hieman muokkautuikin alku suunnitelmista, tarkoitus ja tavoite pysyi-

vät silti samoina ja saavutimme tavoitteemme. Alkuun meillä suunnitelmana oli 

tehdä vain yksi suurempi tuotos eli perehdytyskansio. Palautteen perusteella kui-

tenkin päädyimme tekemään perehdytyskansion lisäksi pienemmän oppaan inst-

rumenteista. Tämä pienempi opas mahtuu paremmin hoitohuoneen laatikostoon, 

ja on näin lähempänä ja helpommin käytettävissä hoitotilanteissa. Tämä oli mei-

dänkin mielestämme hyvä parannus tuotokseemme ja on enemmän hyödyksi 

kohdeorganisaatiomme työelämässä ja hoitotilanteissa. 

 

Opinnäytetyön tekemisessä suurimpia haasteita meille on tuottanut lähteiden et-

sintä. Pienkirurgiset toimenpiteet ovat niin pieni aihealue, että lähteitä on ollut 

välillä vaikeaa löytää. Aihealueena aiheemme on hyvin lääketieteeseen painottu-

vaa, joten suurin osa lähteistä, joita löysimme, painottuu lääketieteeseen. Hoito-

työ jää tämän takia hieman vähemmälle painotukselle tuotoksessamme sekä 

opinnäytetyössämme, vaikka juurikin hoitotyön näkökulmaa olisikin ollut tärke-

ämpää painottaa. Toinen haaste lähteissä meille oli löytää kansainvälisiä lähteitä. 

Käytimme paljon aikaa näiden kansainvälisten lähteiden etsintään ja pyysimme 

siihen myös apua kirjaston informaatikolta. Silti emme löytäneet kovin monia sel-

laisia, jotka sopisivat juuri meidän työhömme. Kaikki löytämämme lähteet usein 

sopivat aihealueeltaan huonosti juuri meidän työhömme, sillä opinnäytetyömme 

on aihealueeltaan niin spesifi. Lähteiden etsintää rajoitti myös se, että pystyimme 

käyttämään vain lähteitä, jotka ovat joko suomen- tai englanninkielisiä. 
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Projektin voidaan sanoa olevan onnistunut, kun on saavutettu asetetut tavoitteet 

sovitun kustannusarvion ja aikataulun mukaisesti. (Ruuska 2006, 251) Tämän 

perusteella voi sanoa, että projektimme on kokonaisuudessaan onnistunut, sillä 

olemme saavuttaneet asetetut tavoitteet suunnittelemamme aikataulu- ja kustan-

nusarvion mukaisesti. Olemme myös itse tyytyväisiä tuotoksiin ja opinnäytetyö-

hömme kokonaisuudessaan. 

 

6.2 Eettisten lähtökohtien ja luotettavuuden tarkastelu 

 

Tutkimuksen yksi eettisistä kysymyksistä on aiheen valinta. Tutkijan tulee pohtia 

oman aiheensa merkitystä ja sitä, mitä muuta samalla ajalla sekä resursseilla 

voitaisiin tutkia. Eettisiltä lähtökohdilta hyvin perusteltu tutkimus on todennäköi-

sesti tutkimus, jossa pyritään auttamaan ihmisiä sekä tutkitaan mahdollisimman 

tärkeitä kysymyksiä. Tällöin tieteelliset ja eettiset intressit ovat samansuuntaisia. 

(Karjalainen, Launis, Pelkonen & Pietarinen, 2002. S.138.) Mielestämme meidän 

aiheemme ja projektimme oli eettisiltä lähtökohdiltaan hyvin perusteltu, sillä poti-

lasturvallisuutta voitaisiin lisätä esimerkiksi kiinnittämällä huomiota henkilökun-

nan osaamiseen varmistamiseen ja ylläpitämiseen (Yli-Villamo 2008). Valmis 

työmme on apuna sairaanhoitajille ja opiskelijoille heidän osallistuessa kirurgis-

ten pientoimenpiteiden valmisteluun ja avustamiseen. Kansiomme avulla he saa-

vat tarvittavaa tietoa kustakin tehtävästä toimenpiteestä ja näin he voivat ennalta 

valmistautua jokaiseen toimenpiteeseen. Ja näin vältytään virheiltä ja potilasva-

hingoilta. 

 

Tutkimus tai projektityö ollakseen eettisesti hyvä vaatii, että sen teossa noudate-

taan hyvää tieteellistä käytäntöä. Hyvä tieteellinen käytäntö ohjeiden mukaan tar-

koittaa, että tutkimuksessa kuten myös projektissa, noudatetaan jokaisessa sen 

vaiheessa tarkkuutta, rehellisyyttä ja huolellisuutta. (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2010, 23-24.) Olemme pyrkineet opinnäytetyötä tehdessämme olemaan 

mahdollisimman tarkkoja ja huolellisia jokaisessa sen vaiheessa ja myös tuotok-

sia tehdessämme. Olemme myös noudattaneet rehellisyyttä kaikkien osapuolien 

kanssa tekemisissä ollessamme ja opinnäytetyömme joka vaiheessa esimerkiksi 

lähteiden merkinnässä. Emme ole kopioineet toisten tekstiä suoraan työhömme 
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ja olemme pyrkineet merkitsemään lähdeviitteet oikein opinnäytetyöhömme ja 

tuotokseemme. Emme myöskään ole ottaneet kuvia luvatta työhömme vaan 

kaikki kuvat ovat itse ottamiamme ja olemme saaneet luvat kohdeorganisaatiolta 

niiden ottamiseen. 

 

Projekti sisältää myös aina aika- ja kustannustavoitteet, jotka lopputuotteen sisäl-

lön lisäksi tulee huomioida projektin laatua arvioitaessa. (Ruuska 2007, 235.) Tut-

kimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta lisää hyvän tieteellisen käytännön toteutta-

minen. Hyvää tieteellistä käytäntöä ovat mm. asianmukainen lähdeviittaus, tutki-

muslupien hankinta, hankkeeseen osallistuvien jäsenten oikeudet, vastuut ja vel-

vollisuudet sekä lisäksi kysymykset liittyen aineistojen säilyttämiseen ja käyttöoi-

keuksiin. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.)  

  

Luotettavuutta ja eettisyyttä meidän opinnäytetyöllemme tuovat luotettavat ja 

ajan tasalla olevat kirjalliset lähteet sekä tekstiin oikeaoppisesti ja tarkasti merkit-

semämme lähdeviitteet. Opinnäytetyön ohjaavalta opettajalta saatava ohjaus 

prosessin eri vaiheissa toi myös työllemme luotettavuutta. Lisäksi opinnäytetyön 

eettisyyttä lisää toimeksiantosopimusten ja tutkimuslupien haku/allekirjoitus, 

jonka teimme suunnitelmamme ollessa valmis ja hyväksytty. Tekijänoikeus asi-

oista meidän ei tarvinnut huolehtia, sillä otimme itse kaikki kuvat, joita käytimme 

perehdytyskansiossa sekä instrumentti oppaassa. Työmme eettisyyttä lisää 

myös se, että jaoimme työmäärän tasan eli kumpikaan ei joutunut tekemään opin-

näytetyötä tai projektin tuotosta toista enemmän. 

 

Projektin arvioinnin tarkoituksena on selvittää projektin onnistumista ja se voi-

daan jakaa itsearviointiin ja ulkopuoliseen arviointiin eli projektin sisältä ja ulko-

puolelta tapahtuvaan arviointiin. Itsearvioinnissa projektin jäsenet arvioivat omaa 

toimintaansa kriittisesti ja parhaimmillaan se tapahtuu sekä projektin toteuttamis- 

että päättämisvaiheessa. Ulkopuolelta tuleva arvio antaa puolueettoman näke-

myksen ja sen avulla voidaan huomata sellaisia heikkouksia ja vahvuuksia, joita 

ei projektin kanssa päivittäin työskentelevät huomaa. (Paasivaara, Suhonen & 

Nikkilä 2008, 140-141.) Meille opinnäytetyöstä palautetta antoivat opinnäytetyö-
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tämme ohjaavat opettajat koko opinnäytetyön prosessin ajan. Lisäksi tekemis-

tämme tuotoksista antoi palautetta yhteyshenkilö kohdeorganisaatiostamme sen 

jälkeen, kun opettajamme oli ensin hyväksynyt ne. Myös muu henkilökunta koh-

deorganisaatiosta oli nähnyt tekemämme tuotokset ja he saivat vapaasti antaa 

siitä palautetta. Palautteiden perusteella muokkasimme tuotoksia sekä opinnäy-

tetyötämme. Teimme myös koko projektin ajan itsearviointia ja sen perusteella 

muutimme ja korjailimme tuotoksia ja opinnäytetyötä. 

 

6.3 Jatkotutkimus aiheet 

 

Valmiit tuotokset onnistuivat mielestämme hyvin ja uskomme niistä olevan apua 

sekä hoitajille että opiskelijoille Keminmaan terveysasemalla. Opinnäytetyötä 

tehdessämme meitä motivoikin juuri se, että tuotoksestamme tulee olemaan hyö-

tyä jollekin. Tekemämme perehdytyskansion tyylisiä tuotoksia voi varmasti tehdä 

muihinkin terveyskeskuksiin/hoitopaikkoihin. Tämä onkin mielestämme hyvä ja 

tarpeellinen aihe opinnäytetyöhön. 

 

Jatkotutkimus-ehdotuksena voitaisiin selvittää, onko projektimme tuotoksista ol-

lut hyötyä käytännössä hoitajien ja opiskelijoiden mielestä. Tämän voisi toteuttaa 

esimerkiksi kyselyiden avulla. 
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JOHDANTO 

Tämän perehdytyskansion ovat tehneet opinnäytetyönä Lapin ammattikorkea-

koulun sairaanhoitaja opiskelijat Reetta Kaivola ja Pauliina Mutanen. Kuvat kan-

sioon ovat itse ottamiamme ja ne ovat räätälöity Keminmaan terveysaseman päi-

vystyksessä/vastaanotolla tehtäviin toimenpiteisiin sopiviksi. 

 

Tämän kansion tarkoituksena on olla avuksi sinulle opiskelija/hoitaja avustaes-

sasi lääkäriä kirurgisissa pientoimenpiteissä Keminmaan terveysaseman päivys-

tyksessä ja vastaanotolla. Kansion avulla voit täydentää osaamistasi ja kerrata 

unohtuneita asioita. Esimerkiksi opiskelijana tai uutena työntekijänä perehdytys-

kansion avulla voit ennakolta perehtyä toimenpiteeseen ennen siihen osallistu-

mista. Kansion avulla voit saada tietoa mitä välineitä ja instrumentteja mihinkin 

toimenpiteeseen tarvitaan ja näin varata ennalta tarvittavat välineet toimenpitee-

seen. 

 

Tässä kansiossa käsitellään ne kirurgiset pientoimenpiteet, joita yleisimmin teh-

dään Keminmaan terveysaseman päivystyksessä ja vastaanotolla. Kansioissa on 

ensimmäisenä ohjeet steriilin pöydän valmistamiseen ja yleisesti puudutuksesta, 

jonka jälkeen kirurgiset pientoimenpiteet on lueteltuna aakkosjärjestyksessä: 

biopsia, ehkäisykapselin poisto, haavan ompelu, kynnen osapoisto eli kiilaeksi-

sio, kynnen poisto, luomen poisto ja rasvapatin poisto. Kansiossa lopussa on kä-

sitelty ompeleiden jälkeistä hoitoa ja potilaan ohjausta. 
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STERIILIN PÖYDÄN VALMISTAMINEN 
 

   

  
 

v Aseptiikan näkökulmasta steriilin pöydän valmistelu on hyvä ajoittaa tehtä-

väksi juuri ennen toimenpiteen alkua 

 

v Steriiliä pöytää valmisteltaessa pöydän päälle tai yli ei saa kumarrella 
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v Steriilin pöydän valmistaminen: 

1. Desinfioi kädet 

2. Desinfioi instrumenttipöydän tasot ja jalat käyttämällä denaturoitua 

alkoholia 

3. Pue suu-nenäsuojus ja sitten steriilit suojakäsineet, avustaja des-

infioi kädet 

4. Avustava henkilö avaa sekä ojentaa steriilille pöydälle tulevan lii-

napakkauksen steriileihin suojakäsineisiin pukeutuneelle hoita-

jalle, joka ottaa ja asettaa liinan desinfioidun instrumenttipöydän 

päälle itsestä poispäin 

5. Avustaja avaa sekä ojentaa tarvittavien steriilien välineiden pak-

kaukset yksitellen ja valmistelija ottaa sekä asettaa ne pöydälle 

6. Tarvittavat nesteet ja lääkkeet otetaan myös valmiiksi steriilisti 

ruiskuihin 

7. Steriili pöytä peitetään steriilillä liinalla väliaikaisesti silloin, jos se 

täytyy siirtää toiseen tilaan tai jos sitä ei oteta heti käyttöön 
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PUUDUTUS 
 

 
Yleispuudutuksen perusvälineistöä: 

1. Puudute (10 mg/ml Lidokain adrenaliini) 

2. Suodatinneula 

3. Injektioneula 

4. Ruisku 

 

Johtopuudutuksen tekeminen: 

§ Johtopuudutuksessa ruiskutetaan puudute kahdesta pistoskohdasta 

sormen/varpaan tyvestä selkäpuolelta hermon kulkukohtiin 

§ Jokaista varvasta ja sormea hermottaa neljä hermoa ja puudutetta (1 

millilitra 1%) injektoidaan jokaisen näiden hermon läheisyyteen 

§ Puudutusainetta tulee käyttää ilman adrenaliinilisää, näin ei vaaran-

neta sormen tai varpaan verenkiertoa 

§ Annetaan puudutteen vaikuttaa 10 minuuttia ennen aloitusta 
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KIRURGISET PIENTOIMENPITEET 
 
Biopsia 

 

 
Tarvittava välineistö:  

1. Neulankuljetin 

2. Sakset 

3. Kirurgiset atulat 

4. Ihostanssi 

5. Reikäliina 

6. Leikkausveitsi (jos tarpeen) 

7. Ommellanka 

8. Steriilejä taitoksia 

+ 

Formaliini 10% liuosta sisältävä näytepurkki ja 

yleispuudutuksen perusvälineistö 
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v Ihobiopsia eli koepala ihosta on kudosnäyte, joka otetaan iho- tai limakal-

vomuutoksesta. 

 

v Koepala otetaan, jos ihomuutosta epäillään pahalaatuiseksi. Se toimii lo-

pullisena diagnoosina. 

 

v Se helpottaa myös oikean hoitotavan valitsemista, sillä se antaa tietoa 

kasvaimen kasvutavasta ja tyypistä. 

 

v Koepala lähetetään patologille tutkittavaksi. Vastauksen saamiseen me-

nee yleensä 1-3 viikkoa. 

 

v Koepalan ottaminen:  

1. Aluksi iho- tai limakalvomuutoksen alueelle tehdään paikallispuu-

dutus. 

• Kun otetaan pinnallisia koepaloja ei ihoa aina ole välttämä-

töntä puuduttaa kuten yleensä neulalla ja ruiskulla, vaan 

pintapuudutus on joskus riittävä ja toisinaan puudutetta ei 

tarvita lainkaan. 

• Biopsiasta jäävä haava ei tarvitse tikkejä. 

2. Näytteenotossa voidaan toimia tavanomaisesti eli leikkaamalla 

näyte tai näyte voidaan ottaa ns. Stanssilla. 

• Ihonäytteen otossa voidaan joskus käyttää myös ns. Kau-

haa tai rengasveistä, jolloin näytteen yhteydessä tulee mu-

kaan vain pintaosia ihosta. 

• Muutoksen ollessa pieni se poistetaan kokonaan, mutta 

isommasta muutoksesta on tarpeen ottaa näytteeksi vain 

osa. 
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3. Leikatessa syntyvän haavan reunat täytyy ommella yhteen mutta 

stanssia käytettäessä 4mm:n mittaiset ja sitä pienikokoisemmat 

haavat eivät yleensä tarvitse tikkejä, vaan ne paranevat ilman. 

• Molemmilla tavoilla koepalan yhteydessä poistetaan aina 

lisäksi ihonalaista rasvakudosta. 

4. Näyte irrotetaan varovasti tyvestään ja nostetaan käyttäen apuna 

pinsettejä/kirurgisia atuloita tai esimerkiksi neulaa. 

5. Koepala laitetaan viipymättä formaliinipurkkiin ja lähetetään tutkit-

tavaksi laboratorioon. 
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Ehkäisykapselin poisto 

 

 
Tarvittava välineistö: 

1. Neulankuljetin 

2. Sakset 

3. Kirurgiset atulat 

4. Leikkausveitsi 

5. Ommellanka 

6. Reikäliina 

7. Steriilejä taitoksia 

8. Crile-pihdit 

+ 

yleispuudutuksen perusvälineistö 

 

v Ehkäisykapseli on ehkäisyväline, jonka lääkäri aina asettaa 

 

v Sijaitsee yleensä käsivarren sisäpuolelle ihon alla, tuntuu sormilla tun-

nusteltaessa 
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v Niitä on joko yksi tai kaksi kappaletta, riippuen merkistä 

 

 
v Ehkäisyteho kestää kolmesta viiteen vuoteen valmisteesta riippuen, se 

tulee poistattaa viimeistään viimeisen käyttövuoden lopussa 

 

v Kapselin poisto: 

1. Kapselin sijainti paikannetaan 

§ tarvittaessa apuna käytetään ultraääntä, tai röntgen-, TT- 

tai magneettikuvausta 

2. Iho desinfioidaan 

3. Alue puudutetaan puuduteaineella 

4. Kapselin kärjen alapuolelle tehdään pieni viilto veitsen avulla, 

jonka jälkeen kapselia työnnetään viiltoa kohti sekä sen poisto 

suoritetaan haavan kautta pihtien avulla 

5. Viiltohaavan suljetaan haavansulkuteipillä 

6. Haavan kohdalle asetetaan steriili harsotaitos sekä paineside 

mustelmien välttämiseksi 

§ painesiteen saa poistaa 24 tunnin kuluttua 

§ Harsotaitoksen saa poistaa 3-5 päivän jälkeen 
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Haavan ompelu 

 

 
Tarvittava välineistö: 

1. Neulankuljetin 

2. Sakset 

3. Kirurgiset atulat 

4. Leikkausveitsi 

5. Ommellanka 

6. Reikäliina 

7. Steriilejä taitoksia 

+ 

yleispuudutuksen perusvälineistö 
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v Haava ommellaan silloin kun se on  

Ø mitoiltaan useiden senttimetrien mittainen 

Ø erittäin likainen tai repaleinen 

Ø sen myötä on syntynyt ihon puutos 

Ø haava vuotaa runsaasti ja vuoto ei lakkaa reilun 20 minuutin pai-

namisella 

Ø haava sijaitsee tärkeällä alueella kosmeettisesta näkökulmasta 

Ø sen siisti sulkeminen laastarilla ei onnistu. 

 

v Haava tulee ommella noin 6 tunnin kuluessa tapaturmasta. Viivästymi-

nen lisää riskiä haavan infektoitumiseen. 

 

v Toimenpide: 

1. Raajan kärkiosien verenkierron sekä hermo- ja lihastoimintojen 

tutkiminen 

2. Johtopuudutus (raajan kärkiosissa) 

3. Puhdistetaan haava keittosuolalla ja lievällä antiseptiliuoksella 

4. Rajataan alue liinoilla 

5. Lääkäri ompelee haavan 

6. Varmistetaan potilaalta tetanusrokotteen voimassaolo ja lääkäriltä 

onko tarvetta antibiootille 

7. Lopuksi informoidaan potilasta ompelun jälkeisestä hoidosta (kts. 

Kohta ompelun jälkeinen hoito ja potilaan ohjaus) 

 

v Lääkärin tai hoitajan tulee informoida potilasta haavan jälkihoi-
dosta! 
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Kynnen osapoisto eli kiilaeksisio 
 

 
Tarvittava välineistö: 

1. Neulankuljetin 

2. Sakset 

3. Kirurgiset atulat 

4. Reikäliina 

5. Kocherin pihdit 

6. Steriilejä taitoksia 

7. Fenoli 90% 

8. Keittosuolaliuosta 

9. Tikkuja 

+ 

yleispuudutuksen perusvälineistö 
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v Kiilaeksisiossa kynnen reuna, viereinen kynsivalli ja siihen kuuluva kynsi-

marto sekä kynnen juuren osa poistetaan 

 

v Märkivä ja infektoitunut kynsi on ensin parempi hoitaa rauhalliseksi suih-

kutuksien ja antibioottien avulla ennen kiilaeksision tekoa 

 

v Kiilaeksisio: 
Ø Tehdään johtopuudutus 

Ø Pestään isovarvas ja sen tyvialue 

Ø Asetetaan steriili reikäliina niin että vain isovarvas tulee esiin liinan 

aukosta 

Ø Tehdään verityhjiö kiristämällä venttiilikumi Kocherin avulla var-

paan tyveen 

Ø Lääkäri suorittaa toimenpiteen  

§ Aloitetaan tekemällä kaksi viiltoa.   

§ Suora viilto aloitetaan vartalon suunnalta yhden senttimet-

rin päästä kynnenpäällyskalvon reunasta ja se tehdään tu-

kevasti luuhun asti. Viilto tehdään aivan varpaan kärkeen 

saakka. 

§ Paksun kynnen leikkaamiseen voi käyttää apuna saksia. 

§ Toinen viilto eli loivasti kaareva viilto tehdään varpaan si-

vuun ja se yhtyy edelliseen viiltoon luun pinnan tasolla. 

§ Tartutaan poistettavaan kudosalueeseen atuloilla ja irrote-

taan se saksilla. 

§ Tämän jälkeen tarkastetaan haavan proksimaalikulma ja 

poistetaan kynsiaihe pienellä terävällä kauhalla 

Ø Poistetaan verityhjiö 

Ø Leikatun alueen reunat lähennetään vartalon suunnasta päin alka-

villa 3-4 ompeleella 

§ ompeleet voivat tarvittaessa lävistää kynnen 

§ akuutin tulehduksen aikana haava jätetään auki 
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v Jälkihoito: 
Ø siteiden poisto seuraavana päivänä ja varpaan päivittäinen kylve-

tys haaleassa vedessä 
Ø Ompeleet poistetaan jälkitarkastuksen yhteydessä 10-14 vuoro-

kauden kuluttua operaatiosta 
Ø Sairausloman tarve on tavallisesti 1-3 viikkoa 

 

v Jos vaiva uusiutuu tai leikatun alueen tyveen muodostuu arka ja punoit-

tava alue, joudutaan toimenpide suorittamaan uudelleen 
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Kynnen poisto 
 

 
Tarvittava välineistö: 

1. Neulankuljetin 

2. Sakset 

3. Kirurgiset atulat 

4. Reikäliina 

5. Kocherin pihdit/Pean pihdit 

6. Steriilejä taitoksia 

+ 

yleispuudutuksen perusvälineistö 

 

v Syitä kynnenpoistolle ovat kynnen alaisen infektion tai joissakin tapauk-

sissa sormeen tai varpaaseen kohdistuneen trauman hoito 
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v Kynnen poisto: 
1. Aloitetaan johtopuudutuksella 

2. Halutessa laitetaan verityhjiö rullaamalla kumiliuska sormen tai 

varpaan tyveen 

3. Poistettavan alueen pesu ja rajaus steriileillä peitteillä 

4. Ensimmäisenä työnnetään suljetuilla saksenkärjillä kynsivallin 

reuna irti kynnestä, jonka jälkeen suljetut sakset työnnetään kyn-

nen alle ja avataan ne siellä -> näin saadaan kynsi irtoamaan 

alustastaan 

5. Pean-pihtien avulla tartutaan kynnen reunaan ja vedetään se irti 

sekä samalla avustetaan saksien kärjillä, työnnellen kynsivallia 

vartaloa kohden 

6. Lopuksi katsotaan, että kynsi on poistettu kokonaan ja tarvittaessa 

kaavitaan pienen kauhan avustuksella kynsipohja siistiksi 

§ Poistamalla koko kynsi hyvin vältytään infektioilta 

 

v Jälkihoito: 
Ø poistetun kohdan alueen peitto rasvataitoksella 

§ Potilas voi poistaa sen seuraavana päivänä 
§ Lujasti kiinni tarttuneen siteen voi hautoa irti haaleassa ve-

dessä 
Ø Sormi/varvas tulee kylvettää haaleassa vedessä kahdesti päivän 

aikana ja samalla tulee vaihtaa sidokset uusiin 
Ø Kun siteisiin ei enää erity kudoseritettä, voidaan jättää sidokset 

pois 
Ø Poistetun kynnen alue voi olla arka 

§ sidoksia voi tämän vuoksi tarvittaessa käyttää suojana 
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Luomen poisto 
 

 
Tarvittava välineistö:  

1. Neulankuljetin 

2. Sakset 

3. Kirurgiset atulat 

4. Leikkausveitsi 

5. Reikäliina 

6. Formaliini 10% liuosta sisältävä näytepurkki 

7. Ommellanka 

8. Steriilejä taitoksia 

9. Preparointi-sakset (tarvittaessa) 

+ 

yleispuudutuksen perusvälineistö 
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v Luomen poisto: 

1. Ihoalue desinfioidaan riittävän laajalta alueelta luomen ympäriltä 

2. Desinfioitu toimenpidealue rajataan kertakäyttöisen reikäliinan 

avulla 

3. Iho puudutetaan 

4. Luomi poistetaan leikkausveitsellä venemäisen viillon kautta. 

5. Tarvittaessa viilto ommellaan kiinni 

Ø  Kasvojen alueella käytetään 5-0 tai 6-0 sulamatonta 

lankaa, luomissa voidaan käyttää 6-0 tai 7-0 iholankaa 

6. Ompeleet suojataan laittamalla niiden päälle haavateippiä 

Ø Ompeleet voidaan poistaa 5-7 vuorokauden kuluttua 
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Rasvapatin poisto 

 

 
Tarvittava välineistö: 

1. Neulankuljetin 

2. Sakset 

3. Kirurgiset atulat 

4. Leikkausveitsi 

5. Reikäliina 

6. Ommellanka 

7. Steriilejä taitoksia 

8. Preparointi-sakset (tarvittaessa) 

+ 

yleispuudutuksen perusvälineistö 
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v Rasvapatin poisto: 

1. Ihoalue desinfioidaan riittävän laajalta alueelta rasvapatin ympä-

riltä. 

2. Puudutetaan iho sekä ihonalaiskudos sen ympäriltä. 

3. Tehdään ihomuutoksen halkaisijan pituinen viilto. Preparoidaan 

avaamalla pienien saksien kärkiä kuitenkaan leikkaamatta kudok-

sia poikki, jotta vältyttäisiin verenvuodolta -> ihomuutos pulpahtaa 

esiin rikkomatta kudoksia. 

4. Poistetaan tervettä kudosta lipooman ympäriltä 1-2 millimetriä 

Ø  Jos epäillään pattia pahanlaatuiseksi, poistetaan sen yh-

teydessä lisäksi alueelta 5-10 millimetriä tervettä kudosta. 

5. Leikattu alue lähetetään aina patologis-anatomiseen tutkimuk-

seen. 

6. Lopuksi suonet, jotka erottuvat selkeästi tai jotka vuotavat lingee-

rataan Crile-suonipuristimen ja oikean kokoisen sulavan langan 

avulla tai voidaan myös käyttää diatermiapolttoa pienempiin suo-

niin. Tällöin varotaan polttamasta ihon reunoja. 

7. Ompeleet laitetaan haavan pohjan kautta, jotta ei jäisi onkaloa. 

8. Jälkihoitona haavan päälle voi laittaa 24 tunnin ajaksi komprimoi-

van sidoksen, joka vähentää vuoto- ja mustelmataipumusta 

9. Katso myös jälkihoidosta lisää kohdasta Ompelun jälkeinen hoito 

ja potilaan ohjaus 
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OMPELUN JÄLKEINEN HOITO JA POTILAAN  
OHJAUS 

 

v Lääkärin tai hoitajan tulee informoida potilasta haavan hoidosta 

Ø  Suullinen ohjeistus 

Ø Kirjalliset ohjeet 

 

v Haavanhoito 

Ø  Ommeltu haava suojataan yleensä sidoksella 

Ø  Sidoksen alla voi olla lisäksi haavateippiä 

Ø  Sidoksen saa poistaa vuorokauden kuluttua haavan ompelusta 

Ø  Haavateippi poistetaan vasta ompeleiden poiston yhteydessä! 

Ø  Jos haavateippi likaantuu, voidaan se poistaa ja jos mahdollista 

vaihtaa uuteen 

§ Muuten suojana voi pitää harsotaitosta 

Ø  Haava-alueen voi kastella vuorokauden kuluttua ompeleiden lai-

tosta. 

§ Tällöin voi peseytyä normaalisti suihkussa.  

§ Kastelun jälkeen haava-alue kuivataan hyvin, mutta sitä ei 

tarvitse peittää uudelleen.  

§ Jos haavalla on muovikalvo, sitä ei saa poistaa. 

Ø Uimista ja saunomista tulee välttää tikkien poistoon saakka.  

Ø Haava-alueella saattaa esiintyä ponnistelusta, kumartelusta tai 

nostamisesta aiheutunutta vuotoa ensimmäisten päivien aikana. 

§ Tällainen pieni verenvuoto tyrehtyy painamalla vuoto koh-

taa 10-20 minuuttia harsotaitoksella. 

Ø Infektion ehkäisemiseksi tulee tikit pitää kuivina ja puhtaina 
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v Tarkkailtavia infektion merkkejä: 

Ø Turvotus, punoitus haavan ympärillä, haavan lämpeneminen, mä-

dän tai vuodon esiintyminen haavassa, haavan pahanhajuisuus 

sekä kivun koveneminen 

Ø Yli 38 celsiusasteen kuume tai rauhaset ovat turvonneet 

Ø Potilaan tulee olla yhteydessä, jos hän epäilee infektiota 

 

v Ompeleiden poisto:  

Ø Ompeleet voi käydä poistattamassa terveyskeskuksessa 

Ø Vartalolta ja yläraajoista 7-10 vuorokaudessa 

Ø Alaraajoista ja kämmenen palmaaripuolelta 10-14 vuorokaudessa 

Ø Kasvoilta 5-7 vuorokaudessa 

Ø Jotkin ompeleet ovat suunniteltu sulamaan ja katoamaan itsestään.  

§ Yleensä sulavat ompeleet alkavat sulaa tai irrota 1-2 viikon 

kuluttua laitosta, kuitenkin saattaa kestää useampi viikko en-

nen kuin ompeleet ovat täysin poistuneet. 

§ Jotkin sulavat ompeleet voivat säilyä useamman kuukauden.  

§ Lääkäriltä tulee varmistaa, millaisia sulavia ompeleita on 

käytetty ja kuinka kauan niiden sulamisen tulisi kestää 
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LIITE 3. Instrumenttiopas 

Pienkirurgisissa toimenpiteissä tarvittavat 
instrumentit 

 
Opas Keminmaan terveysaseman 

hoitohenkilökunnalle 
 

 

Puudutuksen perusvälineistöä                      
 Kaivola & Mutanen 

 
    

Perusvälineistö: 

1. Puudute (Lidokain adrenalin)  

2. Suodatinneula 

3. Injektioneula  

4. Ruisku  
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Biopsia 
                                                                                                         Kaivola & Mutanen 

  
Tarvittava välineistö:   

1. Neulankuljetin  

2. Sakset  

3. Kirurgiset atulat  

4. Ihostanssi 

5. Reikäliina  

6. Leikkausveitsi (jos tarpeen)  

7. Ommellanka  

8. Steriilejä taitoksia 

+ 

Formaliini 10% liuosta sisältävä näytepurkki + 

yleispuudutuksen perusvälineistö 
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Ehkäisykapselin poisto 
                                         Kaivola & Mutanen 

	 
Tarvittava välineistö:  

1. Neulankuljetin  

2. Sakset  

3. Kirurgiset atulat  

4. Leikkausveitsi 

5. Ommellanka 

6. Reikäliina 

7. Steriilejä taitoksia 

8. Crile-pihdit 

+ 

yleispuudutuksen perusvälineistö 
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Haavan ompelu 
                                           Kaivola & Mutanen 

 
 

Tarvittava välineistö:  

1. Neulankuljetin  

2. Sakset  

3. Kirurgiset atulat  

4. Leikkausveitsi  

5. Ommellanka  

6. Reikäliina  

7. Steriilejä taitoksia 

+ 

yleispuudutuksen perusvälineistö 
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Kynnen osapoisto eli kiilaeksisio 
                                           Kaivola & Mutanen 

 
 

Tarvittava välineistö:  
1. Neulankuljetin  

2. Sakset  

3. Kirurgiset atulat  

4. Reikäliina  

5. Kocherin pihdit  

6. Steriilejä taitoksia  

7. Fenoli 90%  

8. Keittosuolaliuosta 

9. Pumpulitikkuja 

+ 

yleispuudutuksen perusvälineistö 
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Kynnen poisto 
                                           Kaivola & Mutanen 

 
 
Tarvittava välineistö:  

1. Neulankuljetin  

2. Sakset  

3. Kirurgiset atulat  

4. Reikäliina  

5. Kocherin pihdit/Pean pihdit  

6. Steriilejä taitoksia 

+ 

yleispuudutuksen perusvälineistö 
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Luomen poisto 
                                           Kaivola & Mutanen 

 
 
Tarvittava välineistö:  

1. Neulankuljetin  

2. Sakset  

3. Kirurgiset atulat  

4. Leikkausveitsi  

5. Reikäliina  

6. Formaliini 10% liuosta sisältävä näytepurkki  

7. Ommellanka  

8. Steriilejä taitoksia  

9. Preparointi-sakset (tarvittaessa) 

+ 

yleispuudutuksen perusvälineistö 
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Rasvapatin poisto 
                                           Kaivola & Mutanen 

 
 
Tarvittava välineistö:  

1. Neulankuljetin  

2. Sakset  

3. Kirurgiset atulat  

4. Leikkausveitsi  

5. Reikäliina  

6. Ommellanka  

7. Steriilejä taitoksia  

8. Preparointi-sakset (tarvittaessa) 

+ 

yleispuudutuksen perusvälineistö 

 


