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marking sheet will be used for measuring the quality of wound care guidance that students 
give to patients in simulation drills and to support learning during the drill.  
 
The OSCE is a widely used metric across varying international healthcare educations. The 
method was developed in the early 1960’s in the United Kingdom as a part of medical stud-
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task. This means that the event in itself isn’t an exam, but rather a learning experience. 
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shortly graduating student were interviewed with the method of group interview. Materials 
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sheet. The source material included reliable professional literature and data from previous 
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In the future the research topic could be elaborated by focusing on the overall discharge 
process of day surgery patient. 
 
Keywords 
 
OSCE, inguinal hernia, patient guidance, wound care, simulation, nursing education 



 
SISÄLLYS 
 

 JOHDANTO .................................................................................................................. 6 

 TOIMEKSIANTAJAN KUVAUS..................................................................................... 7 

 NIVUSTYRÄLEIKKAUS PÄIVÄKIRURGISENA TOIMENPITEENÄ ............................. 9 

 Nivustyräleikkaus .................................................................................................. 10 

 Päiväkirurgisen potilaan hoitopolku ...................................................................... 12 

 SULJETUN KIRURGISEN HAAVANHOITO ............................................................... 13 

 Ihon rakenne ......................................................................................................... 15 

 Haavan paraneminen ja sen heikentävät tekijät ................................................... 16 

 HAAVANHOIDON OHJAUS KOTIUTTAMISTILANTEESSA ...................................... 20 

 Ohjaus kotiuttamistilanteessa ............................................................................... 21 

 Ohjauksen suunnittelu .................................................................................... 22 

 Ohjauksen toteutus ......................................................................................... 23 

 Ohjauksen arvionti .......................................................................................... 24 

 Eeettinen osaaminen ............................................................................................ 25 

 OSCE-MITTARI SIMULAATIOHARJOITUKSESSA ................................................... 27 

 Simulaatioharjoitus ............................................................................................... 28 

 OSCE-mittarin kehittäminen ................................................................................. 31 

 Mittarin hyödyt ja heikkoudet ................................................................................ 32 

 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE .......................................................... 33 

 TUOTEKEHITYSPROSESSI ...................................................................................... 34 

 Käynnistelyvaihe ................................................................................................... 34 

 Luonnosteluvaihe .................................................................................................. 35 

 Kehittelyvaihe ....................................................................................................... 37 

 Viimeistely............................................................................................................. 41 

 POHDINTA ................................................................................................................. 44 

 Tuotoksen ja tuotekehitysprosessin tarkastelua ................................................... 44 

 Eettisyys ja luotettavuus ....................................................................................... 45 



 
 Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset .......................................................... 49 

 Oman opinnäytetyöprosessin tarkastelua ............................................................. 50 

LÄHTEET ........................................................................................................................... 52 

LIITTEET ................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 

 

LIITTEET 

Liite 1. Tutkimustaulukko 

Liite 2. Benchmarking taulukko  

Liite 3. Tiedote 

Liite 4. Suostumus 

Liite 5. Teemat teemahaastatteluun 

Liite 6. Teemat ryhmähaastatteluun 

Liite 7. Esimerkki teemoittelusta 

Liite 8. OSCE-mittarin prototyyppi teemahaastatteluun 

Liite 9. OSCE-mittarin prototyyppi ryhmähaastatteluun 

Liite 10. OSCE-mittari 

Liite 11. Tutkimuslupahakemus  

 



6 
 
 

 

 JOHDANTO 

Haavakomplikaatioista leikkaushaavojen infektiot muodostavat suuren osan 

niiden ongelmista. Vuonna 2016 ne olivat yleisimpiä (21 %) todettuja hoitoon 

liittyviä infektioita. (Lääkärilehti 2018.) Hyvällä haavanhoidolla sekä haavan-

hoidon ohjauksella pystytään vähentämään haavakomplikaatioita ja sen ai-

heuttamia kustannuksia, niin yhteiskunta- kuin yksilötasolla (Juutilainen & Hie-

tanen 2012.) 

 

Haavanhoidossa toiminnan tulee perustua laadukkaaseen ja ajankohtaisim-

paan näyttöön ja tutkimustietoon. Haavanhoito käsite pitää sisällään hoidon 

aseptiikan, käsien desinfektion, paikallishoidon, haavasidokset ja haavakivun 

hoidon (Juutilainen & Hietanen 2012; Laaksonen ym. 2016). Myös potilaan 

ohjaaminen on olennainen osa haavanhoitoa. Hyvällä ohjauksella on paljon 

terveyttä edistäviä vaikutuksia kuten, potilaan motivointi itsehoitoon, itsenäi-

seen päätöksentekoon kannustaminen sekä elämänlaadun parantaminen ja 

toimintakyvyn edistäminen. (Sairaanhoitajat 2014.)  

 

Haavoista aiheutuvaa haittaa tulisi tarkastella yksilön sekä yhteiskunnan näkö-

kulmista. Lääketieteellisten tekijöiden lisäksi tulisi huomioida myös taloudelli-

set sekä psykososiaaliset tekijät. Haavat voivat tuottaa haittaa jokapäiväiselle 

toiminnalle sekä aiheuttaa kipua. Henkinen kuormittavuus potilaalla kasvaa, 

jos haavan paraneminen hidastuu. Se tuottaa myös lisäkustannuksia niin yh-

teiskunnalle kuin potilaalle. (Juutilainen & Hietanen 2012.) 

 

Valitsimme opinnäytetyömme aiheen molempien kiinnostuksesta kirurgian eri-

koisalaa kohtaan, sekä myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu toi esiin 

sen, että tällaiselle työlle olisi tarvetta. Laadimme tuottamamme osaamista ar-

vioivan OSCE-mittarin tuotekehitysprosessina. Tällaista mittaria ei vielä ole 

käytössä simulaatioharjoituksissa kampuksellamme. Meiltä löytyvän pohjatie-

don lisäksi olemme motivoituneita syventämään teoriatietoamme opinnäyte-

työtämme tehdessämme.  

 

Tarkoituksenamme on tuottaa osaamista ja oppimista arvioiva sekä tukeva 

OSCE-mittari sairaanhoitajakoulutuksen simulaatioharjoitukseen. 
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 TOIMEKSIANTAJAN KUVAUS  

Opinnäytetyömme toimeksiantajana toimii Kaakkois-Suomen ammattikorkea-

koulun Savonlinnan kampus (Xamk), joka aloitti toimintansa vuonna 2017 Ky-

menlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen yhdistyessä. Mikkelin ammat-

tikorkeakouluun kuuluivat Mikkelin ja Savonlinnan kampukset ja Kymenlaak-

son ammattikorkeakouluun Kotkan ja Kouvolan kampukset. 

 

Xamkin tavoitteena on tukea yrityksiä kehittymään, kasvamaan ja kasvattaa 

kilpailukykyä sekä tukea osaamisen kehittymistä toiminta-alueellaan. Myös 

kansainvälinen yhteistyö on koulun toiminnassa tärkeää. Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulun suurimmat vahvuusalat ovat digitaalinen talous, logis-

tiikka ja merenkulku, metsä, ympäristö, energia sekä kestävä hyvinvointi. 

Koulu tekee myös paljon tutkimusyhteistyötä mm. järjestöjen, julkisyhteisöjen, 

yliopistojen, muiden ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten 

kanssa. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintasektorilla ulkopuolisen rahoi-

tuksen määrällä mitattuna Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Suomen 

suurin TKI-ammattikorkeakoulu. (Xamk s.a.)  

 

Savonlinnan kampus on aloittanut toimintansa vuonna 1996. Kampus tarjoaa 

koulutusta seuraavilla tutkinnoilla, Fysioterapia (AMK), biotuote-, rakennus- ja 

sähkötekniikan sekä teollisen puurakentamisen Insinööri (AMK), Jalkatera-

peutti (AMK) ja Sairaanhoitaja (AMK). Lisäksi kampus tarjoaa opintoja seuraa-

viin ylemmän ammattikorkeakoulun (YAMK) tutkintoihin: Monialainen toiminta-

kyvyn edistämiskyvyn koulutus sekä sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja 

johtamisen koulutus. Kampus tarjoaa opintoja myös avoimen ammattikorkea-

koulun kautta, sekä osaamista voi täydentää täydennyskoulutuksella. Kam-

pukseen kuuluvat Savonlinnan kuitulaboratorio ja elektroniikan 3K-tehdas. 

(Xamk s.a.) 

 
Sairaanhoitaja (AMK) tutkinto on yhteensä 210 opintopistettä ja sen suorit-

taminen vie ajallisesti noin 3.5 vuotta. Tutkinnon vaatimukset on asetettu eri-

näisten lainsäädäntöjen toimesta, niin kansallisen sekä Euroopan Unionin am-

mattipätevyysdirektiivin toimesta. Tällä taataan se, että Euroopan alueella tut-

kinnon kriteerit ja vaatimukset ovat yhtenäiset. (Sairaanhoitajat 2014.)  
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Opinnot rakentuvat ammatti- ja perusopinnoista, vapaasti valittavista opin-

noista, vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, ammatillista osaamista edistävistä 

käytännön harjoitteluista, opinnäytetyöstä sekä kypsyysnäytteestä. Opintojen 

aikana opiskelija perehtyy ammattiopintojen kautta sairaanhoitajan ensisijai-

siin ammatillisiin työtehtäviin. Kliinisissä harjoitteluissa opiskelija tutustuu hä-

nelle nimetyn ohjaajan kanssa sairaanhoitajan pääasiallisiin työtehtäviin, sekä 

hän pääsee soveltamaan taitojaan ja tietojaan käytäntöön. Tutkintoa määritte-

levät myös ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit, joita ovat: itsensä 

kehittäminen, eettinen osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, ke-

hittämistoiminnan osaaminen, organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen ja kan-

sainvälisyysosaaminen. Nämä kompetenssit ovat käytössä kaikilla ammatti-

korkeakoulututkinnoilla, mutta niiden painotukset voivat olla ala-ja ammatti-

kohtaisia. (Eriksson ym. 2015.) 

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksen kirurgisen 

ja perioperatiivisen hoitotyön opintokokonaisuus on laajuudeltaan viisi opinto-

pistettä. Opintojakso koostuu muun muassa potilaan sekä hänen omaistensa 

voimavarojen huomioimisesta, moniammatillisesta yhteistyöstä työyhteisössä, 

potilasohjaukseen perehtymisestä, hoitotyön yleisimmistä toiminnoista, eettis-

ten arvojen ja periaatteiden mukaan toimimisesta sekä näyttöön perustuvan 

tiedon soveltamisesta käytäntöön osana päätöksentekoa. (Xamk s.a.)  

 

Valmistuttuaan sairaanhoitajalta vaaditaan monipuolista osaamista työssään. 

Osaaminen koostuu mm. hoitotyön toteuttamisesta ja kehittämisestä tervey-

den edistämisen sekä ylläpitämisen näkökulmasta, sairauksien ehkäisemi-

sestä ja parantamisesta, kuntouttamisesta, potilaan hoitoon liittyvistä kliinisistä 

toimista ja lääkärin määräämistä lääketieteellisistä toteutuksista. Jotta sairaan-

hoitaja kykenee toteuttamaan edellä mainittuja asioita, tulee hänen hallita hoi-

totieteen, farmakologian, lääketieteen, terveystieteiden sekä yhteiskunta- ja 

käyttäytymistieteiden tutkimustietoja ja niiden soveltamista käytäntöön. Myös 

eettiset taidot ja ammatillinen päätöksentekotaito ovat keskeisiä asioita am-

mattitaidossa. Sairaanhoitajan osaamisvaatimukset koostuvat muun muassa 

ohjaus- ja opetusosaamisesta, omahoidon tukemisesta, asiakaslähtöisestä 

toiminnasta, vuorovaikutuksesta ja moniammatillisesta osaamisesta, johtamis- 

ja työntekijyysosaamisesta, näyttöön perustuvasta toiminnasta, yrittäjyys ja 
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kehittämistoiminnasta, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tunte-

misesta sekä potilas- ja asiakasturvallisuudesta huolehtimisesta. (Sairaanhoi-

tajat 2014; Laukkanen 2019.) 

 
 NIVUSTYRÄLEIKKAUS PÄIVÄKIRURGISENA TOIMENPITEENÄ  

Nivustyrä on yleisimpiä tyriä ja se voidaan luokitella kahteen eri tyyppiin: medi-

aaliseen ja lateraaliseen. Maailmanlaajuisesti nivustyräleikkaus on yksi tavan-

omaisimmista kirurgisista toimenpiteistä. On arvioitu, että Suomessa tehdään 

vuosittain yli 10000 nivustyräleikkausta aikuisille. Lähes kaikki nivustyräpoti-

laat ovat miehiä (95 % potilaista), joten voidaan puhua käytännössä miesten 

taudista. Tyriä voi kehittyä iästä riippumatta, mutta yleensä niitä ilmaantuu en-

nemmin vanhemmille kuin nuorille ihmisille. (Roberts ym. 2010; Kouhia 2016; 

Saarelma 2019.) 

 

Mediaalinen (direct) eli suora nivustyrä (kuva 1) syntyy yleensä vatsaontelon 

paineen kasvaessa, esimerkiksi raskaita painoja nostaessa tai yskiessä. Täl-

löin pullistuma työntyy kehosta päin ulos ja se on silmin nähtävissä. Mediaali-

sen tyrän katsotaan yleisesti olevan iäkkäämpien miesten sairaus. Ikäänty-

essä tyrän syntymisen mahdollisuus kasvaa. Sen kureutumisvaara on kuiten-
kin hyvin pieni, ja se laskeutuu harvoin kivespussiin. Lateraalinen (indirect) eli 

epäsuora nivustyrä (kuva 1) luetaan yleensä nuorten aikuisten ja lasten sai-

raudeksi. Epäsuora tyrä johtuu kiveksen laskeutumiskanavan avonaisuudesta. 

(Roberts ym. 2010; Kouhia 2016.) 
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Kuva 1. Inguinal Hernias eli nivustyrät (Pickering s.a.) 

 

 Nivustyräleikkaus 

Yleensä nivustyrät leikataan niin lapsilla kuin nuorilla aikuisillakin, vaikka tyrä 

olisi kivuton. Tyrää, joka ei oireile juuri ollenkaan, ei aikuisilla välttämättä läh-

detä heti operoimaan. Sitä seurataan, ja operoidaan vasta kun se aiheuttaa 

ongelmia jokapäiväisille toiminnoille, tai sillä on suuri kureutumisvaara. Tyrä-

leikkauksia on neljänlaisia. (Roberts ym. 2010.)  

 
Herniotomiassa tyräpussi irrotetaan ja avataan. Pussin sisältö laitetaan takai-

sin vatsaonteloon ja se kiinnitetään ompeleilla. Tyräpussi leikataan kokonaan 

pois tai vaihtoehtoisesti halkaistaan ja jätetään paikoilleen. Herniotomiaa käy-

tetään lähes aina lasten nivustyrää leikatessa. 
Suturaatiossa tyräpussin irrotuksen ja sisään työntämisen jälkeen tyräportti 

suljetaan sulamattomilla ompeleilla. Jos potilas on ylipainoinen, tyrän uusiutu-

misriski kasvaa. Reiän ollessa kooltaan pieni, se ei jää kiristämään ja näin tyrä 

yleensä paranee hyvin. 
Operatio plasticassa tyräportti peitetään tekemällä vatsanpeitteiden rekon-

struktio. Usein tehdään aponeuroosiplastia, jossa apuneuroosirakenteita 

apuna käyttäen suljentaan tyräportti 
Vatsanpeitteiden vahvistus keinoaineella on neljäs ja viimeinen tyyli. 

Yleensä tässä käytetään sulamatonta verkkoa. Normaali verkko laitetaan peri-

toneumin (vatsakalvo) ja fascia transversaliksen (vatsan poikittaiskalvo) väliin 
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ja erikoisverkko sijoitetaan peritoneumin sisäpinnalle vasten suolia. Verkon ol-

lessa tarpeeksi laaja, vatsaontelossa oleva paine painaa verkon paikoilleen ja 

näin se ei pääse luistamaan tyräportista ulos. (Roberts ym. 2010; Terveyskir-

jasto 2019.) 

 

Kouhian (2016) mukaan 80 % nivustyräleikkauksista suomessa tehdään vielä 

avoleikkauksena keinoverkkoa käyttäen. Lisääntyvissä määrin operaatio teh-

dään laparoskooppisesti. Laparoskooppinen kirurgia tarkoittaa vatsaontelon 

alueella tehtävää tähystyskirurgiaa. Vatsaontelo täytetään hiilidioksidikaasulla, 

ja sen jälkeen troakaari eli leikkauksessa käytettävä putkipistin laitetaan vatsa-

onteloon. Se on kustannustehokkaampi ja uusiutuvien nivustyräleikkausten 

komplikaatiot ovat pienemmät avoleikkaukseen verrattuna. Pitkittynyt kipu, 

joka on yleisin komplikaatio, oli huomattavasti pienempi tähystysleikatuilla po-

tilailla. Myös sairasloma työssäkäyvillä ihmisillä on lyhyempi. Sairasloma on 

pituudeltaan yleensä noin 2-3 viikkoa. Tähystysleikkausta pidetään kuitenkin 

vaikeampana ja sen oppiminen leikkaavalle lääkärille on paljon haastavampi 

ja vie enemmän aikaa kuin avoleikkauksen. Harvinaiset vaikeat komplikaatiot, 

joita ovat urologiset esimerkiksi verenkierron estymisestä johtuva kivestuleh-

dus, kivesten turpoaminen ja surkastuminen sekä krooninen kiveskipu, sisä-

elin ja verenkiertovauriot sekä syvät infektiot ovat prosentuaalisesti hieman 

yleisempiä tähystysleikkauksissa. (Roberts ym. 2010; Kouhia 2016.) 

 

Nivustyrä hoidetaan kirurgisesti korjausleikkauksella ja yleisimmin käytetty 

korjausmenetelmä on Lichtensteinin leikkaus, joka on kehitetty 1990-luvulla. 

Siinä tyrä poistetaan ja nivuskanavan pohjalle laitetaan verkko, joka sulkee ty-

räportin. Aikuisille ihmisille nivustyrä pyritään operoimaan usein päiväkirurgi-

sena toimenpiteenä tähystysleikkauksena, jos leikkaava lääkäri on kokenut ja 

taitava laparoskooppisissa nivustyräleikkauksissa. Anestesiamuotona käyte-

tään Tobiaszin ym. (2019) mukaan yleisanestesiaa. Tähystysleikkausta suosi-

taan vähemmän kajoavana tyylinä verrattuna avoleikkaukseen, kun tyrä on 

molemminpuolinen tai uusiutunut. Vaikeuttavana asiana voidaan pitää kuiten-
kin sitä, että laparoskooppisesti tehty leikkaus on kajoavampi toimenpide 

kuin avoleikkaus. Potilaaseen ei tehdä tavanomaista leikkaushaavaa, mutta 

kajotaan laajasti nivusia ympäröiviin elimiin. (Roberts ym. 2010; Kouhia 2016.) 
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 Päiväkirurgisen potilaan hoitopolku  

Päiväkirurgisen potilaan hoidon voidaan katsoa alkaneeksi, kun henkilön huo-

maa terveysongelman ja menee sen takia lääkärin vastaanotolle. Lääkärin ar-

vioidessa, että kyseinen vaiva tai sairaus voidaan hoitaa tai korjata kirurgisesti 

kirjoittaa hän lähetteen sairaalaan. Lähete otetaan vastaan tai vahvistetaan 

diagnoosi tai toimenpide pyytämällä potilas poliklinikalle. Tarpeen vaatiessa 

voidaan tehdä jatkotutkimuksia. Seuraavaksi potilas sijoitetaan leikkausjo-

noon. (Hakala 2012.)   

 

Päiväkirurginen potilas tulee toimenpiteeseen sairaalaan aamulla ja kotiutuu 

yleensä samana iltana. Yhä useampi kirurginen toimenpide tehdään päiväki-

rurgisesti. Tämän mahdollistaa leikkausmenetelmien kehittyminen ja monipuo-

liset hoitomuodot. Hoidettavat potilaat ovat pääosin perusterveitä ihmisiä, joilla 

on yleisimpiä kirurgisia sairauksia, joihin nivustyrä kuuluu. Perustana päiväki-

rurgiselle toimenpiteelle on potilaan hoitoon sitoutuminen ja motivaatio. Poti-

laan edellytetään ottavan myös itse vastuuta hoidostaan ennen leikkausta ja 

sen jälkeen. Sairaalasta kotiutuessaan potilaalla on oltava hakija, sekä hänen 

seurassaan tulee olla täysi-ikäinen henkilö seuraavan yön yli. (Ilola ym. 2013.) 

 

Ennen leikkausta potilas käy preoperatiivisessa ohjauksessa lääkärin sekä 

joskus myös sairaanhoitajan vastaanotolla. Operaation jälkeen seurataan vi-

taalielintoimintoja, joihin kuuluvat verenkierron, pulssin, hengityksen, lämmön 

ja tajunnan seuranta. Näiden lisäksi potilas avustetaan liikkeelle ja seurataan 

virtsan erittymistä. Myös hyvä kivunhoito ja leikkaushaavan tarkkailu kuuluvat 

seurantaan. Ruokailla saa operaation jälkeen normaalisti, ellei leikkauksessa 

käytetyssä anestesiassa ole sille esteitä. Liikkumiselle tähystysleikatun poti-

laan kohdalla ei ole esteitä operaation jälkeen. (Hakala 2012.) 

 

Kotiutumisen lääketieteellisinä kriteereinä päiväkirurgisesta toimenpiteestä 

ovat vakaat elintoiminnot, paikkaan ja aikaan orientoituminen, normaali liikku-

minen, vähäinen pahoinvointi, kipujen on oltava hallinnassa sekä että leik-

kausalueella ei ole merkittävää verenvuotoa. Päiväkirurgisissa leikkauksissa 

on suositeltu, että ennen kotiutumista virtsaamisen on onnistuttava. Tehty toi-

menpide ja siinä käytetyt anesteetit saattavat hankaloittaa normaalia virtsa-

neritystä. Ei lääketieteellisiä kriteereitä ovat täysi-ikäisen läsnäolo seuraavaan 



13 
 
 

aamuun asti, autolla ei saa ajaa kotiin itse, potilaalle on annettu kirjalliset koti-

hoito-ohjeet, lääkitys on riittävä, yhteystiedot hätätilanteen sattuessa, mahdol-

liset jatkohoidon tiedot sekä yhteenveto annetusta hoidosta. (Hakala 2012; 

Ilola ym. 2013; Lukkari ym. 2013.)  

 

Kotiutumisen koittaessa hoitaja antaa potilaalle kotihoito-ohjeet kirjallisesti ja 

suullisesti. Jos leikkaus on tehty tähystysleikkauksena, kotiutus tapahtuu ta-

vallisesti samana päivänä. Peseytyä voi suihkussa normaalisti, saunomista tu-

lisi välttää viikon ajan. Raskaiden taakkojen nostelua ja kovaa ponnistusta 

vaativia toimia tulisi välttää 3-4 viikkoa leikkauksen jälkeen. Autolla ajoa tulisi 

välttää noin 1-2 viikon ajan leikkauksen jälkeen. Myös kipulääkitys on huomioi-

tava kotiutuksen yhteydessä. (Hakala 2012; NHS 2018; Lumio 2019.)  

 

Mahdollisia komplikaatioita eli ongelmia leikkauksen jälkeen potilaan tulisi 

seurata kotona itse. Näitä ovat muun muassa kipu, joka on leikkausalueella 

pitkittynyt, haavan tulehtuminen, vatsaontelon sisäinen verenvuoto sekä tyrän 

uusiutuminen. Kipua voi mahdollisesti esiintyä myös hartioiden alueella 

(KATSO TÄMÄ), joka johtuu vatsaontelon kaasutäytöstä operaation aikana. 

Kipu on kuitenkin vaaratonta ja tavallisesti se helpottaa kevyen liikunnan esi-

merkiksi kävelyn avulla. Leikkausalueella voi olla vuotoa, ja miehillä hema-

tooma voi valua ja kerääntyä kivespussiin. Miesten on tarkkailtava kivesten 

hematoomaa ja turvotusta kotona. Potilasta ohjataan ottamaan yhteyttä poti-

lasohjeissa annettuun numeroon tai päivystykseen, jos vuotoa tai runsasta he-

matoomaa esiintyy kiveksissä, leikkaushaava punoittaa, alkaa erittämään, 

nousee kuume, turvotus lisääntyy nivusten alueella tai leikkausalueelle tulee 

kovaa kipua. (Ilola ym. 2013; Kouhia 2016.)  

 
 SULJETUN KIRURGISEN HAAVANHOITO  

Haavanhoito käsitteenä pitää sisällään hoidon aseptiikan, käsien desinfektion, 

paikallishoidon, haavasidokset ja haavakivun hoidon. Ensisijaisesti haavanhoi-

dossa tulee vaikuttaa haavan etiologisiin tekijöihin. Näitä ovat esimerkiksi pai-

neen poisto haavan alueelta, verenkierron edistäminen ja mahdollisen inkonti-

nenssivaivan eli virtsan-tai ulosteenkarkailun hoito. Myös haavan paranemi-

sen hidastavat tekijät otetaan huomioon haavanhoidon ohjauksen yhteydessä. 

Haavan paranemisen elämäntapalähtöisiä hidastavia tekijöitä ovat muuan 
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massa tupakointi ja vajaaravitsemus. Haavanhoidon tavoitteena on parantaa 

haava mahdollisimman nopealla ja parhaaksi todetulla tavalla sekä ennaltaeh-

käistä haavojen uusiutumista ja syntymistä. (Juutilainen & Hietanen 2012.)  

 

Suljetun kirurgisen haavan paikallishoidon tarkoituksena on tukea haavan op-

timaalista paranemista ja ehkäistä komplikaatioita. Puhdas kirurginen haava 

paraneekin yleensä ilman ongelmia. Kirurginen haava voidaan sulkea joko 

ompeleilla, haavaliimalla tai haavansulkuhakasilla. Myös pienemmissä leik-

kaushaavoissa voidaan käyttää haavaliimaa, jolla voidaan sulkea pienet kirur-

giset haavat, tai vaihtoehtoisesti käyttää haavan tukemiseen ompeleiden pois-

ton jälkeen. (Juutilainen & Hietanen 2012.) 

 

Suljetun kirurgisen haavan paranemista tuetaan ehkäisemällä paikallista ku-

dosturvotusta ja verenvuotoa. Turvotusta voidaan ehkäistä viilentämällä leik-

kausaluetta esimerkiksi kylmäpakkauksella tai jos haava on raajassa, sitä tu-

lee pitää kohoasennossa. Leikkauksen jälkeen haavan paranemisen aikana 

tulisi välttää mekaanista kuormitusta haava-alueella jotta kudos pääsisi paran-

tumaan ja haava sulkeutumaan. Suljettua kirurgista leikkaushaavaa tulee käsi-

tellä sairaalassa steriilisti 24 tuntia haavan sulkemisesta, ja haava tulee pitää 

kuivana. Haavan turhaa koskettelua tulee välttää, eikä sidoksia haavalle vaih-

deta, elleivät ne ole erittäneet läpi verta tai kudosnestettä. Haavan katsotaan 

olevan suojassa ulkoiselta kontaminaatiolta sekä sen olevan kiinni vuorokausi 

leikkauksen jälkeen. Tällöin sitä voidaan käsitellä tehdaspuhtailla käsineillä ja 

tuotteilla. Vuorokausi leikkauksen jälkeen potilas voi käydä suihkussa, ja suih-

kuttaa haavan. Ennen haavasidosten vaihtoa ohjataan potilasta pesemään kä-

det normaalisti. Käsien pesu tulee tehdä nestesaippualla juoksevan veden alla 

ja kädet tulee kuivata huolellisesti. Näin tehdessä katsotaan lian poistuvan kä-

sistä. Leikkauspäivänä hoitohenkilökunta antaa mukaan kotihoito-ohjeet, 

joissa kerrotaan, milloin ompeleet tulee poistaa haavalta. Leikkauksessa käy-

tetyt ompeleet ovat yleensä itsestään sulavia ja haavoilla olevan teipin voi 

poistaa itse muutama päivä leikkauksen jälkeen. Jos ompeleet eivät ole itses-

tään sulavia, ompeleet voidaan poistaa lääkärin määräyksen mukaan noin vii-

kon kuluttua leikkauksesta. (Juutilainen & Hietanen 2012; Anttila ym. 2018.) 
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 Ihon rakenne   

Ihmiskehon suojaava raja on iho. Pinta-alaltaan se on ihmisen suurin elin. Sen 

pinta-ala on aikuisella ihmisellä 1,5–2 neliömetriä. Paksuudeltaan se on noin 

2-3 mm. Yhteenlaskettuna iho ja ihonalaiskudos ovat noin 15 % ihmisen koko-

naispainosta. Iho voidaan jakaa rakenteeltaan kahteen kerrokseen. Kehon ul-

koinen osa on orvaskesi (epidermis) ja ulkoinen osa verinahka (dermis). Näi-

den kahden välillä on tyvikalvo eli basaalimembraani (BM), jonka tehtävä on 

kiinnittää nämä kaksi toisiinsa. (Hietanen ym. 2002; Juutilainen & Hietanen 

2012.) 

 

Epidermistä eli ihon ulointa kerrosta kutsutaan orvaskedeksi. Tämä ihon 

kerros ei sisällä verisuonia. Kehon osissa, joihin kohdistuu rasitusta, orvaskesi 

on paksumpi. Näitä ovat esimerkiksi jalkapohjat sekä kämmenet. Orvaskeden 

rakenne uusiutuu jatkuvasti, ja se sisältää viisi eri kerrosta. Epidermis uusiu-

tuu normaalissa tilanteessa 45–75 päivässä. (Hietanen ym. 2002; Juutilainen 

& Hietanen 2012.) 

 
Pinnallisin osa keholla on marraskesi (sarveiskerros, stratum corneum). 
Se suojaa ihoa ulkoisilta ärsykkeiltä ja näin estää tulehduksen aiheuttajia. 
Marraskeden alapuolella sijaitsee kirkassolukerros (stradus lucidum), jota 

joskus pidetään myös marraskeden osana. Sekin koostuu kuolleista soluista. 

Tämä kerros sijaitsee pelkästään paksumpien ihon alueiden alla eli jalkapoh-

jissa ja kämmenissä. Jyväissolukerros (stratum granulosum) muodostuu 

litteistä monikulmaisista soluista, joita on 3-5 kerrosta. Okasolukerros (stra-
tum spinosum) muodostuu soluista, jotka ovat kuutiomaisia ja niitä on 8-10 

solukerrosta. (Hietanen ym. 2002; Juutilainen & Hietanen 2012.) 

 
Tyvisolukerros (stratum basale) paikantuu tyvikalvon pinnalle. Se on pak-

suudeltaan yhden solukerroksen paksuinen. Tyvisolukerros rakentuu pelkäs-

tään elävistä soluista. Tyvisolukerros muodostaa okasolukerroksen kanssa 

uusia ihosoluja tekevän osan. Pelkästään tyvisolukerroksessa on verisuonis-

toa ja sen kautta epidermiksen muihin kerroksiin kulkeutuu ravintoaineita ja 
happea. Tyvikalvo kiinnittää yhteen orvaskeden ja verinahan. Sitä kutsutaan 

myös basaalimembraaniksi. Tyvikalvon tehtävänä on diffusoida happea ja 

ravintoaineita verinahasta orvasketeen. Kuona-aineet poistuvat orvaskedestä 
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samalla tavalla. (Hietanen ym. 2002; Juutilainen & Hietanen 2012.) 

 
Ihon kerroksista syvin on verinahka (dermis), joka on paksuudeltaan 0,5-

1,5mm. Verinahka on orvaskeden ja tyvikalvon alapuolella. Sen tärkeimpiin 

tehtäviin kuuluu ihon mekaaninen kestävyys ja joustavuus, sekä pinnalla ole-

van ihon ravinteiden tuottaminen. Nystykerros (stratum papillare) on pinnal-

linen osa verinahkaa, ja se muodostuu ulokkeista, jotka työntyvät kohti orvas-

kettä. Eniten näitä on niissä kohdissa, joissa ihoon kohdistuu rasitusta eli mm. 
jalkapohjissa ja kämmenissä. Verkkokerros (stratum reticulare) on nystyker-

roksen alapuolella ja on yleensä sitä paksumpi. Se muodostuu sidekudok-

sesta, joka on epäsäännöllistä, ja se saa nimensä sen sisältämistä kollageeni- 

ja elastiinisäikeiden rakentamasta verkkoa näyttävästä rakenteesta. Kyseiset 

proteiinit antavat verinahalle vetolujuuden ja elastisuuden. Tältä alueelta läh-

tee myös tali- ja hikirauhaset sekä karvatupet. (Juutilainen & Hietanen 2012.) 

 
Ihonalaiskerros (Subcutis, hypodermis) on ihon alla oleva rasvakerros. Se 

koostuu rasvakudoksesta, ja se sisältääkin noin 50 % kehon ja elimistön ras-

vasta. Sen tehtävä on pehmustaa ja lämpöeristää kehoa, sekä kiinnittää ihon 

lihaksiin ja luihin. (Hietanen ym. 2002; Juutilainen & Hietanen 2012.) 

 
 Haavan paraneminen ja sen heikentävät tekijät 

Haavan parantuminen on mutkikas biologinen prosessi, johon vaikuttavat 

niin haavan, kuin sen ympärillä olevien kudosten vallitsevat olosuhteet. Para-

neminen alkaa heti kudoksen vaurioiduttua. Haavan paranemisen vaiheet voi-

daan jakaa neljään eri vaiheeseen, jos heti alussa tapahtuva verenvuodon ty-

rehdyttäminen on luokiteltu omaksi vaiheeksi. Määritelmä haavan paranemi-

selle ei ole yksiselitteinen. Käytännössä haava on parantunut, kun pinta on 

peittynyt epiteelisoluilla. (Hietanen ym. 2002; Juutilainen & Hietanen 2012.)  

 

Kuitenkaan parantuminen ei pysähdy haavan sulkeuduttua. Viimeinen vaihe 

haavan paranemisprosessissa on muokkausvaihe (arven lopullinen kypsymi-

nen) ja se voi kestää ajallisesti jopa kaksi vuotta. Kun välitön verenvuoto on 

saatu tyrehtymään alkaa kudospuutoksen korjauksen prosessi muutaman tun-

nin kuluttua vauriosta. Korjausvaiheen aikana haava pyritään umpeuttamaan 
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niin nopeasti kuin mahdollista, jotta keho voi aloittaa suojamuurinsa palautta-

misprosessin. Parantumisajoissa on paljon vaihtelua muutamasta päivästä 

kuukausiin. Parantumisaikaan vaikuttavat useat eri tekijät ja niitä ovat mm. 

haavan koko, syvyys, sijainti, kudoksen kunto, potilaan ikä ja terveydentila. 

Lukuisat haavat eivät parane kiinni koskaan ilman spesifejä hoitotoimenpiteitä. 

Akuutin haavan vaiheet on yleisesti kuvattu peräkkäisesti tapahtuvina tapahtu-

mina, mutta monesti ne tapahtuvat osittain päällekkäin. Jokaiselle vaiheelle on 

ominaista tietynlaisten solujen aktiviteetti sekä niiden suurentunut määrä. 

(Hietanen ym. 2002; Juutilainen & Hietanen 2012.)   

 
Elimistön tekemä ensimmäinen reaktio kudosvauriolle on verenvuodon 
tyrehdyttäminen. Sen perimmäisenä tarkoituksena on suojata elimistöä mah-

dollisilta uusilta vaurioilta ja puhdistaa haavaa kuolleista soluista sekä soluväli-

aineista. Vaiheen alussa verenvuoto tyrehtyy haavassa (hemostaasi). Tämän 

reaktion tekee vaurioituneiden verisuonten supistuminen, verihiutaletulpan syn-

tyminen ja veren hyytyminen. Heti vamman ilmaannuttua verisuonet haavassa 

ja sen läheisyydessä supistuvat vähentäen verenhukkaa. Suonten supistelu voi 

olla kestoltaan jopa 20 minuuttia. Samalla suonista virtaa plasmaa viereisiin ku-

doksiin, ja suonten vaurioituneisiin kohtiin kasaantuu verihiutaleita tehden tila-

päisen tulpan. Samanaikaisesti käynnistyy fibrinolyysi eli hyytymän hajotus, 

ettei hyytymisprosessi estäisi veren kiertämistä kudoksessa ahtauttamalla veri-

suonia liikaa. Tästä prosessista pitää huolen veren plasman plasminogeenistä 

syntyvä fibriiniä pilkkova entsyymi eli plasmiini. (Hietanen ym. 2002; Juutilainen 

& Hietanen 2012.)  

 
Toinen vaihe haavan parantumisprosessissa on tulehdusreaktiovaihe eli 
inflammaatiovaihe. Se on normaali elimistön tapa reagoida ärsykkeeseen tai 

kudosvaurioon. Tämä vaihe käynnistää haavan paranemisprosessin. Tulehdus-

reaktiovaihe alkaa, kun valkosolut alkavat puhdistamaan ja puolustaa vaurioi-

tunutta aluetta. Valkosolut tulevat paikalle, kun hyytymään jääneet trombosyytit 

ja neutrofiilit vapauttavat välittäjäaineita, jotka houkuttelevat ne paikalle. Muu-

taman minuutin kuluttua vauriosta, ensimmäiset valkosolut ovat paikalla. Taval-

lisimmin tulehdusreaktio on kovimmillaan noin 1-3 vuorokauden kuluttua vau-

riosta. Seuraavaa tapahtumaa kutsutaan fagosytoinniksi. Tämä tarkoittaa sitä, 

että valkosoluista neutrofiilit ja makrofagit ‘’siivoavat’’ vaurion jälkiä nielemällä 
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eli fagosytoimalla kuollutta kudosta ja vierasmateriaalia. Ne tappavat myös alu-

eella olevia mikrobeja. Tulehdusreaktio hellittää yleensä muutaman vuorokau-

den aikana, ellei haava ole infektoitunut. Yleisimpiä paikallisia tulehduksenre-

aktion merkkejä ovat kuumotus (calor), kipu (dolor), punoitus (rubor), turvotus 

(tumor) ja toimintakyvyn häiriintyminen (functio laesa). Näkyvät merkit ovat ylei-

simmin peräisin vapautuneista kudoshormoneista. (Hietanen ym. 2002; Juuti-

lainen & Hietanen 2012.)   

 
Tulehduksen hellittäminen on ehtona seuraavan vaiheen eli korjausvai-
heen alkamiselle. Kroonistumisesta puhutaan, kun haavaan on päätynyt bak-

teereja tai vierasmateriaalia. Neutrofiilien liikkuminen alueelle päättyy muuta-

man päivän aikana, jos haavassa ei ole kuollutta kudosta eikä bakteeri-infek-

tiota. Myös niiden määrä vähenee nopeasti ja tulehdusreaktio rauhoittuu. Muu-

tama päivä tästä eteenpäin, niin hyytymään jääneet neutrofiilit poistuvat ruven 

mukana. Jäljelle jääneistä neutrofiileistä osa ikääntyy ja käy läpi apoptoosin 

(ohjelmoitu solukuolema) ja osa palautuu imuteiden tai verisuonten kautta ta-

kaisin verenkiertoon. 2-3 vuorokauden kuluttua vauriosta, makrofagien määrä 

kasvaa yli neutrofiilien määrän. Ne pysyvät monen päivän ajan haavan alueella. 

Myös osa makrofageista palaa takaisin verisuoniin tai poistuu imuteiden kautta. 

(Hietanen ym. 2002; Juutilainen & Hietanen 2012.) 

 
Kolmannen vaiheen eli korjausvaiheen (fibroplasia, proliferaatio) alka-

essa kudospuutosalue on verihyytymästä kehittyneen väliaikaisen soluväliai-

neen täyttämä. Siihen kasvaa hiljalleen kollageenisäikeitä ja verisuonia sekä 

epiteelisolut peittävät haavan pinnan. Noin 2-4 vuorokauden kuluttua vam-

masta solujen välittäjäaineet ja kasvutekijät aloittavat korjausprosessin. Nope-

asti vamman syntymisen jälkeen alkaa re-epitelisaatio eli haavan peittyminen 

epiteelisoluilla. Keratinosyytit eli ihon epiteelisolut irtoavat alustastaan, jakau-

tuvat ja kulkeutuvat haavan reunoilta sekä ihon säästyneistä apuelimistä haa-

van pinnalle kohti sen keskiosaa peittäen haavan. Tämän jälkeen muodostuu 

keratinosyyttien toimesta tyvikalvo, johon ne kiinnittyvät sekä myös naapuriso-

luihinsa. Keratinosyytit erilaistuvat ja kerrostuvat peittyneelle haavalle. Veri-

nahassa sijaitseva ihon apuelin esim. hikirauhanen tai karvatuppi menetetään 

kokonaan, se ei uusiudu eikä näin ollen voi toimia kasvuaiheena uudisepitee-

lille. Migraatiosta eli keratinosyyttien vaeltaminen käynnistyy yleisimmin 1-2 
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vuorokauden kuluttua vamman syntymisestä. Keratinosyytit, jotka ovat lepoti-

lassa haavan reunoilla alkavat käymään läpi muutoksia pystyäkseen liikku-

maan ja peittämään haavan. Re-epitelisaation alussa haavan reunoilla oleva 

tyvisolukerros paksuuntuu. Ne kurottautuvat haavalle irtautuen alla sijaitse-

vasta tyvisolukalvosta, ja alkavat kulkeutua haavalle. (Juutilainen & Hietanen 

2012.) 

 
Neljäs ja viimeinen vaihe haavan paranemisprosessissa on kypsymis-
vaihe eli muokkausvaihe (maturaatiovaihe). Tämä vaihe alkaa keskimäärin 

2-3 viikkoa siitä, kun vamma on syntynyt. Ajallisesti mitattuna kypsymisvaihe 

vie monia kuukausia, joskus se voi kestää vuosia. (Juutilainen & Hietanen 

2012.) Käytännössä vaihe alkaa siitä, kun epitelisaatio haavassa on loppuun 

saatettu ja haavan ollessa täynnä sidekudosta. Sidekudoksen kollageenien ra-

kenne kovenee ja lujittuu, mutta niiden määrä ei lisäänny. Tyypin 1 kollagee-

nia alkaa kehittyä ja tyypin 3 kollageenit vähentyvät. Metalloproteinaasien ja 

fibroplastien valmistamat metalloproteinaasien inhibiittorit säätelevät tätä. Lo-

pullinen vetolujuus arpikudokselle haavassa ihossa ja faskiassa on noin 60-70 

% ihon entisestä vetolujuudesta, joka saavutetaan kypsymisvaiheessa. Iho-

karvoja, hikirauhasia tai talirauhasia ei haavakudoksen kypsyessä ole. (Hieta-

nen ym. 2002; Heljasvaara ym. 2018.)  

 
Haavan paranemista heikentävistä tekijöistä merkittävin on haavainfektio. 

Haavaa pidetään infektoituneena, kun sen erittämä erite on märkäistä. Sen oi-

reita ovat kipu, lämmön nousu, turvotus ja kuumotus. Haavainfektion yleisim-

piä aiheuttajia perusterveellä potilaalla on Staphylococcus aureus sekä strep-

tokokit, jotka kuuluvat A-ryhmään. (Roberts ym. 2010.) 

 

Tupakointi on yksi merkittävä haavan paranemista heikentävä tekijä. Se ai-

heuttaa kudoksen hypoksiaa eli supistaa kudoksen verisuonia ja näin vähen-

tää hemoglobiinin hapenkuljetuskapasiteettia. Tutkimusten mukaan tupakoi-

villa on huomattavasti suurempi riski altistua haavainfektioille kuin niillä poti-

lailla, jotka eivät tupakoi. (Myles ym. 2002; Roberts ym. 2010.) Tupakan sisäl-

tämä nikotiini vaurioittaa verisuonten seinämiä eli endoteeliä. Sen vaurio akti-
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voi hyytymisjärjestelmän ja näin lisää tukoksia pienissä verisuonissa. Se vä-

hentää elimistön C-vitamiinivarastoja ja hidastaa sidekudoksien rakentumista, 

sekä heikentää kehon infektiopuolustusta. (Juutilainen & Hietanen 2012.) 

 

Ravitsemus on myös tärkeä osa haavan paranemista. Parantuakseen haava 

tarvitsee riittävän määrän energiaa, proteiineja, suojaravinteita ja vitamiineja. 

Vajaaravitsemus hidastaa huomattavasti haavan paranemista, sillä tällöin uusi 

kudos ei pääse muodostumaan haavalle. Haavapotilaan olisikin hyvä muistaa, 

että normaalilla terveellisellä ruokavaliolla turvataan haavan paraneminen ja 

edellä mainittujen ravinteiden saanti. Jos potilaan ruokahalu on huono, on ap-

teekeista mahdollista ostaa lisäravinteita, joilla riittävä proteiinien ja energian 

saanti saadaan turvattua. Myös nesteen riittävä nauttiminen on tärkeää. (Juu-

tilainen & Hietanen 2012.) 

 

Lihavuus ja liikkumattomuus ovat myös hidastava tekijä haavan paranemi-

selle. Elimistön rasvakudoksessa on hyvin vähän verisuonia eli se on herkkä 

altistumaan verenkierron häiriöille. Lihavuus heikentää myös kudosten hapet-

tumista, sillä se vähentää keuhkojen toiminnallista tilavuutta. Myös sokeritasa-

painon häiriöt liittyvät usein lihavuuteen ja diabetes onkin sairautena merkit-

tävä tekijä haavan heikossa paranemisessa. (Juutilainen & Hietanen 2012.) 

 
 HAAVANHOIDON OHJAUS KOTIUTTAMISTILANTEESSA  

Hoitotyössä ohjaaminen on yksi olennaisimpia osa-alueita potilaan hoitopro-

sessissa. Ohjausta tehdään tarkoituksellisesti potilaan hoidon eri vaiheissa 

sekä hoitotoimenpiteissä osana potilaan turvallista hoitoa. Samansuuntaisia 

käsitteitä ohjaukselle ovat: neuvonta, tiedon antaminen, opettaminen ja ter-

veysneuvonta. Yleensä ohjauksen sisältö muodostuu potilaan informoinnista. 

Tänä päivänä ohjaus on yhä merkittävämmässä roolissa, koska hoitoajat lyhe-

net jatkuvasti ja potilaita kotiutetaan nopeammin. (Kyngäs ym. 2007: Eloranta 

ym. 2014.) 

 

Potilaalla on ohjausprosessissa merkittävä rooli ja hänen tulee etsiä tietoa, kä-

sitellä sitä ja toteuttaa omaa hoitoaan. Ohjaustilanteessa sairaanhoitajan tulee 

arvioida kotiuttamistilanteessa potilaan tiedontarvetta hänen kanssaan yhteis-
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työtä tehden. Potilaskohtainen tiedontarve määrittää ohjauksen tavoitteet. Tar-

koituksena ohjauksessa onkin, että potilasta tuetaan toimimaan mahdollisim-

man paljon omia voimavarojaan hyödyntäen, sekä häntä kannustetaan mah-

dollisimman itsenäiseen terveydestään huolehtimiseen. Ohjaukseksi voidaan 

luokitella muun muassa käytännön opastus tai hoitajan ohjauksessa tapah-

tuva toiminta. (Kyngäs ym. 2007; Eloranta ym. 2014.) 

 
Toiminnan haavanhoidossa tulisi pohjautua korkealuokkaiseen ja uusim-

paan saatavilla olevaan tutkimustietoon ja näyttöön. Ohjaajan laadukas am-

mattitaito ja asianmukaiset tiedot lisäävät sosiaali- ja terveydenhuollon tuotta-

vuutta ja turvaavat parhaan mahdollisen hoidon. (Laaksonen ym. 2016.)  

 

Hyvä ohjaus edesauttaa asiakkaan terveyttä. Se muun muassa edistää asiak-

kaan elämänlaatua, hoitoon sitoutumista, itsehoitoa, itsenäistä päätöksente-

koa, toimintakykyä ja kotona selviytymistä. Sillä on myös mielialaa kohottavia 

tekijöitä, kuten ahdistuksen, masennuksen ja yksinäisyyden pienentäminen. 

Näiden lisäksi asiakkaan ymmärrys ja muistaminen hoidollisissa asioissa on 

parantunut sekä hänen tietonsa määrä näistä on kasvanut. (Kyngäs ym. 

2007.) 

 

Laukkanen (2019) kertoo yleissairaanhoitajan osaamisvaatimukset ja sisällöt 

julkaisussaan, että sairaanhoitajan osaamisvaatimuksiin kuuluu kliininen hoito-

työ. Siihen kuuluu hoitotyönprosessin osaaminen, tavallisimmat toimenpiteet 

ja tutkimukset, infektioiden torjunnan hallitseminen ja anatomian & fysiologian 

sekä patofysiologian osaaminen ja soveltaminen. Ravitsemushoito ja ravitse-

mustilan arviointi sekä kivunhoidon arviointi ja toteutus osaaminen liittyvät 

olennaisesti haavanhoitoon ja sen ohjaamiseen. 

 
 Ohjaus kotiuttamistilanteessa  

Yksilöohjaus, ryhmäohjaus ja audiovisuaalinen ohjaus lukeutuvat potilasoh-

jauksen menetelmiin. Yksilöohjausta toteutetaan yleensä suullisesti, sillä se 

rakentuu ohjaajan ja ohjattavan henkilön väliselle vuorovaikutukselle. Tilan-

teessa asiakas/potilas voi esittää kysymyksiä, selventää väärinkäsityksiä ja 

saada tukea. Hoitajalta vaaditaan aikaa yksilöohjauksen hyvään toteuttami-

seen. Monet asiakkaat pitävät menetelmää erinomaisena, koska se perustuu 
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asiakkaan yksilöllisille tarpeille, aktiivisuudelle, motivoinnille, säännölliselle pa-

lautteelle sekä on ilmapiiriltään rento. Ryhmäohjausta toteutetaan joukolle asi-

akkaita/potilaita jostakin määritetystä aiheesta. Aiheena voi olla esimerkiksi 

elintapaohjaus, tiedon antaminen sairaudesta tai vertais- ja omaisryhmän tu-

keminen. Yksilöt voivat saada ryhmään kuulumisesta apua jaksamiseen ja tu-

kea päämäärien saavuttamiseen. Audiovisuaalista ohjausta toteutetaan tieto-

teknisillä välineillä mm. tietokoneilla, puhelimella ja videoilla. Sitä toteutetaan 

usein muun ohjauksen lisänä. (Kyngäs ym. 2007; Kyngäs ym. 2009.) 

 

Hoitajan taustatekijät, vuorovaikutteinen ohjaussuhde sekä aktiivinen ja tavoit-

teellinen toiminta kuuluvat ohjauksen olennaisiin piirteisiin. Ohjaustilanteita on 

esimerkiksi, osastoilla, vastaanottotilanteissa, kodeissa, kouluissa ja työpai-

koilla. Joskus niitä pystytään valmistelemaan ennakkoon, toisaalta välillä niitä 

tulee eteen asiakkaan toimesta täysin ennakoimatta. Tulevaisuudessa ohjauk-

sen rooli korostuu yhä enemmän terveydenhuollossa, koska hoitoajat lyhenty-

vät ja tällöin ohjaukseen on käytettävissä entistä vähemmän aikaa. Asialla on 

myös toinen puoli. Hoitoaikojen lyhentyminen edellyttää ohjauksen tehokkuu-

den parantamista. Tämä perustuu siihen, että asialle otetaan lähtökohdaksi 

se, että potilaat selviävät toipilasajastaan kotonaan, tekevät toivotut muutokset 

elämäntapoihinsa ja ottavat vastuun terveytensä hoitamisesta. (Kyngäs ym. 

2007; Kyngäs ym. 2009.)  

 

 Ohjauksen suunnittelu  

Laadukkaan ohjaustilanteen takaamiselle täytyy ohjausta antavan henkilön 

olla perillä eri asioista. Ohjausta antavan henkilön tulee tietää, mistä asioista 

asiakas on jo tietoinen sekä mikä on paras tapa asiakkaalle asioiden sisäistä-

miseen. Näiden perusteella voidaan käsitellä asiat, joita hänen tulisi omaksua. 

Ohjaustilanne perustuu hoitajan ja asiakkaan vuorovaikutukseen. Sen vuoksi 

on tärkeää selvittää ohjauksen tarpeita vielä lisää etukäteen. Asiakkaalta voi-

daan kysyä terveysongelmasta, sen syistä, vaikutuksista sekä mitä hän itse 

odottaa ohjaukselta ja sen tuloksilta. Tämä parantaa ohjauksen onnistumista, 

koska asiakkaan tietäessä asioista enemmän, kykenee hän arvioimaan pa-

remmin hyödyksi olevat asiat. Hyvät lähtökohdat ohjaustilanteelle ovat, kun 

taustatiedot tilanteeseen ovat asianmukaiset. Ohjaustilanteessa vuorovaiku-
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tustaidot korostuvat niin hoitajalla kuin asiakkaallakin. Vuorovaikutustaidot oh-

jaustilanteessa lisäävät luottamusta, turvallisuuden tunnetta, vilpitöntä kiinnos-

tusta, arvostusta, samoja odotuksia, tavoitteellisuutta, ymmärrystä, halua yh-

teiseen työskentelyyn ja uskoa auttamisen mahdollisuuksiin. Ohjaustilan-

teessa molemminpuolinen kunnioitus vuorovaikutuksessa hoitajan ja ohjatta-

van välillä rakentuu yhdessä suunnitellulle ohjauksen sisällölle, jotta suunnitel-

lut tavoitteet voitaisiin saavuttaa mahdollisimman hyvin. Toteutettavassa oh-

jausprosessissa ja vuorovaikutuksessa asiakas on oman elämänsä asiantun-

tija. (Kyngäs ym. 2007; Sairaanhoitajat 2014.) 

 

Ohjaustilanne on suotavaa järjestää rauhallisessa ja häiriöttömässä paikassa. 

Tällöin pystytään varmistamaan se, että voidaan keskittyä vain ja ainoastaan 

ohjaustilanteeseen sekä etteivät mahdolliset häiriötekijät vaikuta asiakkaa-

seen negatiivisesti. Kun ohjaus järjestetään turvallisessa paikassa, niin asia-

kas luottaa paremmin, että häntä kuunnellaan ja kunnioitetaan käsiteltäviä asi-

oita. Aikaa ohjaustilanteelle on järjestettävä niin, että asiakas voi esittää kysy-

myksiä ja saada niihin vastauksia. (Sairaanhoitajat 2014; Rautava-Nurmi ym. 

2015.) 

 
 Ohjauksen toteutus 

Terveydenhuollossa monien eri ammattiryhmien edustajat osallistuvat potilas-

ohjauksen toteuttamiseen. Suullisesti annetun ohjauksen lisäksi on tärkeää, 

että annetut ohjeet ja tiedot ovat saatavissa kirjallisesti esimerkiksi sähköi-

sessä muodossa, jotta potilas pääsee palaamaan tietoihin jälkikäteen. Kotiutu-

mista edeltävästi kerrotaan aina hoitoon liittyvät ohjeistukset suullisesti, jotta 

tiedetään potilaan olevan selvillä niistä ja varmistetaan, että potilas on ymmär-

tänyt ne. Tilanteelle tulee järjestää tarpeeksi aikaa, koska potilasta voi askar-

ruttaa jokin asia, ja että hän voi esittää mahdollisia kysymyksiä ja saada vas-

taukset niihin. Yhteystiedot tulee löytyä mukaan saatavista hoito-ohjeista, jotta 

potilas tietää mihin ottaa yhteyttä tarvittaessa. (Rautava-Nurmi ym. 2015.) 

 

Tehokas ohjausmenetelmä potilasohjauksessa ja hoitoon sitouttamisessa on 

William R.Millerin vuonna 1983 kehittämä motivoiva haastattelu. Se perustuu 

ammattilaisen ja potilaan väliseen vuorovaikutukseen, jossa koitetaan saada 

esiin potilaan oma motivaatio ja vahvistaa sitä elämäntapamuutoksien teossa. 
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Haastattelun alkuperäinen tarkoitus oli olla apuna riippuvuuksien hoidossa, 

mutta se soveltuu käyttöön myös elämäntapamuutoksien hoidossa. Yleisesti 

ottaen ihmiset pyrkivät elämään terveellisesti. Terveitä elämäntapoja voi olla 

kuitenkin hankalaa toteuttaa, koska jo käytössä olevien elämäntapa rutiinien 

uudistaminen ei ole niin yksinkertaista ja mutkatonta. Kuitenkin onnistuneella 

motivoinnilla kyetään herättämään, kasvattamaan sekä vahvistamaan moti-

vaatiota. Potilaan henkilökohtaiset arvot, käytössä olevat voimavarat ja tavoit-

teet sekä merkitys toivotulle muutokselle ovat merkittävässä osassa potilaan 

motivoinnissa ohjaustilanteessa. Ammattilaisen vuorovaikutustaidot nousevat 

myös isoon rooliin ohjauksessa. Keskeisinä toimintamalleina voidaan pitää: 

empatian osoittamista, potilaan itseluottamuksen ja voimavarojen tukemista, 

vallitsevan ja halutun muutoksen välisen ristiriidan vahvistaminen ja väittelyn 

sekä vastarinnan karttaminen. (Kyngäs ym. 2009; Järvinen 2014.) 

 
Kirjallisten ohjeiden käyttäminen on tärkeää ohjaustilanteessa, jossa potilaan 

suulliseen ohjaukseen käytettävä aika jää lyhyeksi. Päiväkirurgisissa toimenpi-

teissä hoitoaika on lyhyt, joten kirjallisen ohjaamisen merkitys korostuu. Kirjal-

lisia ohjausmateriaaleja on lyhyitä yksisivuisia lehtisiä tai monisivuisia oppaita. 

Kirjallisten ohjeiden yksi tärkeä käyttöalue on kotiutusohjeet. Kun potilas saa 

ohjeet suullisesti, että kirjallisesti, potilas pystyy tukeutumaan niihin ja seuraa-

maan paranemistaan kotiutuessa. Tärkeää kirjallisia ohjeita laatiessa on, että 

ne kirjoitetaan yleiskielellisesti ja ymmärrettävästi, että potilaan on helppo ym-

märtää ohjetta. Ohjeita tehdessä on hyvä muistaa, että ohjeita ei kirjoiteta toi-

selle ammattilaiselle, vaan potilaalle. Niistä tulisi myös selvitä miten pitää toi-

mia ja hoitaa itseään, että oireet helpottuvat. (Hyvärinen 2005; Kyngäs ym. 

2007.)  

 
 Ohjauksen arvionti  

Ohjauksen arviointi on tärkeää ohjausprosessin onnistumisen kannalta. Arvi-

ointi tulee perustua potilaan ja ohjaajan yhteiseen näkemykseen. Ohjauksen 

arvioinnissa arvioidaan siinä tehtyjen tavoitteiden saavuttamista sekä ohjauk-

sen laatua. Arviointi auttaa hoitajaa sekä potilasta oman toiminnan pohdin-

nassa. Arvioinnissa voi tuoda esille niin positiivista kuin negatiivista palautetta. 

Erityisen tärkeää potilaan motivaation ja motivoinnin kannalta on, että hän saa 
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positiivista palautetta onnistunteista asioista ohjauksen aikana. (Kyngäs ym. 

2007.) 

 
 Eeettinen osaaminen  

Sairaanhoitajan tulee toimia päivittäisessä työssään hoitotyön eettisten arvo-

jen, ohjeiden ja periaatteiden mukaan (Laukkanen 2019). Hoitotyön eettiset 

arvot ja ohjeistukset koskevat niin hoitohenkilökuntaa kuin potilaitakin. Ohje-

tyypit voidaan luokitella kolmeen päätyyppiin: lausumiin toiminnan perusar-

voista, valoihin (arvoja ja jonkin verran toiminnallisia ohjeita) sekä varsinaisiin 

eettisiin ohjeisiin (arvot, painottavat ohjeita ja kannanottoja suotavasta ammat-

titoiminnasta. (Suutarla ym. 2012.) 

 

Monet nykypäivän muutokset ja uudistukset terveydenhuollossa, kuten jatkuva 

internetin ja tietoteknisten laitteiden kasvava käyttö luovat uusia eettisiä haas-

teita ja kysymyksiä asiakkaan ja hoitajan väliseen kanssakäymiseen. Toi-

saalta nämä myös edesauttavat ja helpottavat paremman ja laadukkaamman 

ohjauksen antamista. Useat ohjaustilanteita käsittelevät eettiset kysymykset 

liittyvät asiakkaan oikeuksiin mm. itsemääräämisoikeuteen, yksilöllisyyteen, 

vapauteen ja siihen, mitä hyvän edistäminen pitää sisällään ohjaustilanteessa. 

Ohjaustilanteen kannalta tulee miettiä asiakkaan näkökulmasta monia asioita 

mm. miten toteutuvat hänen yksilölliset tarpeensa, yksityisyyden suojelu, va-

paus sekä omien valintojen tekeminen seurauksista tietoisena. Ohjausta anta-

essaan hoitajan on hoitotyön ammattilaisena pidettävä huolta siitä, että hän 

työskentelee eettisesti oikein sekä senhetkisen oikean ja uusimman tiedon 

mukaan. Nykyään myös potilaat hakevat itse aktiivisesti tietoa omasta sai-

raudestaan. (Kyngäs ym. 2007; Eloranta ym. 2014.) 

 

Perustan luotettavalle ja eettiselle työskentelylle luovat näyttöön perustuva toi-
minta tai hyvät käytännöt. Luotettavuutta ohjaukselle antavat uusin ja tutkittu 

tieto. On hyvä muistaa, että asiakkaalla on aina oikeus luotettavan ja tutkitun 
tiedon vastaanottamiseen ohjaustilanteessa. Eettinen tietoisuus ja tilanteiden 

kohtaamiskyky lukeutuvat eettiseen työskentelyyn. Eettinen tietoisuus koostuu 

omien arvojen selkiyttämisestä, itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta 

sekä häirinnän ja harmin tuottamisen välttämisestä asiakassuhteessa. Asioi-

den eettisyyden ymmärtämistä ohjaustilanteissa auttaa hoitajan tiedot niihin 
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vaikuttavista lainsäädännöstä. Osana eettisen työskentelyyn kuuluu myös hoi-

tajan omista voimavaroista huolen pitäminen, koska tällöin hän kykenee edis-

tämään mahdollisimman hyvin asiakkaan hyvinvointia ja tietämystä. Hoitajan 

omalla vastuulla on myös eettisestä vastuusta huolehtiminen. Tätä vastuuta ei 

voi ’’siirtää’’ muiden harteille, sillä jokaisen hoitajan on itse tietoisesti ja tavoi-

telähtöisesti pyrittävä työstämään omia arvoja, käsityksiä ja näkemyksiään. 

(Kyngäs ym. 2007; Eloranta ym. 2014.) 

 
Hoitotyössä tapahtuva ohjaaminen on vahvasti yhteydessä moniin la-
kien, ammattikäytänteiden sekä suositus-, opas- ja ohjelmaluonteisten 
asiakirjojen verkostoon. Ohjausta määrittelevät lait eivät liity hoitotyöhön 

kuuluvaan ohjaamiseen asiakastyön osalta. Suurimmilta osin lakien sisällöt 

ovat yleismaailmallisia. Lait määrittelevät osaltaan terveyteen kuuluvia tavan-

omaisia perustehtäviä. Kuntalaki ja perustuslaki määrittelevät kuntien sekä 

valtion hyvinvointitehtäviä. Erikoissairaanhoito- ja kansanterveyslaki ovat edel-

lisiä lakeja lähempänä käytännön toimintaa. Kansanterveyslaki käsittelee ter-

veysneuvontaa, terveystarkastuksia, neuvontaa, hoitoa ja lääkinnällistä kun-

toutusta. Tässä laissa ei määritellä ohjauksen periaatteita. Erikoissairaanhoi-

toon lukeutuva lääkinnällinen kuntoutus koostuu mm. neuvonnasta sekä so-

peutumisvalmennus-ja ohjaustoiminnasta. Terveyden- ja sairaanhoidon järjes-

tämistä muiden lakien ohella sovelletaan käytäntöön käyttäen lakia potilaan 

asemasta ja oikeuksista. Lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista on kirjattu oi-

keus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun, oi-

keus hoitoon pääsyyn, oikeus saada tutkimusta, hoitoa tai lääkinnällistä kun-

toutusta koskeva suunnitelma, tiedonsaantioikeus ja itsemääräämisoikeus. 

(Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992; Kyngäs ym. 2007; Suutarla 

ym. 2012.) 

 

Monilla erilaisilla laatukriteeri, -suositus sekä -oppailla on Suomessa tavoit-

teena toiminnan yhtenäistäminen ja arviointi. Toisaalta ne antavat vain suun-

taa laadunarviointiin ja kehittämiseen. Tällaisia suosituksia ovat tehneet mm. 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit-

tämiskeskus (Stakes) ja Suomen kuntaliitto. Ongelmallista näille kuitenkin on 

se, että suositukset eivät linjaa laatua, vaan ohjaavat toimintaa ja sen kehi-

tystä. Ohjauksen laadusta ei ole olemassa vallitsevaa joukkoa hyväksyttyjä 
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kriteerejä. Sitä tulee kuitenkin toteuttaa laadullisesti, niin kuin mitä tahansa 

muuta hoitotyötä. (Kyngäs ym. 2007.) 

 
 OSCE-MITTARI SIMULAATIOHARJOITUKSESSA  

OSCE-mittari on laajasti käytetty mittari terveydenhuollossa käsittäen alan eri 

oppilaitokset maailmanlaajuisesti. Se on kehitetty 1960-luvun alun Isossa-Bri-

tanniassa, jossa sitä aloitettiin käyttämään ensimmäistä kertaa lääketieteelli-

sissä opinnoissa suullisten ja kirjallisten tenttien rinnalla. Silloin todettiin, että 

kirjallisissa ja suullisissa tenteissä opitut tiedot eikä taidot siirtyneet kunnolla 

käytäntöön. Ronald Harden kehitti termin OSCE (Objective Structured Clinical 

Examination, suomeksi objektiivinen strukturoitu kliinisen osaamisen mittari) 

vuonna 1975. Vuonna 1979 Harden sekä hänen kollegansa F.Gleeson kehitti-

vät tämän konseptin, jolla he vähensivät ongelmia perinteisten kliinisten taito-

jen arviointitavoissa. (Bartfay ym. 2004.) 

 

1980- ja 1990-luvuilla OSCE:a kehitettiin ja tutkittiin laajasti. Se alkoi vakiin-

nuttaa paikkaansa osana lääketieteellisiä opintoja, ja 2000-luvulla OSCE on 

osa lääketieteellisten opintojen kokonaisuutta Kanadassa, Iso-Britanniassa ja 

Yhdysvalloissa. (Bartfay ym. 2004; Zayyan 2011.) 

 

OSCE:n kehittämisestä lähtien tälle arviointia mittaavalle suoritustavalle on 

ehdotettu erilaisia määritelmiä. Asiantuntijoiden mukaan OSCE voidaan mää-

ritellä lähestymistavaksi kliinisen pätevyyden arviointiin, jossa eri komponentit 

arvioidaan suunnitellulla tai jäsennetyllä tavalla. Huomio kiinnittyy erityisesti 

suorituksen objektiivisuuteen. OSCE on periaatteessa runko tehtävien suori-

tuspaikoille, joilla oppilaat suorittavat tietyn käytännön tehtävän. Se ei ole niin-

kään testi tai koe samaan tapaan, kuin esimerkiksi essee tehtävä tai moniva-

lintakysymykset. Monet asiantuntijat tukevat näkökulmaa siitä, että OSCE voi 

sisältää monia erilaisia suoritusta arvioivia menetelmiä. (Khan ym. 2013.)  

 

Obizoba (2018) mukaan sairaanhoitajan koulutukseen kuuluu kliinisten taito-

jen opiskeleminen ja teoriatiedon yhdistäminen. Koulutuksen on tarjottava tie-

toa, taitoja, ja keinoja, joiden avulla opiskelijat voivat toteuttaa hoitoa turvalli-

sesti, laadukkaasti ja tehokkaasti. Näillä tiedoilla ja taidoilla valmistuneet hoita-
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jat kykenevät ajattelemaan kriittisesti, ratkaisemaan ongelmia ja tekemään tär-

keitä kliinisiä ratkaisuja. Näitä päästään harjoittelemaan OSCE-harjoituksissa. 

Kansainvälisesti kliinisten taitojen harjoittelu sairaanhoitajaopiskelijoiden kou-

lutuksessa perustuu OSCE-harjoituksille. Objektiivinen ja tarkka arvio oppilaan 

suoriutumisen tasossa näkyy suorituksissa oikeissa potilastilanteissa.  

 

OSCE on harjoitus, jossa opiskelija suorittaa määrätyn tehtävän simuloidussa 

harjoitustilanteessa. Se on saanut laajalti tukea ja tunnustusta tutkijoilta ja lää-

ketieteelliseltä kirjallisuudelta sen hyvistä tuloksista kliinisten taitojen oppimi-

sessa. (Bartfay ym. 2004.) Harjoitus pitää sisällään eri rasteja, joihin kuuluu 

erilaisia hoitotoimenpiteitä. Tehtävässä voi olla potilas, joka ennalta annetun 

ohjeistuksen mukaan esittää ja kuvaa oireita, tai esimerkiksi harjoituskäsi 

kanylointia varten. Suorittajalle on annettu ennalta tehtävänanto, josta selviää 

mitä tehtävässä tulee tehdä. Arvioija arvioi suorituksen arviointilomakkeella. 

(Blundell & Harrison 2013)  

 

Tehtävien suorittamista mitataan täsmälleen samanlaisilla kriteereillä. OSCE 

koostuu monista eri pisteistä, joilla oppilaat kiertävät. Jokaisella suorituspis-

teellä on suorittaja sekä tarkastaja, joka arvioi suorituksen ennalta laadittujen 

arviointikriteereiden perusteella. Kierto tehtävien välillä tapahtuu niin, että suo-

rittaja siirtyy aina seuraavalle suorituspisteelle. Suorituspisteen optimaalinen 

kesto on ajallisesti noin 5-10 minuuttia, jolloin pisteellä vietetty aika olisi mah-

dollisimman tehokasta, eikä pisteiden välillä tarvitsisi odotella kovin kauaa. 

(Blundell & Harrison 2013.) 

 
 Simulaatioharjoitus  

Opetusmetodina simulaatio-opetus/-harjoitus on ollut jo pitkään käytössä. 

1950-luvulta alkaen lentäjät ovat hyödyntäneet Suomessa koulutuksensa tu-

kena lentosimulaattoreita. Terveydenhoidon koulutuksessa simulaatio-opetus 

on ottanut isoja kehitysaskeleita vasta 2000-luvulla. Simulaatio-opetus voi-

daan kategorisoida monin eri tavoin. Simulaatiossa voidaan harjoittaa esimer-

kiksi näyttelemistä, roolipeliä, tapausesimerkkejä tai taitojen harjoittelemista 

eri malleilla. Myös nukeilla harjoittelu ja tietotekniset esitykset voidaan lukea 

simulaatio-opetukseen. (Toivanen 2011; Koivula ym. 2016.)  
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David Gaba työryhmineen toteaa, että simulaatiokoulutus jäljittelee mahdolli-

simman realistista tilannetta, jotta määritelty tavoite voidaan saavuttaa. Tavoit-

teeksi on voitu asettaa, esimerkiksi jonkin asian osaaminen, siihen liittyvä 

työntekijöiden käytännön harjoittelu ja lopuksi heidän työskentelytaitojensa 

testaaminen. (Rosenberg ym. 2013.) Simulaatiolla on Dieckmannin (2009) 

mukaan vähintään kaksi erilaista merkitystä. Sitä voidaan käsitellä mekanis-

mina esimerkiksi, kun jäljitellään elintoimintoja tai simulaatioskenaariona (ko-

konainen oppimistilanne, joka on suunniteltu jonkin erityisen asian tai ongel-

man ympärille). Tilanteessa siis yritetään demonstroida mahdollisimman to-

denmukaista tilannetta kliinisessä hoitoympäristössä toimimisessa. (Toivanen 

2011.)  

 

Nykyajan simulaatioharjoittelu takaa ja antaa puitteet sille, että jos opiskelijat 

ovat päässeet harjoittelemaan simulaatiotilanteessa koulutuksessaan jotakin 

toimenpidettä tai vaikeissa olosuhteissa toimimista, niin voidaan olettaa, että 

potilasvahingoilta vältytään lähes täydellisesti. Näiden seikkojen takia on tär-

keää, että terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa tehdä invasiivista toimenpi-

dettä potilaalle, jos hän ei ole näyttänyt osaamistaan siihen liittyvässä simu-

laatiotilanteessa. (Rosenberg ym. 2013.) Väestö ikääntyy, joten hoidon tarve 

kasvaa lähivuosina ja samaan aikaan hoitohenkilökunnan käytettävissä olevat 

resurssit vähenevät. Tämä vaikuttaa potilasturvallisuuteen, etenkin kun harjoit-

telujaksot sairaanhoitajaopinnoissa lyhenevät. Oppimismenetelmänä simulaa-

tio on keino vastata tähän sosiaali- ja terveydenhuollon haasteeseen. (Koivula 

ym. 2016.) 

 

Olennainen osa simulaatiotilannetta on se, että ollaan selvillä ohjausta ja oppi-

mista käsittelevistä perusperiaatteista. Puhuttaessa ohjauksesta ja laaduk-

kaasta oppimisesta ovat ne perusperiaatteiltaan samanlaisia. Tämän jälkeen 

voidaan tarkentaa sitä, mitä lisäarvoa simulaatio lisää ohjaukseen ja oppimi-

seen. Opetuksessa käytettäessä apuna jotakin teknistä välinettä, tuo se omat 

haasteensa ohjaukselle esimerkiksi tavanomaiseen luokkaopetukseen näh-

den. Tällä hetkellä oppimisen teorian painottaminen on keskittynyt yksilökes-

keisestä opetuksesta enemmän kohti ryhmäkeskeistä opetusta. Myös käytän-

nön oppimistilanteet ovat yhä enemmän keskiössä, koska eri mallit ja teoriat 

huomioivat niitä yhä enemmän. Opiskelua myös tutkitaan nykypäivän entistä 
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enemmän esim. luokkahuoneissa, työpaikoilla ja tietoverkoissa. Tutkijat ovat 

myös yhä kiinnostuneempia tutkimaan ryhmien, työparien, yhteisöjen ja orga-

nisaatioiden toimintaa oppimisen ja sosiaalisen kanssakäymisen näkökul-

mista. (Rosenberg ym. 2013) 

 

Terveysalalla simulaatioharjoituksia käytetään kliinisiä taitoja harjoitellessa, 

sekä vuorovaikutusosaamisen kehittämisessä.  Opetus pyritään toteuttamaan 

tilassa, joka on suunniteltu simulaatioharjoituksiin. Näin mahdollistetaan, että 

opetusluokkaan saadaan kuva- ja ääniyhteys, jonka kautta opettajat ja toiset 

oppilaat voivat seurata ja havainnoida oppimistilannetta. Tämä myös mahdol-

listaa sen, että suorittajat saavat häiriöttömän tilan työskentelyä varten. (Koi-

vula ym. 2016.) Kivisen (2008) tekemän tutkimuksen mukaan sairaanhoitajien 

kokemukset simulaatio-oppimisesta olivat pääosin positiivisia ja oppimista 

edistäviä. Oppimista auttavina asioina pidettiin realistisuutta, turvallisuutta, 

teorian ja käytännön yhdistymistä ja opettajan tukea. 

 

Simulaatiotilanteen rakenne koostuu yleensä seuraavista moduuleista, jotka 

kytkeytyvät toisiinsa. Kaikki moduulit eivät ole automaattisesti osina simulaa-

tiokoulutuksissa/-tilanteissa, sekä myös niiden järjestys on muokattavissa tar-

peen mukaan. (Toivanen 2011.)  

 
Intro: Aloitetaan simulaatiokurssi/-tilanne ja kerrotaan kurssi alku informaatiot, 

tavoitteet ja sisältö. Käydään myös läpi tietoja, jotka käsittelevät simulaatio-op-

pimista, ryhmätyöskentelyä ja tilanteen ohjaavan henkilön roolia. 
Informointi simulaattorista: Käydään läpi tiedot simulaattorista ja sen toimin-

nasta sekä simulaatio-opetusympäristöstä.  

Teoria: Simulaation sisältö opetetaan osallistujille.  

Skenaarion ohjeistus: Ohjeistetaan ja kerrotaan osallistujille keskeiset asiat 

skenaariosta.  
Skenaario: Toiminta simulaatioympäristössä. Ennalta sovittu aikamääre ske-

naariolle esimerkiksi 30 minuuttia. Monesti se myös kuvataan.  
Debriefing eli jälkipuinti: Koostuu usein ryhmäkeskustelusta. Simulaatiohar-

joitusta voidaan reflektoida kuvattua videota apuna käyttäen. Toiminta harjoi-

teuksessa ja siitä heränneet ajatukset voidaan analysoida keskustellulla, jossa 

käydään läpi vahvuudet ja kehittämiskohteet.  
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Lopetus: Kerrataan harjoituksen tapahtumat ja keskustellaan läpi opitut asiat. 

(Toivanen 2011.) 

 
 OSCE-mittarin kehittäminen  

Perustana mittarin kehittämiselle ovat kirjallisuuskatsaus, teoreettinen tieto 

sekä meille ennalta-annettu simulaatioharjoituksen tehtävänanto, jossa ohja-

taan laparoskooppisesti leikatun nivustyräpotilasta haavanhoidossa kotiuttami-

sen yhteydessä. Olemme etsineet tietoa kansainvälisistä lähteistä ja olemme 

viitanneet julkaisuihin, joita on käytetty useissa OSCE:a käsittelevissä artikke-

leissa tai kirjallisuudessa.  

 

Arviointi pisteellä suoritetaan arviointilomakkeen mukaan, johon on kerätty pis-

teellä olennaiset asiat. Arvioija käy listaa läpi ja kirjaa tehtävän suoritetuksi, 

mikäli opiskelija tekee sen. Tehtävässä usein yhdistetään ohjaamisen- ja klii-

nisten taitojen osaamisen mittaaminen simulaatiotilanteessa. (Westwood ym. 

2013.) 

 

Opintojen aikana opiskelijan osaamisen tulee olla tietyllä tasolla. Tason osaa-

minen määritellään seuraavilla osa-alueilla: yksilölliset taidot, hyvät vuorovai-

kutustaidot sekä kliininen ja tekninen osaaminen. Kliininen osaaminen perus-

tuu harjoituksissa opittuihin malleihin. Arvioivat opettajat määrittävät sen, mitä 

opiskelijalta vaaditaan harjoituksissa ja sen jälkeen mitataan osaamisen ta-

soa. Arviointilomakkeeseen tulevat arvioitavat osaamisalueet pohjautuvat en-

nalta määritettyihin tehtäviin tai potilastapauksiin. OSCE-mittarin yleisimmät 

tyypit, joilla osaamista arvioidaan simulaatioharjoituksessa ovat the checklist 

(tarkistuslista) ja the rating scale (numeerinen arviointiasteikko). (Ware ym. 

2014.) Tarkistuslista on koottu asiakohdista, jotka odotetaan tulevan suorite-

tuiksi.  Mittarin laatijan tulee määrittää, kuinka paljon painoarvoa annetaan ar-

vioitaville osa-alueille. Eri näkökulmien mukaan arvioitavien suoritusten tulisi 

olla niin tarkkoja, ettei niissä pystyisi soveltamaan, kun taas joidenkin näke-

mysten mukaan suorituksessa tulisi antaa tilaa soveltamiselle. Pisteytys toteu-

tetaan tarkistuslistassa yleensä vaihtoehtoina kyllä/ei tai tehty/ei tehty. Nu-
meerisessa arviointiasteikossa on koottu asiakohdat samaan tapaan kuin 

tarkistuslistassa, mutta arviointi suoritetaan numeerisesti. Erona tarkistuslis-
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taan on, että tällä arviointimenetelmällä saadaan mitattua tarkemmin osaa-

mista. Asteikkona voidaan käyttää 0-5 skaalaa, jossa 0 kuvaa väärää tietoa tai 

kohdan ohittamista ja 5 kuvaa oikein perusteltua osaamista. (Ware ym. 2014.)  

 

Mittari tulee laatia niin, että siitä löytyy oleelliset asiat ja että sitä on helppo tul-

kita.  Siihen valittavat arvioitavat kohdat tulevat ennalta annetusta tehtävästä, 

teoriatiedosta ja vaadittavasta sairaanhoitajan osaamisesta. Mittarin tulee 

edetä loogisessa järjestyksessä tilanteen alusta loppuun.  Eri osa-alueita voi 

halutessaan painottaa tärkeyden mukaan, mutta opiskelijoiden pohjatiedot ja 

opintojen vaihe tulee huomioida arvioitavien kohtien valinnassa. Kaavakkeelle 

valitut asiat tulee myös kerätä suorittaa annetussa ajassa. (Medical Council of 

Canada 2013; Grubb ym. 2016.) 

 

Hyvä mittari rakentuu monesta eri osa-alueesta, joita ovat muun muassa oi-

kean ilmiön mittaus, mittarin kattavuus, teoreettinen rakenne, mittarin esites-

taaminen, ulkoinen validiteetti, mittarin sisäinen validiteetti ja mittarin reliabili-

teetti. Mittari on riittävän laaja, kun se mittaa haluttua ilmiötä kokonaisvaltai-

sesti kaikilta mitattavan asian osa-alueilta. Tutkimuksen lojaliteetti pohjautuu 

mittarin sisällön luotettavuuteen. Tällä tarkoitetaan sitä, että mittarin tulee mi-

tata oikealla tavalla tutkittavaa kohdetta, jolloin saatavat tulokset ovat toden-

mukaisia.  (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013.) 

 

 Mittarin hyödyt ja heikkoudet  

Mittarilla on paljon tutkittuja hyötyjä ja vahvuuksia. Se antaa mahdollisuuden 

näyttää osaamista, tietoa ja asennetta tietyssä kliinisessä tilanteessa turvalli-

sessa ympäristössä. Suurin etu mittarilla on, että sillä voidaan mitata erilaisia 

kliinisiä taitoja kaikkien osallistujien suorittaessa samoja tehtäviä. Mittarin 

käyttöä on tutkittu kattavasti. On todettu, että se on akateemisesti luotettava 

kehitys- ja arviointityössä terveydenhuollossa. Sitä on helppo käyttää itse-, 

vertais-, ja teoreettisessa-arvioinnissa. Mittarin hyödyntäminen ei rajoitu vain 

tiettyyn kohderyhmään terveydenhuollossa, vaan sitä voidaan käyttää kliinisiin 

taitoihin koulutustasosta riippumatta. Se syventää ja täsmentää jo opittuja teo-

riatietoja sekä kliinisiä taitoja. On myös tehty useita tutkimuksia, joissa oppi-

laat ovat arvioineet OSCE-simulaatioharjoituksia. Tutkimuksista selviää, että 

suurin osa sairaanhoitajaopiskelijoista ovat sitä mieltä, että OSCE-harjoitukset 
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ovat lisänneet motivaatiota opiskella ja opetella kliinisiä taitoja. Oppilaiden mu-

kaan se myös auttaa tiedostamaan millaisia kliinisiä taitoja hoitaja tarvitsee 

käytännön työssä. (Merriman & Wescott 2010.)  

 

Saundersin ym. (2019) tutkimuksen mukaan huomattavan suuri osa tutkimuk-

seen vastanneista sairaanhoitajaopiskelijoista vastasivat positiivisesti esitettyi-

hin kysymyksiin OSCE-harjoituksesta. Kyselyssä kysyttiin OSCE:n suunnitte-

lusta, harjoituksessa tapahtuvasta yhteistyöstä toisten oppilaiden kanssa, klii-

nisten taitojen oppimisesta sekä palautteen antamisesta.  

 

Opetusmenetelmällä on myös heikkouksia. Simulaatiotilanteiden järjestämi-

nen vaatii resursseja niin ajallisesti, kuin henkilökunnankin määrällä. Myös tilo-

jen puolesta simulaatioharjoituksen järjestäminen vaatii sopivat tilat, joissa toi-

mia ja työskennellä. Se on myös heikko mittari mittaamaan perusteellisempaa 

ja syvempää teoriatietoa, jota opittujen kliinisten taitojen taustalla on. On myös 

havaittu, että lääkärien keskuudessa motivaatio ja asenne opetella kliinisiä tai-

toja hukkuu teoriatiedon opiskelun ja teoriaan syventämisen rinnalla. Motivaa-

tio ja asenne kliinisten taitojen opetteluun simulaatiotilanteissa voi olla heik-

koa, ja näin simulaatioharjoituksen tuomaa uutta tietoa tai taitoa ei päästä 

kunnolla hyödyntämään. (Blundell & Harrison 2013.) Sairaanhoitajaopiskelijat 

nostivat Saundersin ym. (2019) tutkimuksessa esiin kehityskohdiksi mm. sen, 

että olisi enemmän aikaa harjoitella parin kanssa tehtävän suoritusta ja että 

harjoituksessa testattaisiin useampaa kuin yhtä taitoa.  

 
 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

Opinnäytetyömme tavoitteena on kampuksemme sairaanhoitajaopiskelijoiden 

ammatillisen osaamisen kehittäminen ja syventäminen päiväkirurgisen nivus-

tyräleikkauspotilaan haavanhoidon ohjauksessa kotiuttamistilanteessa.  

Tarkoituksenamme on tuottaa osaamista ja oppimista arvioiva sekä tukeva 

OSCE-mittari sairaanhoitajakoulutuksen simulaatioharjoitukseen. 

 

Ammatillisen merkityksen ja osaamisen kannalta opinnäytetyöstämme hyöty-

vät kampuksen sairaanhoitajaopiskelijat, simulaatiotilanteen opettajat sekä 
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myös me opinnäytetyön tekijät. Kotiutuksen yhteydessä annettavan haavan-

hoidon ohjauksen arviointi kehittää tietotaitoa ja osaamista sekä antaa opiske-

lijalle lisää toimintavalmiuksia tulevaa työelämää varten. 

 
 TUOTEKEHITYSPROSESSI  

Jokisen (2010) mukaan tuotekehitystoimintaa voidaan pitää yhtenä merkittä-

vimmistä menestyksen tukipilareista organisaatioille. On myös tärkeää, että 

organisaatio pitää huolta sen tuotekehityksen ajantasaisuudesta ja sen tau-

koamattomasta edistyksestä. Toimintaa, jossa kehitetään uusi ja edeltävää 

tuotetta parempi versio, kutsutaan tuotekehitykseksi. Tavoitteena on, että ase-

tettuihin tavoitteisiin päästäisiin ja ne saavutettaisiin mahdollisimman hyvin 

käytössä olevien taloudellisten ja teknisten resurssien puitteissa. Yleisesti ot-

taen tuotekehitystoiminnassa tehdään yhteistyötä lukuisten eri sektorien 

kanssa, joten monien erilaisten tietojen ja käytännön työn taitojen hallinta on 

tarpeen 

 

Opinnäytetyömme lopputuloksena laadimme Kaakkois-Suomen ammattikor-

keakoulun Savonlinnan kampuksen sairaanhoitajakoulutuksen simulaatiohar-

joitukseen OSCE-mittarin nivustyräpotilaan haavanhoidon ohjaukseen kotiut-

tamistilanteessa. Työmme tuotekehitysprosessi pohjautui kirjallisuuskatsauk-

seen, jonka avulla meillä oli käytettävissä tutkittu ja ajankohtainen teoriatieto. 

Työn toimeksiantajana toimi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk.  

 
 Käynnistelyvaihe  

Tarve tuotteelle ja mahdollisuus toteuttaa tuotteen valmistus on tuotekehitys-

projektin perusedellytys. Jos jollekin tuotteelle on pelkästään tarve, se ei vielä 

riitä. Mahdollisten toteuttamistapojen/mahdollisuuksien ja tarpeiden havaitse-

minen tapahtuu usein sattumalta tai systemaattisella ja perusteellisella haku-

toiminnalla. Tuotekehityksen yhteydessä käy usein yllättäviä sattumia, jotka 

voivat muuttaa projektin etenemistä. Lopputulos voikin usein olla hieman toi-

senlainen kuin hankkeen alussa suunniteltiin. Tähän vaikuttaa mm. odottamat-

tomat tapahtumat, jotka voivat muuttaa tuotteen valmistuksen kulkua. Tästä 

syystä tuotteen kehitystoiminnan tulisi olla joustavaa, sillä näin valmiiksi ase-
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tettuja tavoitteita ja visioita voidaan muokata projektin aikana. Odottamatto-

mista tapahtumista ja sattumista voi olla tuotteelle hyötyä, kuin haittaakin. 

Tästä syystä projektin kulkua ei voida luottaa sattuman varaan, vaan sen tulee 

olla organisoitua ja sitoutunutta. (Jokinen 2010.) 

 

Opinnäytetyöllemme aiheen tarjosi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. 

Savonlinnassa toimivalla kampuksella oli tarve simulaatioharjoituksiin OSCE-

mittarille laparoskooppisesti leikatun nivustyräpotilaan haavanhoidon ohjauk-

seen kotiuttamistilanteessa. Tällaista kampuksella ei vielä ole ollut käytössä. 

Mittari tulee kampuksen sairaanhoitajaopiskelijoiden sekä opettajien käyttöön. 

Tavoitteenamme oli, että sekä opiskelijat että opettajat saisivat tästä tukea op-

pimiseen ja opettamiseen simulaatioharjoituksessa. 

 

Kanasen (2015) mukaan tutkijan olisi hyvä tutustua tutkittavaan aiheeseen 

etukäteen hyödyntäen eri dokumentteja. Kirjallisuuskatsaus toimi työmme teo-

reettisena viitekehyksenä. Käytimme useita eri tietokantoja ja keräsimme tut-

kittua tietoa aiheesta laajalti. 

 
 Luonnosteluvaihe 

Tuotekehitysprosessia luonnosteltaessa tuotteelle etsitään erilaisia ratkaisu-

malleja ja luonnoksia. Luonnostelu pitää sisällään samat vaiheet kuin ongel-

man ratkaisuissa tai päätöksenteossa, ja näitä varten on laadittu useita eri 

menetelmiä. Ratkaisun tyyppi on yleensä samanlainen ja se noudattaa seu-

raavaa kaavaa: ongelman tiedostaminen, tietojen hankinta, analysointi, tavoit-

teiden ja vaatimusten laatiminen, ratkaisujen etsiminen, ideoiden karsiminen 

ja arvostelu, testaus sekä päätöksen tekeminen. Asiantuntijoilta ja eri teo-

rialähteistä saatava informaatio sekä tavoitteet antavat työlle suuntaviivat. On 

myös selvitettävä mitä asiakas tai toimeksiantaja tuotteelta haluaa. (Jokinen 

2010.) 

 

Pohdittaessa mitattavan ilmiön valintaa oikeaksi, on arvioitava mittarin katta-

vuus ja jääkö jokin ilmiö mittaamatta. Joitain asioita on hyvin vaikea mitata, 

esimerkiksi lasten kipua, sillä he sekoittavat kivun tunteet muihin negatiivisiin 
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tunteisiin. Tällöin ilmiön mittaaminen on todella haastavaa. Tutkimusta teh-

dessä onkin suositeltu käytettävän jo olemassa olevia testattuja mittareita. 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013.)  

  

Suomalaisilla hakusanoilla tietoja haimme Kaakkurista, Terveystieteiden kes-

kuskirjastosta, Terveysportista sekä Duodecimistä. Näitä oli post-operatiivinen 

ohjaus ja hoito, potilasohjaus, haavanhoito, haavanhoidon ohjaus, nivunen, 

tyrä, päiväkirurgia, leikkaus, OSCE, OSCE-mittari, kotiuttaminen, kliininen hoi-

totyö, kirurginen haava, simulaatiopedagogiikka, potilasohjauksen teoreettiset 

lähtökohdat. Ulkomaisia artikkeleita haimme kaakkurin ulkomaisten artikkelei-

den hausta. Muita ulkomaisten artikkeleiden tietokantoja, joita käytimme ovat: 

Medic, EBSCO, Ebook Central, ScienceDirect sekä Google Scholar. Ha-

kusanoja, joilla teimme hakuja olivat: postoperative guidance, patient guid-

ance, wound care, wound care guidance, groin, hernia, day surgery, surgery, 

objective structured clinical examination, repatriation, simulation, clean surgi-

cal wound, wound caring guidance for clean surgical wound, simulation peda-

gogy, theoretical basis for patient guidance for example from resource ori-

ented or motivational point of view. 

 

Hirsjärven ym. (2009) mukaan lähdekritiikki on tärkeää huomioida. Niitä valit-

taessa ja niiden tulkinnassa tulee pyrkiä kriittisyyteen. Huomiota on kiinnitet-

tävä ajankohtaisuuteen, lähteen tietojen alkuperään, sen uskottavuuteen ja sii-

hen, kuinka tunnettu kirjoittaja on. Aineiston kytkeytymistä omaan työhön on 

arvioitava, sillä samaa ilmiötä voidaan tarkastella useammasta näkökulmasta.  

Lähteenä käytimme aineistoja, joihin oltiin viitattu useassa tutkimuksessa ja 

teoksessa. Valitsemamme lähdeaineisto on kaikkien saatavilla ilmaiseksi, 

sekä käyttämämme aineisto liittyy opinnäytetyömme aiheeseen.  Kirjallisuus-

katsaus antoi työllemme suuntaviivat. Kirjallisuuskatsauksen aineistoa ke-

räsimme lääke- ja hoitotieteiden kirjallisuudesta sekä tutkimuksista. Käytimme 

myös ammattikirjallisuutta sekä elektronisia lähteitä. 

 

Työskentelyn lomassa ideoimme OSCE-mittaria aivoriihi-menetelmää käyt-

täen. Jokisen (2010) mukaan aivoriihi on yleisin ideoinnissa apuna käytetty 

metodi. Se on varsinkin ryhmätyöskentelyssä käytetty, mutta se on käyttökel-

poinen myös yksilötyöskentelyssä. Menetelmässä luodaan rento ilmapiiri, jotta 
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siihen osallistuvien jäsenten erilaiset kokemukset tuovat esiin uusia ideoita. 

Erityisesti tilanteissa, joissa ongelmiin on useita eri ratkaisuja, aivoriihi-mene-

telmän käyttö sopii erinomaisesti. Aivoriihi-menetelmää käyttäessä meistä mo-

lemmat toivat esille useita erilaisia asioita ja ideoita, joita hyödynsimme pää-

töksenteossa. Pohdittuamme erilaisia näkökulmia ja yhdistettyämme mieles-

tämme parhaat ideat, päädyimme melko pelkistettyyn checklist-tyyppiseen rat-

kaisuun. Medical Council of Canada (2013) mukaan mittarin tulisi olla selkeä, 

tarkka sekä yksinkertainen. Näin oppilaiden ja opettajien olisi mittarin avulla 

helppo arvioida simulaatioharjoituksen tehtävää.  

 

Käytimme benchmarking menetelmää kehittelyvaiheessa. Benchmarking kä-

site tarkoittaa vertailuanalyysia tai vertaiskehittämistä. Siinä on kyse arvioin-

nista, jossa esimerkiksi eri järjestöt tarkastelevat ja vertailevat menettelytapoja 

sekä prosesseja suhteessa toisiin järjestöihin. Menetelmän tarkoituksena on 

yrittää löytää parhaita käytäntöjä, joiden avulla toimintaa saadaan parannet-

tua. Tavoitteena menetelmässä on löytää kehityskohteita omaa työtä tarkas-

tellessa ja luoda ideoita sekä tapoja sen kehittämiseen. (Tuominen 2016.) Kä-

vimme läpi erilaisia OSCE-mittareita terveydenhoitoalalta ja kokosimme neljä 

erilaista mittaria taulukkoon (Liite 2) vertailtavaksi. Vertailukohtina käytimme 

mittareiden laajuutta/arviointiasteikkoa, etenemisjärjestystä ja sisältöä. Ulko-

asuja oli monenlaisia, mutta päädyimme hyvin pelkistettyyn mittariin koska täl-

löin se on mielestämme selkeä ja helppokäyttöinen. Osa mittareista oli myös 

hyvin laajoja, toiset niukempia. Päädyimme tekemään tiiviin tarkistuslistan, 

jotta se ehdittäisi käymään simulaatioharjoituksessa läpi.  

 
 Kehittelyvaihe 

Tuotteen kehittelyvaihe aloitetaan, kun luonnosteluvaihe on saatettu päätök-

seen. Yleisesti ottaen kehittely aloitetaan niin, että ennen vaiheen alkua luodut 

ratkaisuluonnokset otetaan arvosteluun ja kokeiluun. Lisäksi tarkistetaan vielä 

kerran tuotteelle asetetut vaatimukset. Kehittelyvaiheessa yksityiskohdat tek-

nisistä ja taloudellisista näkökulmista suunnitellaan niin, että viimeistelyvai-

heessa ne ovat helposti toteutettavissa. (Jokinen 2010.) 

 

Mittari rakennetaan niin, että se sisältää keskeisimmät asiat ja että se on help-

pokäyttöinen. Arvioitavat osaamisalueet perustuvat ennakkoon määritetystä 
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tehtävänannosta, pääkohdista ja teoriatiedosta. Mittarin etenemisjärjestys tu-

lee olla johdonmukainen, looginen ja selkeä. Opiskelijoiden jo opittu teoriatieto 

ja koulutusvaihe tulee huomioida arviointikohtia laadittaessa. (Medical Council 

of Canada 2013; Grubb ym. 2016) Edellä mainituissa lähdeaineistoissa esitet-

tyjen osaamisalueiden lisäksi lisäsimme kirurgisen hoitotyön simulaatioiden 

osaamisvaatimukset mittariin (Xamk s.a.). 

 

Kehittelyvaiheessa meillä oli ensimmäinen mittarin prototyyppi valmiina.  

Loimme kerätyn teoriatiedon ja benchmarkkauksen pohjalta ”checklist” malli-

sen tarkistuslistan ja tätä lähdimme kehittämään toimeksiantajan kanssa. (Liite 

6.) Kun ohjeet annetaan niin, että ne kuvaavat konkreettisesti kuinka potilaan 

tulee toimia tavoitteiden saavuttamiseksi, se helpottaa niiden ymmärtämistä ja 

hoitoon sitoutumista. Jotta tietoa ei tulisi kerralla liikaa, asiat tulisi esittää pää-

kohdittain. Ensiksi kerrotaan tärkeimmät asiat, koska ne potilas muistaa par-

haiten. (Kyngäs ym. 2007). Näiden asioiden takia päätimme aloittaa esittelystä 

ja potilaan tunnistamisesta. Seuraavat kohdat käsittelivät liikkumista, sen rajoi-

tuksista ja sairasloman mainitsemisesta. Tästä tarkistuslista eteni haavaan ja 

sen hoitoon. Missä ja minkä ajan kuluttua mahdollisten ompeleiden poisto ta-

pahtuu, peseytymiseen liittyvät huomiot ja rajoitteet sekä mitä haavasta ja si-

doksista tulee seurata. Myös haavan paranemista alentavista tekijöistä tulisi 

mainita. Tästä siirryimme kivunhoitoon, jossa kävimme läpi leikkausalueen ki-

vun, kipulääkityksen ja milloin kivusta tulisi huolestua. Tämän jälkeen oli 

komplikaatioista kertominen ja niiden kertaus. Lopuksi yhteystiedot, johon ot-

taa yhteyttä, jos jotain ilmenee, sekä kirjallisten ohjeiden anto potilaalle.   

 
Sovimme teemahaastattelun toimeksiantajan kanssa. Päädyimme tähän 

siksi, koska näin saimme tietää toimeksiantajan näkemykset ja korjausehdo-

tukset mittarille. Teemahaastattelua ei ole koottu spesifien kysymysten ympä-

rille, vaan se kohdentuu teemoihin, jotka ovat etukäteen suunniteltuja. Tarkoi-

tuksena on, että ihmisten omat näkemykset sekä heidän tulkintansa ovat kes-

kiössä. Avoimelle keskustelulle annetaan tilaa, mutta tavoitteena on silti käydä 
läpi ennakkoon määritetyt teemat tutkittavien kanssa. Teemat tulee olla haas-

tattelutilanteessa mukana ja ne voidaan tehdä esimerkiksi ranskalaisinviivoin. 

Haastattelutilanteessa tutkijalla itsellään on mahdollisimman lyhyet muistiinpa-

not mukana, jotta tilanne rakentuisi keskustelun ympärille. Haluttaessa tietoa 
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vähemmän tunnetusta aiheesta, niin teemahaastattelu on validi haastattelu-

muoto. Tutkijan tulee olla perehtynyt käsiteltäviin aiheisiin, haastateltavien 

taustatekijöihin, jotta keskustelu fokusoituu käsiteltäviin teemoihin. Tutkitta-

viksi henkilöiksi tulee valikoida sellaisia ihmisiä, joilta voidaan olettaa löytyvän 

eniten tietoa kohteiksi määritetyistä asioista. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka s.a.) 

 

Haastattelua varten laadimme teemat kirjallisuuskatsauksen viitekehyksen 

pohjalta. (Kanasen 2015) mukaan haastateltavalta henkilöltä saatua tietoa voi-

daan hyödyntää aineiston keruussa, jos haastateltava liittyy kohdeilmiöön.  

Itse haastattelutilanteessa mukanamme oli suostumuslomake tutkimuksen te-

koon. Haastattelu dokumentoitiin nauhoittamalla. Tästä informoimme tutki-

mustiedotteessa 

 

Teemahaastattelun pidimme viikon 44 aikana toimeksiantajan kanssa Savon-

linnan kampuksella toimeksiantajan työhuoneessa. Mukanamme oli proto-

tyyppi OSCE-mittarista. Kanasen (2017) mukaan nauhoittamista käyttämällä 

haastattelija voi keskittyä tilanteessa itse haastattelutilanteeseen, eikä haas-

tattelun kirjaamiseen. Tällöin haastattelu voidaan jälkikäteen purkaa tekstiksi 

ja siihen voidaan tarvittaessa palata. Testasimme nauhoituslaitteiden äänen-

laadun ennen haastattelun aloittamista ja varmistimme tallennustilan riittävyy-

den. Aloitimme haastattelutilanteen niin, että kerroimme haastateltavalle, että 

haastattelu tullaan nauhoittamaan ja laitoimme nauhoituksen päälle. Myös 

nauhoituksen alussa kerroimme nauhalle, että meillä on haastateltavan kirjalli-

nen suostumus haastatteluun ja sen nauhoittamiseen. Haastattelu eteni va-

paasti keskustellen ennakkoon määritettyjen teemojen avulla, joita olivat 

checklist-mallinen kyllä/ei- arviointiasteikko, mittarin looginen etenemisjärjes-

tys, arviointilomakkeen laajuus, haastateltavan näkemys tärkeimmistä asioista 

ja painoarvot eri osa-alueille. Työnjakona meillä oli, että kummatkin meistä 

osallistuivat tasapuolisesti haastattelijoina keskusteluun. Mukanamme ole-

vissa muistiinpanoissa oli määritetyt pääkohdat ranskalaisin viivoin. Emme tu-

keutuneet muistiinpanoihin, vaan ne olivat mukana, jotta muistimme käydä 

kaikki teemat läpi. 
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Haastattelun nauhoitteen litteroimme. Tekstiä tuli kolme sivua arial-tekstifon-

tilla 12. Litterointi tarkoittaa esimerkiksi nauhoitteen aineiston kirjoittamista 

puhtaaksi. Siitä puhuttaessa epäselvyyttä voi luoda kuinka tarkasti aineisto tu-

lee kirjoittaa puhtaaksi. Jos kielenkäyttö ja kieli ei ole analysoinnin kohde, niin 

silloin ei tarvitse suorittaa litterointia käyttäen erikoismerkkejä. Tärkein asia on, 

että kaikki puhuttu saadaan kirjattua. Ajallisesti litterointiin kannattaa käyttää 

yksi työpäivä yhtä haastattelutuntia kohden. Varminta on litteroida aineisto tar-

kasti, ettei mitään oleellista jää käyttämättä. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka s.a.) 

 
Teemahaastattelun jälkeen aloitimme analysoimaan kerättyä aineistoa tee-
moittelemalla. Aineistoa teemoitellessa jokaisen teeman alle kerätään esi-

merkiksi kaikki asiakohdat, joissa käsitellään kyseessä olevaa teemaa. Tämä 

voidaan toteuttaa vaikkapa tekemällä teemakortisto tulostamalla kerätty mate-

riaali ja leikkaamalla siitä teemat niin, että jokainen osa-alue järjestetään 

omaksi kokonaisuudeksi. Huomiota tulee kiinnittää siihen, että etukäteen mää-

ritellyt teemat eivät välttämättä kohtaa niiden teemojen kanssa, jotka nousivat 

keskeisinä esille aineiston sisältöä ja tutkimusaihetta analysoidessa. (Saara-

nen-Kauppinen & Puusniekka s.a.)  

 
Haastattelun tulokset  
 
Checklist-mallinen kyllä/ei-asteikko. Haastateltavan lainaus: ”Se ei tuntuisi 

niin tenttimäiseltä”, ”Ei etsittäisi vaan virheitä, vaan mitä hyvää siellä oli ja mitä 

voisi kehittää.”  
Mittarin looginen etenemisjärjestys: Haastateltavan lainaus: ”Tarkoite-

taanko näillä edellä mainituilla kohdilla koko päiväkirurgisen potilaan hoitoa vai 

sitä kun hänet haetaan heräämöstä pois?”, ”Pääpaino olisi heräämön jälkei-

sessä parissa tunnissa.”  
Arviointilomakkeen laajuus: Haastateltavan lainaus: ”Jos katsoo teoriaa, 

niin 4-5min on harjoituksen kesto, joten tuo pituus olisi hyvä.”, ”Jos sen saisi 

yhdelle sivulle, niin se olisi hyvä.” 
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Haastateltavan näkemys tärkeimmistä asioista. Haastateltavan lainaus: 

”Mitä on tehty leikkauksessa, mikä toimenpide tehty, monta viiltoa ollut, käy-

dään nopeasti läpi mitkä ovat haavat, haavan katsominen, kotiutuskriteereiden 

kasvattaminen lähtee niistä.” 
Painoarvot eri osa-alueille. Haastateltavan lainaus: ”Leikkausalueen tarkis-

tus, tämä olisi ensimmäinen, hoito ja ohjaus, haavan tarkkailu, komplikaatiot, 

kivunhoito, ompeleiden poisto, liikkuminen ja sairasloma.” 

Näiden pohjalta laadimme uuden version OSCE-mittarista (liite 7.) Tiivistimme 

OSCE-mittarin yhdelle sivulle. Lisäsimme arviointikohtiin tekstiä ja yhdiste-

limme niitä. Lisäsimme myös joihinkin arviointikohtiin lisää tekstiä ja muokka-

simme lauserakenteita. Myös etenemisjärjestys muuttui hieman toimeksianta-

jan toiveesta.   

  

 Viimeistely  

Jokisen (2010) mukaan viimeistely on työvaihe, missä tehdään piirustukset, 

työselitykset, ohjeet käyttöön ja asennukseen jotka vaaditaan tuotteen valmis-

tukseen ja sen käyttöön ottamiseen. Päätökset tehdään mm. raaka-aineista ja 

valmistustavoista. Koekappaleiden valmistus kuuluu myös viimeistelyvaihee-

seen. Tuotteesta voidaan valmistaa erilaisia prototyyppejä, joita voidaan tes-

tata. Tuotteiden valmistamisen aloittaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 

tuotekehitys päättyisi kokonaan. Tuotetta on kehitettävä jatkuvasti, jotta se on 

kilpailukykyinen. (Jokinen 2010.) 

 
Ryhmähaastattelussa kävimme läpi tutkittua kohdetta keskustelemalla. To-

teutimme haastattelun täsmäryhmähaastattelua, koska tässä haastattelutyy-

pissä osallistujat olivat tarkkaan valittuja. Haastattelu rakentuu teemahaastat-

telunrungolle. Kaikki teemat käydään läpi, sekä koitetaan saada kaikki osa-

puolet mukaan keskusteluun. Keskustelu on rentoa, ja sillä saadaan nopeasti 

paljon tietoa monelta henkilöltä.  Keskustelussa arvioidaan tuotteemme käyt-

tökelpoisuus, ja että voidaanko tuoteprosessi saattaa päätökseen. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka s.a.)   

 

Haastattelutilanne järjestettiin Savonniemen kampuksella neuvotteluhuone 

SA289:ssä viikolla 45. Siihen osallistuivat ohjaavat opettajat, toimeksiantaja ja 
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valmistuva sairaanhoitajaopiskelija. Haastattelu nauhoitettiin. Olimme infor-

moineet osallistujia kirjallisesti ennakkoon tästä, sekä he täyttivät kirjalliset 

suostumukset. Tilanteen alussa esittelimme itsemme, kerroimme aiheemme ja 

toivotimme osallistujat tervetulleiksi tilaisuuteen. Tämän jälkeen lähdimme 

käymään tuottamaamme OSCE-mittaria läpi kohta kohdalta. Kävimme läpi jo-

kaisen mittarimme arviointikriteerin, ja osallistujat saivat kertoa mielipiteensä 

niistä sekä mahdolliset kehittämiskohteet. Kävimme myös vapaata keskuste-

lua jokaisesta kohdasta. Lopuksi arvioimme tuotteemme käyttökelpoisuuden 

suullisesti, ja että voidaanko tuoteprosessi saattaa päätökseen. Mittarissa oli 

paljon korjattavia asioita, niin sisällöllisesti kuin ulkoasullisesti. Oma roolimme 

ryhmäkeskustelussa oli tuotoksemme esittely, kysymyksiin ja kehitysehdotuk-

siin vastaaminen sekä tasapuoliseen keskusteluun osallistuminen. Koitimme 

myös saada kaikki keskustelijat mukaan keskusteluun esittämällä itse tarken-

tavia kysymyksiä. Saaranen-Kauppinen & Puusniekka (s.a.) mukaan haastat-

telijan tulee huolehtia, että teemat käydään läpi ja keskusteluun osallistuvat 

henkilöt tuovat monipuolisesti omia näkemyksiään esille.  

 

 

Litteroimme ryhmähaastattelusta nauhoitetun aineiston käyttämällä Arial-teks-

tin fonttikokoa 12. Sivuja tuli yhteensä kuusi kappaletta. Analysoimme aineis-

ton teemoittelemalla, ennakkoon määritettyjen teemojen kautta.  

 

Haastattelut tulokset  
 
Ulkoasu: Ulkoasua luodessa käytimme Microsoft Publisher-ohjelmaa luodak-

semme helppokäyttöisen vihkomallisen OSCE-mittarin.  

Haastateltavan lainaus: ”Jos miettii, että tässä lukisi otsikko ja tässä olis näin 

päin se mittari eli tavallaan että tää ois tällainen taitettava ja täällä ois käyttö-

ohjeet”, ”Että miten sais ne ohjeet, että ne pysyis siinä mukana. Teijän pitää 

miettii tätä. Että se olis käyttökelpoinen ja helppo käyttää. Että mikä siinä ois 

sit se järkevä.”  
Aiheen rajaus: Rajasimme aiheen niin, että mittarin ohjeistuksessa kerrotaan 

kotiutumiskriteereiden olevan täyttyneet ohjausta annettaessa.  



43 
 
 

Haastateltavan lainaus: ””Niin, mutta sitten jos teille tulee tänne ne ohjeet, niin 

tuota et jotenkin rajaa et mitä tässä et tässä ei tarkastella koko tämän päiväki-

rurgisen potilasryhmän sitä kotiuttamista vaan haavanhoitoa.”  
Mittarin luotettavuus: Arviointiasteikon teimme niin, että jokaiselle kohdalle 

on oma väittämänsä, joten arviointi on helppoa ja selkeää.  

Haastateltavan lainaus: ”Niin koska nyt pitää miettiä koska tää on mittari, että 

miten tämä mittari saadaan luotettavaksi. Niin silloinhan yhdessä väittämässä 

pitää kysyä yhtä asiaa, jotta arvioitsija pystyy arvioimaan, että pitääkö se paik-

kansa.”  

Sanamuodot/lauserakenteet/etenemisjärjestys: Järjestimme ja tiivistimme 

arvioitavat kohdat niin, että se kulki loogisessa järjestyksessä ja sanamuodot 

olivat selkeitä eikä tulkinnanvaraisia.  
Haastateltavan lainaus: ”Mutta jos ajattelette sitä, että mittarin pitäis olla mah-

dollisimman konkreettinen, monesti semmoinen loogisesti etenevä ja selkeät 

väittämät.” 

”Loogisesti etenee tää teidän lista.”   
Sisältö: Muokkasimme nämä kohdat OSCE-mittarimme sisältöön.  

Haastateltavan lainaus: ”Yksi asia per lokero, on sitten helppo arvioida.”, ”Niin 

et ite kaipaan siihen mittarin käyttöön selkeää ohjetta sille tarkkailijalle et mitä 

tässä arvioidaan.”  

 

Laadimme lopullisen version OSCE-mittarista ryhmäkeskustelusta saadun ai-

neiston ja palautteen perusteella. Laadimme OSCE-mittarin vihkomalliseksi 

taitetuksi A4 arkiksi käyttäen Microsoft Publisher-ohjelmaa. Etusivun vasem-

paan yläkulmaan sijoitimme Xamkin logon. Keskelle etusivua tuli OSCE-mitta-

rimme nimi, jotta siitä näkee helposti mihin tarkoitukseen mittari on laadittu. Si-

joitimme myös mittarin laatijoiden nimet, mittarin julkaisuajan etusivun oikeaan 

alakulmaan. Kahdelle vihon sisäsivulle sijoitimme itse OSCE-mittarin. Teimme 

mittarista helppolukuisen ja loogisesti etenevän. Jaoimme osa-alueita omiksi 

kokonaisuuksiksi helpottaaksemme mittarin käyttöä. Takasivulle sijoitimme 

mittarin käyttöohjeet suorittajalle ja arvioijalle. Sijoitimme myös lyhyen kuvauk-

sen simulaation ohjeistuksesta takasivulle. 

 



44 
 
 

 POHDINTA  

Tavoitteena opinnäytetyössämme oli, että laadimme tuotekehitysprosessina 

OSCE-mittarin Savonlinnan kampuksen sairaanhoitajaopiskelijoiden kirurgi-

sen hoitotyön simulaatioharjoitukseen.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakou-

lun Savonlinnan kampuksen sairaanhoitajakoulutuksen simulaatioharjoituksiin 

OSCE-mittari nivustyräleikatun potilaan haavanhoidon ohjaukseen kotiutumis-

tilanteessa. Tavoitteena on, että mittaria hyödynnetään arvioidessa opiskelijan 

haavanhoidon ohjausta simulaatioharjoituksessa sekä tukemaan oppimista 

kyseisessä tilanteessa. Valitsemamme aihe kiinnosti meitä kumpaakin, koska 

meillä on mielenkiintoa kirurgian erikoisalaa kohtaan. Laajan teoriatiedon ha-

kemisen ja rajaamisen kautta, loimme kattavan ja informatiivisen teoriaviiteke-

hyksen opinnäytetyöllemme. Tämän pohjalta lähdimme kehittämään oman-

laistamme OSCE-mittaria. Tuotekehitysprosessiin tutustumalla oli helppo jälki-

käteen nähdä, kuinka tuote muokkaantuu ja valmistuu prosessin eri vaiheiden 

aikana. Mielestämme onnistuimme luomaan käytännön tarvetta vastaavan 

OSCE-mittarin. Tekemämme benchmarking auttoi meitä jonkin verran anta-

malla osviittaa siitä, millaisia mittareita on jo aiemmin luotu. Lopullisesta mitta-

rista tuli kuitenkin mielestämme selkeä ja omannäköinen. 

Oman oppimisemme näkökulmasta saavutimme tavoitteet opinnäytetyölle, 

mutta lopullisen tuotoksen kannalta, emme voi sanoa, että edesauttaako se 

opiskelijoiden oppimista. Tuotetta ei ole testattu vielä itse simulaatioharjoituk-

sessa.  

 
 Tuotoksen ja tuotekehitysprosessin tarkastelua 

Prosessi tuotekehitykselle muodostuu Jokisen (2010) mukaan useista eri vai-

heista. Kehitettävä tuote pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman hyvin ta-

loudellisten ja teknisten tavoitteiden mukaisesti, jotka sille on asetettu. Laati-

mamme OSCE-mittarin tavoitteena oli, että sitä käytettäisi sairaanhoitajaopis-

kelijat sekä opettajat simulaatioharjoituksessa. Saimme mittarin valmiiksi, 

mutta valitettavasti sitä ei keretty esitestaamaan simulaatioharjoituksessa.  
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Prosessin alussa keräsimme laajasti teoriatietoa niin tutkimuksista kuin kirjalli-

suudestakin. Tutustuimme myös jo valmiisiin olemassa oleviin OSCE-mittarei-

hin, niin kotimaisiin kuin ulkomaisiinkin. Tarkkojen yksityiskohtien etsiminen ja 

löytäminen olivat meille haastavaa, sillä esimerkiksi haavanhoidosta käsit-

teenä ei ole suomessa tehty juurikaan tutkimuksia.  

Ensimmäinen versio mittaristamme oli melko suppea ja pelkistetty. Mittarin 

ulkoasun ja sisällön luominen oli ajoittain haastavaa, sillä emme ole aikaisem-
min tehnyt tai käyttänyt OSCE-mittaria. Toinen versio oli taas liian laaja, sitä 

oli todella vaikea tulkita ja sillä ei olisi pystynyt luotettavasti mittaamaan osaa-

mista, sillä yhdessä arviointikohdassa oli useampi väittämä. OSCE-mittarin 

etenemisjärjestyksen tulee olla looginen alusta loppuun. Opiskelijoiden osaa-

minen sekä opintojen vaihe tulee ottaa huomioon mittarin arviointikriteerejä 

tehdessä. Arvioitavat kohdat tulee myös keretä suorittamaan annetussa aika-

määreessä. (Medical Council of Canada 2013; Grubb ym. 2016.) Saadun pa-
lautteen perusteella lopullinen versio on mielestämme helppokäyttöinen, sel-

keä ja ymmärrettävä. Mielestämme mittari etenee loogisessa järjestyksessä. 

Tähän järjestykseen päädyimme teema- ja ryhmähaastatteluista saadun pa-

lautteen ja aineiston perusteellä sekä teoriatietoon pohjautuen. Myös käyttä-

mämme benchmarkkaus olemassa olevista OSCE-mittareista auttoi ulkonäön 

ja sisällön rajaamisessa.  Mittarin sisältö perustuu laajasti tutkittuun teoriatie-

toon sekä haastatteluiden aineistoon. Omat tietomme syventyivät opinnäyte-

työtä tehdessä, sekä kriittinen ajattelumme kasvoi. Aihetta jouduimme mittaria 

tehdessä rajaamaan, sillä jos siinä olisi käytetty koko päiväkirurgisen potilaan 

kotiutumisprosessi läpi, kokonaisuus olisi ollut liian laaja kyseiseen simulaatio-

harjoitukseen.  

 

 Eettisyys ja luotettavuus 

Hakalan (2004) mukaan opinnäytetyön tarkoitus on herättää lukijassa luotta-

musta. Yksi ammattilaisuuteen kuuluvista vaatimuksista on luottamuksen he-

rättäminen. Olemme käyttäneet luotettavia lähteitä työssämme. Jotkin lähde-

materiaalit ovat vanhempia julkaisuvuodeltaan, mutta ne niitä on käytetty mo-

nissa aineistoissa alkuperäislähteinä. 
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Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) mukaan: ‘’Tieteellinen tutkimus voi 

olla eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa ja sen tulokset uskottavia vain, jos 

tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla.’’ 

 

Hyvien tieteellisten käytäntöjen ohjeistuksien käyttäminen on itsesäätelyä tut-

kijayhteisöltä ja sille lainsäädäntö on määritellyt rajat. Se sisältyy myös laatu-

järjestelmiin, joka löytyy jokaiselta tutkimusorganisaatiolta. Huolellisuus, rehel-

lisyys ja tarkkuus tutkimustyössä ovat perustana tiedeyhteisöjen hyväksymille 

työskentelymenetelmille. Tutkimushankkeessa tulee sopia ennen tutkimuksen 

aloittamista osapuolten oikeuksista, periaatteista, vastuualueista ja velvolli-

suuksista aineiston säilyttämisen ja käyttöoikeuksien saralla. (Tutkimuseetti-

nen neuvottelukunta 2012.) Tutkimusetiikan kannalta on tärkeää, että aineisto 

hävitetään asianmukaisella tavalla. Siksi olimme sopineet, että opinnäyte-

työmme valmistuttua tuhoamme haastatteluaineiston, niin ettei sitä voi enää 

käyttää. 

 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n (2018) ammattikorkea-

koulujen opinnäytetöiden eettisten suosituksien mukaan opinnäytetyötä teke-

vän tulee osata lähtökohdat, ennakkoarviointimenettely ja tarpeellisuus eetti-

selle ennakkoarvioinnille, tieteelliseen käytäntöön kuuluvat vastuut ja hänen 

tulee osata myös hyvän tieteellisen käytännön periaatteet tehdessään opin-

näytetyötään.  

 

Opinnäytetyötä tekevällä on oltava tehty opinnäytetyösopimus toimeksiantajan 

kanssa ennen työn aloittamista. Sopimuksessa sovitaan tärkeimmät pelisään-

nöt opinnäytetyölle kuten aihe ja aikataulutus, ohjaukset, kustannukset, 

tausta-aineiston käyttö ja oikeudet niihin, tulosaineisto käyttö- ja omistusoikeu-

det, luottamuksellinen ja salassa pidettävä aineisto sekä vastuu ja sen rajoi-

tukset. Eettisiin suosituksiin kuuluvat muun muassa opiskelijan oikeus laaduk-

kaaseen ohjaukseen, ohjauksen ongelmien ratkominen, henkilötietojen käsit-

telyperusteet ja tietosuojan toteutuminen, plagiaatintunnistus sekä hyvän tie-

teellisen käytännön laiminlyönnit. Myös lait ohjaavat opinnäytetyön eettisiä oh-

jeistuksia muun muassa tekijänoikeuslaki. Teoria-aineistoa kerättäessä ja käy-

tettäessä muiden omistamia teoksia tai tuloksi pitää niiden lähteet, tekijät ja al-
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kuperä tuoda esiin hyvän tutkimustavan ja lainsäädännön mukaan. (Ammatti-

korkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry 2018.)  Opinnäytetyössämme käyt-

tämämme lähdeaineistot ovat merkitty oikeilla tavoilla ja emme ole käyttäneet 

tekijöiden tekstejä ominamme. Hävitimme myös dokumentoimamme haastat-

telujen aineistot tallennuslaitteiltamme, niin että niitä ei voi enää käyttää.  

 

Luotettavuustarkastelu sivuaa objektiivisuutta, sillä kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa tutkija on pääosassa. Tutkija päättää tutkittavat, aineiston, mitä jätetään 

kysymättä ja miten aineisto analysoidaan. Tutkimusasetelman pitää olla kun-

nossa ja sen ongelmat oikein määritelty. Tutkimusmenetelmät tulee olla valittu 

oikein sekä tutkimusprosessi tulee toteuttaa tieteen sääntöjä noudattaen. Tä-

män kaiken edellytys on riittävä dokumentointi. (Kananen 2015.) 

 

Luotettavuuskriteereinä voidaan pitää seuraavia tekijöitä:  
Vahvistettavuus: Luotettavuutta laadullisessa tutkimuksessa voidaan pyrkiä 

parantamaan keräämällä tietoa eri lähteistä ja verrata niitä keskenään. Tällä 

tavalla pyritään löytämään vahvistus tiedolle. Verrattavia lähteitä voi olla tutki-

mukset ja tutkimuksen eri vaiheissa kerätyt aineistot. Mitä useampi lähde saa-

daan tutkitun väitteen tai ilmiön taakse, sitä luotettavampi tulkinta on. (Kana-

nen 2015.) Tarkastelemme haastattelusta kerättyä aineistoa ja vertaamme 

sitä meidän keräämäämme teoriatietoon. Jos saamme aineistolle vahvistuk-

sen työmme teoriapohjasta, voimme todeta sen luotettavaksi.  

Keräämissämme haastattelumateriaaleissa oli jonkin verran ristiriitoja teo-

riatiedon kanssa, mutta etsimme ja päädyimme käyttämään kuitenkin luotetta-

vaa teoriatietoa lähdeaineistoista.  
Arvioitavuus: Dokumentaatio on luotettavuusarvioinnin perusta. Se mahdol-

listaa ratkaisujen arvioinnin ja niiden jäljittämisen. Kaikki tehdyt ratkaisut tutki-

muksen eri vaiheissa pitää pystyä perustelemaan. Tutkimuksen tutkimusai-

neisto pitää säilyttää, näin voidaan todentaa tulosten ja aineiston luotettavuus. 

Haastatteluista litteroidut tekstit ovat meillä vielä tallessa tekstimuodossa, niin 

että niissä on säilynyt anonymiteetin suoja.   
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Tulkinnan ristiriidattomuus (sisäinen validiteetti): 
Aineistosta tehty tulkinta vaatii taitoa laadullisessa tutkimuksessa, koska siinä 

ei ole tarkkoja tulkintasääntöjä. Tutkimuksissa on useista eri lähteistä haettua 

tietoa ja aineistoa, jolloin tulkinta tulee tehdä monilähteisenä synteesinä. Ai-

neistossa voi myös olla tulkinnallisia eroja, erityisesti jos se on kerätty teema-

haastatteluna. Joskus voidaankin sanoa mitä useampi tulkitsija, sitä useampi 

tulkinta. Aineiston teemoittelussa voi esiintyä tulkinnanvaraa, mutta johtopää-

tökseen päästään, jos toinen tutkija tulee samaan johtopäätökseen kirjoittajan 

kanssa. Kahden tutkijan saama sama lopputulos lisää luotettavuutta. Tällöin 

puhutaan tulkinnan ristiriidattomuudesta. (Kananen 2015.) 

Vertailemme aineistoa ja teoriapohjaamme kerättyä tutkimustietoa. Käytimme 

vain sitä aineistoa, jonka pystymme varmistamaan keräämästämme teoriatie-

dosta. Joissakin teoriatiedoissa löytyi ristiriitoja asioiden välillä, mutta jätimme 

käyttämättä niitä työssämme.  

 
Aikaisemmat tutkimukset: Vahvistusta omille tuloksille voi hakea aikaisem-

min tehdyistä tutkimuksista, joissa on päädytty samoihin tuloksiin. Työn teo-

riaosa muodostaa aiheen tutkimustiedon ja teoriapohjan. (Kananen 2015.) 

Saatuja tuloksia vertasimme työmme teoriaosaan ja ne olivat paikkansapitä-

viä. 

 

Kankkunen & Vehviläinen-Julkusen (2013) mukaan valitun mittarin ollessa 

väärä, tai sen mittaama tutkimusilmiö ei vastaa haluttua, on mahdotonta 

saada oikeita tuloksia. Mittarin sisältövaliditeettia tutkiessa tarkastellaan seu-

raavia asioita: mittarin soveltuvuus mittaamaan haluttua 

ilmiötä, onko valittu oikeat käsitteet ja millainen teoreettinen rakenne mittarilla 

on. Teoreettisten käsitteiden operationalisointi mitattaviin muuttujiin on vai-

keaa. Edellytyksenä sille on kattava perehtyminen kirjallisuuteen.  

 

OSCE-mittarin luotettavuutta arvioimme sisäisen validiteetin ja näennäisvalidi-

teetin kautta. Kankkunen & Vehviläinen-Julkusen (2013) mukaan sisäisessä 

validiteetissa tulokset johtuvat asetelmasta, eivät muista harhaanjohtavista te-

kijöistä. Mittarin sisäinen validiteetti perustuu luotettavasti tehdylle kirjallisuus-

katsaukselle. Pohdittaessa sitä arvioiko mittari oikeaa ilmiötä arvioidaan, onko 
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se tarpeeksi kattava vai jääkö mahdollisesti jokin ilmiö mittaamatta. Mittaris-

samme olemme perustelleet sen jokaisen kohdan teoriatiedon pohjalta, jota 

tutkimuksessa Kankkusen & Vehviläinen-Julkusen (2013) mukaan vaaditaan.  

Näennäisvaliditeettia pidetään Kankkunen & Vehviläinen-Julkusen (2013) mu-

kaan heikoimpana validiteettina. Se rakentuu yleensä tutkijan omaan tai jonkin 

asiantuntijaryhmän luotettavuuden arviointiin. Olemme pyrkineet vahvista-

maan mittaria kattavalla teoriatiedolla sekä teema-ja ryhmähaastatteluilla.  

 

Opinnäytetyöhömme olemme etsineet teoriatietoa luotettavista teoksista, läh-

teistä sekä tietokannoista. Käytimme tiedonhakuun mm. Medic, NCBI, Ebook 

Central, Ebsco Terveyskirjasto ja Käypä-hoito tietokantoja. Käyttämämme tie-

tokannat olivat kansainvälisiä ja kotimaisia. Hyödynsimme myös paljon kam-

puksen sekä kaupungin kirjastosta löytyvää kirjallisuutta. Käytimme myös eri-

laisia ja monipuolisia lähteitä. Tuotetta kehitimme yhdessä toimeksiantajan 

kanssa, jotta tuotteesta tulisi vaatimusten mukainen ja että se palvelisi mah-

dollisimman hyvin lopullista käyttötarkoitusta.  

 

Mittaria ei voida pitää täysin luotettavana, koska sitä ei keretty koekäyttämään 

simulaatioharjoituksessa. Mittari kuitenkin laadittiin perustuen hyvään tieteelli-

seen käytäntöön. Teemahaastattelimme nivustyräleikkaus potilaan simulaatio-

harjoituksen ohjaavaa opettajaa. Näin saimme luotettavaa tietoa siitä minkä-

lainen ja miten laaja OSCE-mittari hänen mielestään harjoitukseen soveltuisi. 

Analysoituamme aineiston esitestasimme tuotteen toimeksiantajan edustajan, 

valmistumisvaiheessa olevan sairaanhoitajaopiskelijan sekä opinnäytetyömme 

ohjaavien opettajien kanssa ryhmähaastattelutilanteessa.  

 

 
 Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset 

Jotta halutut tulokset tuotteelle saavutettaisiin, tulee tavoitteiden olla tarpeeksi 

korkeat. (Jokinen 2010). Lopullisesta OSCE-mittaristamme saimme suullista 

palautetta ohjaavilta opettajilta. Palautetta saimme ohjaavilta opettajilta lopulli-

sen mittarin kehityksestä aiempiin versioihin nähden. Palautteen mukaan mit-

tari on selkeämpi, asettelultaan ja ulkonäöltään sitä on helpompi tulkita sekä 

väittämät ovat nyt lyhyitä ja ytimekkäitä. Myös mittarin takakannesta löytyvistä 

käyttöohjeista saimme positiivista palautetta.  
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Kun tuote on valmis, syntyy sille tekijänoikeussuoja automaattisesti ja sen te-

kijällä on julkaisuoikeudet tuotteestaan (Jokinen 2010). Tekemäämme OSCE-

mittaria voidaan käyttää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sairaanhoi-

tajakoulutuksessa.  

 

Jatkokehitysehdotuksena mittarille voisi olla, että se käsittelisi koko päiväkirur-

gisen potilaan kotiutusprosessia. OSCE-mittarimme testaus suuremmalla 

otannalla olisi varmasti tuonut työllemme lisäarvoa. Tulevaisuudessa olisi hyö-

dyllistä ja mielenkiintoista, jos tutkittaisiin miten mittari on soveltunut käyttöön 

sairaanhoitajaopiskeljoiden simulaatioharjoituksessa.  

 
 Oman opinnäytetyöprosessin tarkastelua 

Haastavaksi koimme opinnäytetyöprosessin aikana aikataulujen yhteen sovit-

tamisen sekä haluttujen asioiden oikein muotoilun ja asettelun. Aiheen rajaa-

minen tuotti myös ongelmia. Myös kokemattomuutemme mittarin laadinnassa 

koimme haastavaksi. Opinnäytetyömme aikataulutus ei pitänyt aivan paik-

kaansa. Työt ja harjoittelujaksot sekä muutenkin tiukka aikataulu tekivät aika-

taulussa pysymisen haastavaksi. Ryhmätyöskentely oli sujuvaa ja teimme 

käytännössä opinnäytetyötä aina yhtä aikaa samassa tilassa. Koko opinnäyte-

työnprosessi sujui kaiken kaikkiaan hyvin saumattoman yhteistyömme takia. 

Opimme prosessin aikana sopeutumaan yllättäviin tilanteisiin ja aikataulutuk-

siin sekä teimme työtämme hyvällä asenteella ja korkealla motivaatiolla. Teo-

riatietomme lisääntyi ja ammatillinen osaamisemme kehittyi työtä tehdes-

sämme ja kunnolla aiheeseen perehtyessämme.  

 

 

 

 

 

 



51 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 
 

LÄHTEET 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. s.a. Ammattikorkeakoulujen 

opinnäytetöiden eettiset suositukset. PDF-dokumentti. Saatavissa: 

http://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2018/arene_ammattikorkea-

koulujen-opinnaytetoiden-eettiset-suositukset.pdf?_t=1526903222 [viitattu 

16.10.2019]. 

 

Anttila, V-J., Kanerva, M., Kuronen, M., Kurvinen, T., Lyytikäinen, O., Rantala, 

A., Vuento, R. & Ylipalosaari, P. 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. 

PDF-dokumentti. Saatavissa: http://www.julkari.fi/bitstream/han-

dle/10024/136437/Hoitoon%20liittyvien%20infektioiden%20tor-

junta_7.%20painokseen%20tehdyt%20muutokset_syksy%202018.pdf?se-

quence=4&isAllowed=y [viitattu 20.11.2019].  

 

Bartfay, W.J., Rombough, R., Howse, E. & Leblanc R. 2004. The OSCE Ap-

proach in Nursing Education. Canadian Nurse.   

 

Blundell, A. & Harrison, R. 2013. OSCEs at a Glance – Second edition. PDF-

dokumentti. Saatavissa: https://ebookcentral.proquest.com/lib/xamk-

ebooks/reader.action?docID=1143557&query=OS-

CES%2Bat%2Ba%2Bglance [viitattu 9.9.2019]. 

 

Eloranta, S., Leino-Kilpi, H. & Katajisto, J. 2014. Toteutuuko potilaslähtöinen 

ohjaus hoitotyöntekijöiden näkökulmasta. PDF-dokumentti. Saatavissa: 

http://elektra.helsinki.fi/se/h/0786-5686/26/1/toteutuu.pdf [viitattu 16.10.2019]. 

 

Eriksson, E., Korhonen, T., Merasto, M. & Moisio, E-L. 2015. Sairaanhoitajan 

ammatillinen osaaminen – Sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuus -hanke. 

PDF-dokumentti. Saatavissa: https://sairaanhoitajat.fi/wp-con-

tent/uploads/2015/09/Sairaanhoitajan-ammatillinen-osaaminen.pdf [viitattu 

28.9.2019]. 

 

Fidment, S. 2012. The objective Structured Clinical Exam (OSCE): A Qualita-

tive Study exploring the Healthcare Student’s Experience. PDF-dokumentti. 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136437/Hoitoon%20liittyvien%20infektioiden%20torjunta_7.%20painokseen%20tehdyt%20muutokset_syksy%202018.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136437/Hoitoon%20liittyvien%20infektioiden%20torjunta_7.%20painokseen%20tehdyt%20muutokset_syksy%202018.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136437/Hoitoon%20liittyvien%20infektioiden%20torjunta_7.%20painokseen%20tehdyt%20muutokset_syksy%202018.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136437/Hoitoon%20liittyvien%20infektioiden%20torjunta_7.%20painokseen%20tehdyt%20muutokset_syksy%202018.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://ebookcentral.proquest.com/lib/xamk-ebooks/reader.action?docID=1143557&query=OSCES%2Bat%2Ba%2Bglance
https://ebookcentral.proquest.com/lib/xamk-ebooks/reader.action?docID=1143557&query=OSCES%2Bat%2Ba%2Bglance
https://ebookcentral.proquest.com/lib/xamk-ebooks/reader.action?docID=1143557&query=OSCES%2Bat%2Ba%2Bglance
http://elektra.helsinki.fi/se/h/0786-5686/26/1/toteutuu.pdf
https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2015/09/Sairaanhoitajan-ammatillinen-osaaminen.pdf
https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2015/09/Sairaanhoitajan-ammatillinen-osaaminen.pdf


53 
 
 

Saatavissa: http://shura.shu.ac.uk/5253/1/FidmentSEEJ.pdf [viitattu 

16.9.2019]. 

 

Grubb, M., Thomson, D. & Cameron, H. 2016. A Short Guide to the OSCE 

and Creating the Station Mark Sheet. PDF-dokumentti. Saatavissa: 

https://www.ed.ac.uk/files/atoms/fi-

les/thurs_am_short_guide_to_the_osce_and_creating_the_sta-

tion_mark_sheet_notes_handout.pdf [viitattu 15.10.2019]. 

 

Hakala, J.T. 2004. Opinnäytetyöopas ammattikorkeakouluille. Helsinki: Gau-

deamus. 

 

Hakala, N. 2012. Päiväkirurgisen postoperatiivisen hoitotyön käsikirja. PDF-

dokumentti. Saatavissa: http://www.paivakirurginenyhdistys.org/wp-con-

tent/uploads/2018/01/Paivakirurgisen-heraamon-kasikirja.pdf [viitattu 

2.10.2019]. 

 

Heljasvaara, R. 2018. Haavan paraneminen ja arpeutumisen häiriöt. WWW-

dokumentti. Saatavissa: https://www.duodecim-

lehti.fi/lehti/2018/17/duo14477?keyword=haava [viitattu 18.9.2019]. 

 

Hietanen, H., Iivanainen, A., Seppänen, S. & Juutilainen, V. 2002. Haava. Por-

voo: WSOY Bookwell.  

 

Hyvärinen, R. 2005. Millainen on toimiva potilasohje?. PDF-dokumentti. Saa-

tavissa: https://www.ebm-guidelines.com/xmedia/duo/duo95167.pdf [viitattu 

20.11.2019]. 

 

Ilola T., Heikkinen, K., Hoikka, A., Honkanen, R. & Kalomaa, J. 2013. Aneste-

siahoitotyön käsikirja. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 
 

Jokinen, T. 2010. Tuotekehitys. PDF-dokumentti. Saatavissa: 

http://lib.tkk.fi/Reports/2010/isbn9789526033204.pdf [viitattu 20.11.2019].  

 

http://shura.shu.ac.uk/5253/1/FidmentSEEJ.pdf
https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/thurs_am_short_guide_to_the_osce_and_creating_the_station_mark_sheet_notes_handout.pdf
https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/thurs_am_short_guide_to_the_osce_and_creating_the_station_mark_sheet_notes_handout.pdf
https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/thurs_am_short_guide_to_the_osce_and_creating_the_station_mark_sheet_notes_handout.pdf
http://www.paivakirurginenyhdistys.org/wp-content/uploads/2018/01/Paivakirurgisen-heraamon-kasikirja.pdf
http://www.paivakirurginenyhdistys.org/wp-content/uploads/2018/01/Paivakirurgisen-heraamon-kasikirja.pdf
https://www.ebm-guidelines.com/xmedia/duo/duo95167.pdf
http://lib.tkk.fi/Reports/2010/isbn9789526033204.pdf


54 
 
 

Juutilainen, V. & Hietanen, H. 2012. Haavanhoidon periaatteet. Helsinki: Sa-

noma Pro Oy. 

 

Järvinen, M. 2014. Motivoiva haastattelu. WWW-dokumentti. Saatavissa: 

https://www.kaypahoito.fi/nix02109 [viitattu 28.9.2019]. 

 

Kananen, J. 2015. Opinnäytetyön kirjoittajan opas – näin kirjoitan opinnäyte-

työn tai pro gradun alusta loppuun. Jyväskylä: Suomen Yliopistopaino Oy – 

Juvenes Print. 

 

Kankkunen, P. & Vehviläinen-Julkunen, K. 2013. Tutkimus hoitotieteessä. Hel-

sinki: Sanoma Pro Oy. 

 

Khan, K.Z., Ramachandran, S., Gaunt, K. & Pushkar, P. 2013. The Objective 

Structured Clinical Examination (OSCE): AMEE Guide No. 81. Part I: An his-

torical and theoretical perspective. PDF-dokumentti. Saatavissa: 

http://web.b.ebsco-

host.com.ezproxy.xamk.fi:2048/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=87cc92

5d-24c6-4a82-b07b-d7e6e7d0dd73%40sessionmgr102 [viitattu 1.10.2019]. 

 

Kirton, S.B & Kravitz L. 2011. Objective Structured Clinical Examinations 

(OSCE) Compared with Traditional Assessment Methods. WWW-dokumentti. 

Saatavissa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3175669/ [viitattu 

16.9.2019]. 

 

Kivinen, E. 2008. Sairaanhoitajaopiskelijoiden arvioita simulaatiosta hoitami-

sen taitojen oppimisessa. Kuopion yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiede-

kunta. Pro-gradu tutkielma. 

 

Koivula, M., Ruotsalainen, H., Saarinen, T., Salminen, L. & Wärnå-Furu, C. 

2016. Terveysalan opettajan käsikirja. Tallinna: Tietosanoma. 

 

Kouhia, S. 2016. Complication and cost analysis of inguinal hernia surgery: 

comparison of open and laparoscopic techniques. Itä-Suomen yliopisto. Ter-

veystieteiden tiedekunta. Väitöskirja. PDF-dokumentti. Saatavissa: 

https://www.kaypahoito.fi/nix02109
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.xamk.fi:2048/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=87cc925d-24c6-4a82-b07b-d7e6e7d0dd73%40sessionmgr102
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.xamk.fi:2048/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=87cc925d-24c6-4a82-b07b-d7e6e7d0dd73%40sessionmgr102
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.xamk.fi:2048/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=87cc925d-24c6-4a82-b07b-d7e6e7d0dd73%40sessionmgr102
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3175669/


55 
 
 

http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2215-1/urn_isbn_978-952-

61-2215-1.pdf [viitattu 30.9.2019]. 

 

Kyngäs, H. & Hentinen, M. 2009. Hoitoon sitoutuminen ja hoitotyö. Porvoo: 

WSOY.  

 

Kyngäs, H., Kääriäinen, M., Poskiparta, M., Johansson, K., Hirvonen, E. & 

Renfors, T. 2007. Ohjaaminen hoitotyössä. Porvoo: WSOY. 

 

Laaksonen, C., Kuukasjärvi, A. & Ylönen, M. 2016. Tutkimusklubit hoitotyötä 

kehittämässä. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://julkaisut.tur-

kuamk.fi/isbn9789522166296.pdf [viitattu 8.10.2019]. 

 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785.  

 

Laukkanen, A. 2019. Yleissairaanhoitajan (180op) osaamisvaatimukset ja si-

sällöt julkaistu. Blogi. Saatavissa: https://blogi.savonia.fi/ylesharvi-

ointi/2019/01/31/yleissairaanhoitajan-180-op-osaamisvaatimuslauseet-ja-sisal-

lot-julkaistu/ [viitattu 28.9.2019]. 

 

Leiviskä, S. 2014. Säärihaavapotilaan hoitoon sitoutuminen. Oulun yliopisto. 

Terveystieteiden laitos. Pro-gradu-tutkielma. PDF-dokumentti. Saatavissa: 

http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201504161391.pdf [viitattu 16.9.2019]. 

 

Lipponen, K. 2014. Potilasohjauksen toimintaedellytykset. Oulun yliopisto. 

Lääketieteellinen tiedekunta. Väitöskirja. PDF-dokumentti. Saatavissa: 

http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526203720.pdf [viitattu 16.9.2019]. 

 

Lukkari, L., Kinnunen, T. & Korte, R. 2013. Perioperatiivinen hoitotyö. Helsinki: 

WSOY Oppimateriaalit Oy. 

 

Lumio, J. 2019. Ommellun haavan hoito kotona. WWW-dokumentti. Saata-

vissa: https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01126 

[viitattu 20.11.2019].  

 

http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2215-1/urn_isbn_978-952-61-2215-1.pdf
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2215-1/urn_isbn_978-952-61-2215-1.pdf
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166296.pdf
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166296.pdf
https://blogi.savonia.fi/ylesharviointi/2019/01/31/yleissairaanhoitajan-180-op-osaamisvaatimuslauseet-ja-sisallot-julkaistu/
https://blogi.savonia.fi/ylesharviointi/2019/01/31/yleissairaanhoitajan-180-op-osaamisvaatimuslauseet-ja-sisallot-julkaistu/
https://blogi.savonia.fi/ylesharviointi/2019/01/31/yleissairaanhoitajan-180-op-osaamisvaatimuslauseet-ja-sisallot-julkaistu/
http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201504161391.pdf
http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526203720.pdf
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01126


56 
 
 

Lääkärilehti. 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyys Suomessa 2016.  

WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperais-

tutkimukset/hoitoon-liittyvien-infektioiden-esiintyvyys-suomessa-2016/ [viitattu 

20.11.2019] 

 

Medical Council of Canada. 2013. Guidelines for the Development of Objec-

tive Structured Clinical Examination (OSCE) cases. PDF-dokumentti. Saata-

vissa: https://mcc.ca/media/OSCE-Booklet-2014.pdf [viitattu 15.10.2019]. 

 

Merriman, C. & Westcott, L. 2010. Succeed in OSCEs and Practical Exams: 

An Essential Guide for Nurses. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://ebook-

central.proquest.com/lib/xamk-ebooks/reader.action?do-

cID=650317&query=OSCE%2Bnursing [viitattu 9.9.2019]. 

 

Myles, P.S., Iacono, G.A., Hunt, J.O., Fletcher, H., Morris, J., McIllroy, D. & 

Fritschi, L. 2002. Risk of respiratory complications and wound infection in pa-

tients undergoing ambulatory surgery: smokers versus nonsmokers. WWW-

dokumentti. Saatavissa: https://anesthesiology.pubs.asahq.org/arti-

cle.aspx?articleid=1943851 [viitattu 30.9.2019]. 

 

NHS. 2018. Recovery - Inguinal hernia repair. WWW-dokumentti. Saatavissa: 

https://www.nhs.uk/conditions/inguinal-hernia-repair/recovery/ [viitattu 

11.11.2019]. 

 

Obizoba, C. 2018. Mitigating the challenges of Objective Structured Clinical 

Examination (OSCE) in Nursing Education: A Phenomenological Research 

Study. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.sciencedi-

rect.com/science/article/pii/S0260691718302326 [viitattu 15.10.2019]. 

 

Pickering, J s.a. Inguinal Canal – Inguinal Region. Videoleike. Saatavissa: 

https://app.lecturio.com/#/lecture/s/8204/34588 [viitattu 10.10.2019]. 

 

Rautava-Nurmi, H., Westergård, A., Henttonen, T., Ojala, M. & Vuorinen, S. 

Hoitotyön taidot ja toiminnot. 2015. Helsinki: Sanoma Pro Oy.  

 

https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/hoitoon-liittyvien-infektioiden-esiintyvyys-suomessa-2016/
https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/hoitoon-liittyvien-infektioiden-esiintyvyys-suomessa-2016/
https://mcc.ca/media/OSCE-Booklet-2014.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/xamk-ebooks/reader.action?docID=650317&query=OSCE%2Bnursing
https://ebookcentral.proquest.com/lib/xamk-ebooks/reader.action?docID=650317&query=OSCE%2Bnursing
https://ebookcentral.proquest.com/lib/xamk-ebooks/reader.action?docID=650317&query=OSCE%2Bnursing
https://anesthesiology.pubs.asahq.org/article.aspx?articleid=1943851
https://anesthesiology.pubs.asahq.org/article.aspx?articleid=1943851
https://www.nhs.uk/conditions/inguinal-hernia-repair/recovery/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691718302326
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691718302326
https://app.lecturio.com/#/lecture/s/8204/34588


57 
 
 

Roberts, P.J., Alhava, E., Höckerstedt, K. & Leppäniemi, A. 2010. Kirurgia. 

Porvoo: WS Bookwell Oy. 

 

Rosenberg, P., Silvennoinen, M., Mattila, M-M., Jokela, J. & Ranta, I. 2013. 

Simulaatio-oppiminen terveydenhuollossa. Helsinki: Fioca Oy. 

 

Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. s.a. Litterointi. KvaliMOTV. WWW-

dokumentti. Saatavissa: https://www.fsd.uta.fi/menetelmaope-

tus/kvali/L7_2_1.html [viitattu 15.10.2019]. 

 

Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. s.a. Ryhmähaastattelu. Kvali-

MOTV. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.fsd.uta.fi/menetelmaope-

tus/kvali/L6_3_4.html [viitattu 15.10.2019].  

 

Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. s.a. Teemahaastattelu. Kvali-

MOTV. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.fsd.uta.fi/menetelmaope-

tus/kvali/L6_3_2.html [viitattu 8.10.2019].  

 

Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. s.a. Teemoittelu. KvaliMOTV. 

WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.fsd.uta.fi/menetelmaope-

tus/kvali/L7_3_4.html [viitattu 15.10.2019]. 

 

Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. s.a. Viralliset ohjeet. KvaliMOTV. 

WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.fsd.uta.fi/menetelmaope-

tus/kvali/L3_1_1.html [viitattu 10.10.2019]. 

 

Saarelma, O. 2019. Nivustyrä. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.ter-

veyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00895 [viitattu 23.9.2019]. 

 

Sairaanhoitajat. 2014. Ohjaus – tuttu, mutta epäselvä käsite. WWW-doku-

mentti. Saatavissa: https://sairaanhoitajat.fi/artikkeli/ohjaus-tuttu-mutta-epa-

selva-kasite/ [viitattu 10.10.2019].  

 

https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L7_2_1.html
https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L7_2_1.html
https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L6_3_4.html
https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L6_3_4.html
https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L6_3_2.html
https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L6_3_2.html
https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L7_3_4.html
https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L7_3_4.html
https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L3_1_1.html
https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L3_1_1.html
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00895
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00895
https://sairaanhoitajat.fi/artikkeli/ohjaus-tuttu-mutta-epaselva-kasite/
https://sairaanhoitajat.fi/artikkeli/ohjaus-tuttu-mutta-epaselva-kasite/


58 
 
 

Sairaanhoitajat. 2014. Opiskelu sairaanhoitajaksi. WWW-dokumentti. Saata-

vissa: https://sairaanhoitajat.fi/artikkeli/opiskelu-sairaanhoitajaksi/ [viitattu 

28.9.2019]. 

 

Saunders, A., Say, R., Visentin, D. & Mccann, D. 2019. Evaluation of a collab-

orative testing approach to objective structured clinical examination (OSCE) in 

undergraduate nurse education: A survey study. WWW-dokumentti. Saata-

vissa: https://www-sciencedirect-com.ezproxy.xamk.fi/science/arti-

cle/pii/S147159531730611X [viitattu 10.10.2019].  

 

Suutarla, A., Ranta, I., Matikainen, A. & Hahtela, N. (toim.) 2012. Sairaanhoi-

tajan eettiset pelisäännöt. Helsinki: Fioca Oy. 

 

Terveyskirjasto. 2019. Duodecimin sanakirjat. WWW-dokumentti. Saatavissa: 

https://www.terveyskirjasto.fi/terveysportti/REX.REX_TERMINOLOGIA.Ala-

osa?p_sfui=SF124108&p_cfui=CF111680&p_tietokanta=NCSP&p_kir-

jain=J01.018 [viitattu 24.11.2019]. 

 

Tobiasz, M., Turkosz, A., Tobiasz, M., Polski, P. & Wójcik, R. 2019. Inguinal 

hernia common problem of modern surgery. PDF-dokumentti. Saatavissa: 

http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/7345/9027 [viitattu 

17.11.2019]. 

 

Toivanen, S. 2011. Simulaatio opetusmenetelmänä hoitotyön täydennyskoulu-

tuksessa – ryhmähaastattelu psykiatrisille sairaanhoitajille. Itä-Suomen ylio-

pisto. Hoitotiede. Pro gradututkielma. 

 

Tuominen, K. 2016. The Path to Development – Introducing Benchmarking. 

WWW-dokumentti. Saatavissa: https://ebookcentral.proquest.com/lib/xamk-

ebooks/reader.action?docID=4883137 [viitattu 20.11.2019]. 

 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 2012. Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK). 

WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.tenk.fi/fi/hyva-tieteellinen-kaytanto 

[viitattu 3.10.2019]. 

 

https://sairaanhoitajat.fi/artikkeli/opiskelu-sairaanhoitajaksi/
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.xamk.fi/science/article/pii/S147159531730611X
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.xamk.fi/science/article/pii/S147159531730611X
https://www.terveyskirjasto.fi/terveysportti/REX.REX_TERMINOLOGIA.Alaosa?p_sfui=SF124108&p_cfui=CF111680&p_tietokanta=NCSP&p_kirjain=J01.018
https://www.terveyskirjasto.fi/terveysportti/REX.REX_TERMINOLOGIA.Alaosa?p_sfui=SF124108&p_cfui=CF111680&p_tietokanta=NCSP&p_kirjain=J01.018
https://www.terveyskirjasto.fi/terveysportti/REX.REX_TERMINOLOGIA.Alaosa?p_sfui=SF124108&p_cfui=CF111680&p_tietokanta=NCSP&p_kirjain=J01.018
http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/7345/9027
https://ebookcentral.proquest.com/lib/xamk-ebooks/reader.action?docID=4883137
https://ebookcentral.proquest.com/lib/xamk-ebooks/reader.action?docID=4883137
https://www.tenk.fi/fi/hyva-tieteellinen-kaytanto


59 
 
 

Ware, J., El Mardi, A., Abdulghani, H. & Siddiqui, I. 2014. Objective Structured 

Clinical Examination. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://scfhs.org.sa/en/Me-

dia/OtherPublications/Documents/OSCE%20MANUAL.pdf [viitattu 8.10.2019]. 

 

Westwood, O., Griffin, A. & Hay, F. 2013. How to Assess Students and Train-

ees in Medicine and Health. E-kirja. Saatavissa: https://ebookcentral.pro-

quest.com/lib/xamk-ebooks/reader.action?docID=1153539&query=An%2Bob-

jective%2Bstructured%2Bclinical%2Bexamination [viitattu 1.10.2019]. 

 

Xamk. s.a. Opinto-opas. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://opinto-

opas.xamk.fi/index.php/fi/28/fi/127614/H2515SN/year/2015 [viitattu 

15.11.2019].  

 

Zarchi, K., Latif, S., Haugaard, V.B., Hjalager, I.R.C. & Jemec, G.B.E. 2014. 

Significant Differences in Nurses’ Knowledge of basic Wound Management – 

Implications for Treatment. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://pdfs.seman-

ticscholar.org/87f8/0012762cf921c692b8f6757c028c2c25c518.pdf [viitattu 

16.9.2019]. 

 

Zayyan, M. 2011. Objective Structured Clinical Examination: The Assessment 

of Choice. WWW-dokumentti. Saatavissa: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3191703/ [viitattu 1.10.2019].  

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scfhs.org.sa/en/Media/OtherPublications/Documents/OSCE%20MANUAL.pdf
https://scfhs.org.sa/en/Media/OtherPublications/Documents/OSCE%20MANUAL.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/xamk-ebooks/reader.action?docID=1153539&query=An%2Bobjective%2Bstructured%2Bclinical%2Bexamination
https://ebookcentral.proquest.com/lib/xamk-ebooks/reader.action?docID=1153539&query=An%2Bobjective%2Bstructured%2Bclinical%2Bexamination
https://ebookcentral.proquest.com/lib/xamk-ebooks/reader.action?docID=1153539&query=An%2Bobjective%2Bstructured%2Bclinical%2Bexamination
https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/28/fi/127614/H2515SN/year/2015
https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/28/fi/127614/H2515SN/year/2015
https://pdfs.semanticscholar.org/87f8/0012762cf921c692b8f6757c028c2c25c518.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/87f8/0012762cf921c692b8f6757c028c2c25c518.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3191703/


60 
 
 

     Liite 1 
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vuosi 

Tutkimuksen 

tarkoitus ja ta-

voite 

Tutkimusme-

netelmä 

Tutkimus-

alue/otos 

Tulokset/poh-

dinta 

Leiviskä, S. 

2014.  

Säärihaava-

potilaan hoi-

toon sitoutu-

minen.  

 

 

Tarkoitus on 

analysoida 

tutkimuksen 

tuloksia ja ar-

vioida ole-

massa olevan 

tiedon tasoa. 

 

Tavoitteena 

on kuvata 

kuinka sääri-

haavapotilaat 

sitoutuvat hoi-

toon sekä te-

kijöitä, jotka 

ovat yhtey-

dessä hoitoon 

sitoutumi-

sessa. 

 

 

Integroitu sys-

temaattinen 

kirjallisuuskat-

saus.  

 

Tutkimusalu-

eeksi muo-

dostui 14 ar-

tikkelia, jotka 

valittiin käyttä-

mällä Joanna 

Briggs-insti-

tuutin laatimia 

kriittisen arvi-

oinnin tarkis-

tuslistoja.  

 

 

Potilaslähtöi-

set tekijät: 

Aiemmat ko-

kemukset, 

hoito-ohjeiden 

noudattami-

nen, luotta-

mus hoitajaan 

ja hoitoon 

osallistumi-

nen, riittävä 

tuki/motivointi 

ja tieto sairau-

desta sekä 

hoitomenetel-

mistä.  

 

Hoitohenkilö 

lähtöiset teki-

jät: rohkaisu-

mallit, hoidon 

haasteet ja 

tieto. 

Zarchi, K., 

Latif, S., 

Haugaard, 

V.B., Hjalager, 

I.R.C. & 

Jemec, G. B. 

E. 2014. Sig-

Tarkoituksena 

on arvioida 

haavanhoidon 

teoriatiedon 

tasoa Tans-

kassa.  

 

Kvantitatiivi-

nen kyselytut-

kimus.  

136 sairaan-

hoitajaa kol-

melta eri ter-

veydenhoidon 

sektorilta, koti-

hoito 64 hen-

kilöä, aluesai-

Paras tietous 

haavanhoi-

dosta on haa-

vanhoitoklini-

kalla työsken-

televillä hoita-

jilla (94 % 

vastauksista 
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nificant Differ-

ences in 

Nurses 

Knowledge of 

Basic Wound 

Management 

– Implications 

for Treatment. 

 

 

Tavoitteena 

on selvittää 

haavanhoidon 

tämän hetki-

nen taso 

Tanskassa, ja 

löytää kehitys-

ehdotuksia, 

kuinka haa-

vanhoidon 

osaamisen ta-

soa voidaan 

parantaa.  

raala 57 hen-

kilöä ja haava-

hoito klinikalta 

15 henkilöä.  

oikein), koti-

hoito (79 % 

vastauksista 

oikein) ja 

aluesairaala 

(65 % vas-

tauksista oi-

kein).  

Fidment, S. 

2012. The Ob-

jective Struc-

tured Clinical 

Exam 

(OSCE): A 

Qualitative 

Study explor-

ing the 

Healthcare 

Student’s Ex-

perience. 

 

 

 

Tutkimuksen 

tarkoituksena 

on tutkia ter-

veysalanopis-

kelijoiden ko-

kemuksia 

OSCE:sta.  

 

Tavoitteena 

on kerätä 

opiskelijoiden 

kokemuksia ja 

analysoida 

niitä.  

Kvalitatiivinen 

tutkimus.  

Tutkimusotan-

naksi muo-

dostui 20 ter-

veydenalan 

ammattilaista, 

jotka suoritta-

vat syventäviä 

opintoja pe-

diatriasta. Näi-

den joukosta 

valittiin 10 

opiskelijaa, 

jotka täyttivät 

ja palauttivat 

suostumuslo-

makkeen.  

Ahdistus oli 

suurin huoli, 

jotka oppilaat 

mainitsivat. 

Ahdistusta 

nähtiin positii-

visena sekä 

negatiivisena 

tekijänä. Myös 

onnistumisen 

tunne testin 

läpäistyä tuli 

esille useissa 

vastauksissa.  

Kirton, S.B. & 

Kravitz, L. 

2011. Objec-

tive Structured 

Clinical Exam-

inations (OS-

CEs) Com-

pared With 

Tutkimuksen  

tarkoituksena 

on verrata 

OSCE:a ja pe-

rinteisiä arvi-

ointimenetel-

miä hiljattain 

valmistunei-

Kvantitatiivi-

nen tutkimus.  

39 vastaval-

mistunutta far-

maseuttia.    

Tutkimuksen 

tulokset eivät 

tue hypotee-

sia, että opis-

kelijat jotka 

suoriutuvat 

teoreettisista 

tehtävistä hy-
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Traditional As-

sessment 

Methods. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

den farma-

seuttien kes-

ken.    

 

Tavoitteena 

on selvittää, 

onko menetel-

mien välillä 

eroa. 

 

vin eivät suo-

riudu kliini-

sistä tehtä-

vistä yhtä hy-

villä arvosa-

noilla, sekä 

päinvastoin.  

Kivinen, E. 

2008. 

Sairaanhoita-

jaopiskelijoi-

den arvioita 

simulaatiosta 

hoitamisen 

taitojen oppi-

misessa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarkoituksena 

tarkastella sai-

raanhoitaja-

opiskelijoiden 

tuntemuksia 

simulaatiotek-

nologioiden 

sekä simulaa-

tioiden hyö-

dyntämisestä 

kliinisten taito-

jen oppimi-

sessa.  

 

Tavoitteena 

selvittää teki-

jät jotka vai-

kuttavat taito-

jen oppimi-

seen simulaa-

tioissa eli 

edistävät sekä 

heikentävät 

tekijät.   

Kvalitatiivinen 

kyselytutki-

mus  

 

Tutkimukseen 

osallistui 77 

sairaanhoita-

jaopiskelijaa 

kolmesta eri 

ammattikor-

keakoulusta 

Saadut tulok-

set olivat pää-

osin positiivi-

sia ja oppi-

mista edistä-

viä. Oppimista 

auttavina asi-

oina pidettiin 

realistisuutta, 

turvallisuutta, 

teorian ja käy-

tännön yhdis-

tymistä, ja 

opettajan tu-

kea. 

 

Heikentävinä 

tekijöinä opis-

kelijat mainit-

sivat oppimis-

ympäristön, 

oppimistilan-

teen, ryhmän, 

heidät itsensä, 
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oppimisväli-

neet ja opetta-

jat. 

 

Lipponen, K. 

2014. Potilas-

ohjauksen toi-

mintaedelly-

tykset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarkoituksena 

kuvata potilas-

ohjauksen toi-

mintaedelly-

tyksiä erikois-

sairaanhoi-

dossa ja pe-

rusterveyden-

huollossa 

sekä hoito-

henkilöstön 

kokemuksia 

potilasohjauk-

sen kehittämi-

sestä.  
 

Tavoitteena 

tiedon tuotta-

minen potilas-

ohjausta kos-

kevista toimin-

taedellytyk-

sistä sekä po-

tilasohjauksen 

kehittämisestä 

perustervey-

denhuollon ja 

erikoissai-

raanhoidon 

yhteistyönä.  

Kvantitatiivi-

nen tutkimus.  

Ensimmäinen 

osatutkimus 

203 vastaajaa 

kirurgisesta 

erikoissai-

raanhoidosta.  

 

Toinen osatut-

kimus 377 

vastaajaa pe-

rusterveyden-

huollosta.  

 

 

 

 

 

Hoitohenkilös-

tön ohjausval-

miudet: Hyvät.  

 

Potilasohjauk-

sen toiminta-

mahdollisuu-

det hoitohen-

kilöstön väli-

sen yhteistyön 

ja ohjauksen 

kehittämis-

mahdollisuuk-

sissa: Hyvät 

 

Potilasohjauk-

sen toteutus: 

huomioitiin 

potilaan on-

gelmat ja tun-

teet sekä oh-

jauksen ai-

kana annettiin 

myönteistä 

palautetta.  

 

Potilasohjauk-

sen kehittä-

mistarpeet: 

hoitohenkilös-

tön ohjausval-

miudet, aika-, 
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tila-, ja henki-

löstöresurssit, 

koulutus ja 

perehdytys 

sekä moniam-

matillinen yh-

teistyö.  

Kouhia, S. 

2016. Compli-

cation and 

cost analysis 

of inguinal 

hernia sur-

gery. 

Comparison 

of Open Lapa-

roscopic 

Techniques. 

 

 

Tarkoitus on 

analysoida ni-

vustyräleik-

kaus potilai-

den kompli-

kaatioita ja nii-

den kustan-

nuksia.  

 

Tavoitteena 

on selvittää 

avoleikkaus ja 

tähystysleik-

kauksien väli-

siä kustannus- 

ja komplikaa-

tioeroja.  

Systemaatti-

nen kirjalli-

suuskatsaus.  

Kansallisesta 

potilasvakuu-

tusrekisteristä 

335 potilaan 

tiedot kompli-

kaatioista oli-

vat saatavilla.  

Uusiutuneen 

tyrän leikkauk-

sessa tähys-

tysleikkaus on 

hyödyllinen ja 

halvempi vaih-

toehto. Niihin 

liittyy kuitenkin 

suuri vaikei-

den kompli-

kaatioiden 

riski. Tähys-

tysleikkausen 

tekevän kirur-

gin tulee olla 

kokenut ja tai-

tava. 
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Liite 2 

Benchmarking taulukko  

  

Mittarin nimi  Laajuus/arvioin-

tiasteikko 

Järjestys  Sisältö Julkaisu-

vuosi ja 

tekijät  

Hypoglyke-

miapotilaan 

ensihoito-

työssä tarvit-

tava osaa-

minen – ar-

viointimittari  

Kolme sivu ja 

50 arviointikoh-

taa. Checklist 

kyllä/ei arviointi.  

Etenee loogi-

sesti ABCDE-

protokollan mu-

kaan.  

Ensihoidon osaa-

misalueet ja toi-

menpiteet hy-

poglykemiapoti-

laan hoidossa kat-

tavasti + kuvaus 

tehtävästä. 

Mildh, T. 

& Si-

nervä, K. 

2007.  

Tajuttoman 

potilaan hoi-

don osaami-

nen – arvi-

ointimittari  

Kaksi sivua ja 

59 arviointikoh-

taa. Checklist 

kyllä/ei arviointi.  

Alkaa tilannear-

violla, sen jäl-

keen esitiedot, 

tarkennettu tilan-

nearvio ja lo-

puksi hoito sekä 

omaisten huomi-

ointi.  

Tajuttoman poti-

laan hoidon osaa-

misen arviointi asi-

antuntijoille ensi-

hoidossa + kuvaus 

tehtävästä. 

Gröhn, J., 

Hyvönen, 

P. & Sip-

pola, M. 

2007. 

Vammapoti-

laan hoidon 

osaamista 

arvioivan 

mittarin 

edelleen ke-

hittäminen. 

Yksi sivu, 31 ar-

viointikohtaa. 

Checklist, 

tehty/ei tehty ar-

viointi rasti ruu-

tuun periaat-

teella.  

Alkaa ensiarvi-

olla, sen jälkeen 

tarkennettu tilan-

nearvio, hoito ja 

hoidon vaste 

sekä lopuksi kul-

jetus.  

Vammapotilaan 

hoito ensihoitoti-

lanteessa + ku-

vaus tehtävästä.   

Heikkilä, 

J. & 

Kuokkala, 

P. 2009. 

Aikuisen pe-

ruselvetys – 

rasti ja oh-

jelomakkeet.  

Kaksi sivua, 11 

arviointikohtaa, 

tehnyt/ ei tehnyt 

+ huomioita pe-

riaatteella.  

Ei tiedossa.  Ei tiedossa. (Käy-

timme tätä mittaria 

benchmarkates-

samme mittarin ul-

koasua).  

Kaitsalmi, 

J. & 

Karro. P. 

2019.  
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Liite 3 

Tiedote  

 

TIEDOTE OPINNÄYTETYÖHÖN                                                                             
10.10.2019 
 
PÄIVÄKIRURGISEN NIVUSTYRÄLEIKKAUSPOTILAAN HAAVANHOIDON 
OHJAAMINEN KOTIUTTAMISTILANTEESSA – OSCE-MITTARI SIMULAA-
TIOHARJOITUKSEEN 
 
Teitä pyydetään mukaan opinnäytetyöhön, jossa tutkitaan Päiväkirurgisen ni-

vustyräleikkauksen haavanhoidon ohjaamista kotiuttamistilanteessa, johon 

olemme kehittämässä OSCE-mittaria simulaatioharjoituksiin Kaakkois-Suo-

men ammattikorkeakoululle Savonlinnan kampukselle. Olemme arvioineet, 

että sovellutte haastateltavaksi, koska olette ohjaava opettaja kyseisessä si-

mulaatioharjoituksessa ja Teillä on kattava osaaminen niin teoriatiedoissa kuin 

kliinisissä taidoissa kyseisestä aiheesta. Perehdyttyänne tiedotteeseen, teille 

järjestetään mahdollisuus esittää kysymyksiä opinnäytetyöstä, jonka jälkeen 

Teiltä pyydetään suostumus haastatteluun osallistumisesta.  

 

Opinnäytetyöhön osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voitte keskeyttää 

haastattelun koska tahansa. Nauhoitamme haastattelun. Mikäli keskeytätte 

tutkimuksen tai peruutatte suostumuksen, emme käytä tietoja osana tutkimus-

aineistoa. Aineiston analysoituamme poistamme aineiston pysyvästi tallennus-

laitteelta. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa osaamista ja oppimista ar-

vioiva sekä tukeva OSCE-mittari sairaanhoitajakoulutuksen simulaatioharjoi-

tukseen. 

 

Opinnäytetyöstämme tiedotamme tutkittavalle sähköpostitse tutkimuksen val-

mistuttua. 

 

Pyydämme Teitä tarvittaessa esittämään opinnäytetyöhön liittyviä kysymyksiä 

tekijöille. 
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Yhteystiedot:  

Niko Vepsäläinen                                                       Santeri Peltola 

Sairaanhoitajaopiskelija                                             Sairaanhoitajaopiskelija  

puh. 0405191683                                                       puh. 0405064293 
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Liite 4 

Suostumus  
 
SUOSTUMUS – opinnäytetyöhön    
 

Päiväkirurgisen nivustyräleikkauspotilaan haavanhoidon ohjaaminen ko-
tiuttamistilanteessa – OSCE-mittari simulaatioharjoitukseen. 
Savonlinna, Niko Vepsäläinen & Santeri Peltola. 
 

Minua                               on pyydetty osallistumaan yllämainittuun opinnäyte-

työhön, jonka tarkoituksena on kerätä teemahaastattelulla tietoa OSCE-mitta-

rin kehittämiseen opinnäytetyöhömme. Olen lukenut ja ymmärtänyt saamani 

kirjallisen tutkimustiedotteen. Tiedotteesta olen saanut riittävän selvityksen ja 

sen yhteydessä suoritettavasta tietojen keräämisestä, käsittelystä ja luovutta-

misesta. Tiedotteen sisältö on kerrottu minulle myös suullisesti, minulla on ol-

lut mahdollisuus esittää kysymyksiä ja olen saanut riittävän vastauksen kaik-

kiin tutkimusta koskeviin kysymyksiini.  

Tiedot antoivat ________________________      __ / __/ 20 ___. Minulla on 

ollut riittävästi aikaa harkita osallistumistani. Olen saanut riittävät tiedot oi-

keuksistani, opinnäytetyön tarkoituksesta ja sen toteutuksesta sekä sen hyö-

dyistä ja riskeistä. Minua ei ole painostettu eikä houkuteltu osallistumaan 

haastatteluun. Ymmärrän, että osallistumiseni on vapaaehtoista. Olen selvillä 

siitä, että voin peruuttaa tämän suostumukseni koska tahansa syytä ilmoitta-

matta eikä peruutukseni vaikuta kohteluuni tai saamaani hoitoon millään ta-

valla. Tiedän, että tietojani käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta 

sivullisille. Olen tietoinen siitä, että mikäli keskeytän haastattelun tai peruutan 

suostumuksen, minusta keskeyttämiseen ja suostumuksen peruuttamiseen 

mennessä kerättyjä tietoja ja näytteitä voidaan käyttää osana aineistoa.  

 
Allekirjoituksellani vahvistan osallistumiseni tähän opinnäytetyöhön ja 
suostun vapaaehtoisesti tutkimushenkilöksi. 
 

__________________ 

Osallistujan nimi 
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______________ _______________________ 

Päivämäärä  Allekirjoitus 

 

 
Suostumus vastaanotettu 
 
 
______________________________________________________________ 

Tekijöiden nimet              Päivämäärä        Allekirjoitus 

(Suostumuksen vastaanottaja) 

 

Alkuperäinen allekirjoitettu haastateltavan suostumus sekä kopio opinnäyte-

työn tiedotteesta jäävät tutkijalle arkistoon. Opinnäytetyön tiedote ja kopio alle-

kirjoitetusta suostumuksesta annetaan tutkittavalle.  
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Liite 5 

Teemat teemahaastatteluun 
 
 
-Checklist-mallinen kyllä/ei- asteikko 

 

-Mittarin looginen etenemisjärjestys 

 

-Arviointilomakkeen laajuus.  

 

-Haastateltavan näkemys tärkeimmistä asioista. 

 

-Painoarvot eri osa-alueille 
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Liite 6 

Teemat ryhmähaastatteluun 

 

-Ulkoasu 

 

-Aiheen rajaus 

 

-Mittarin luotettavuus 

 

-Sanamuodot/lauserakenteet/etenemisjärjestys 

 

-Sisältö 
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Liite 7 

Esimerkki teemoittelusta 
 
Ulkoasu 
’’ Hyvä että ootte mahduttuna tän yhelle sivulle, kun se kaks sivua voi kuitenki 

olla liian pitkä kotiuttamisohjeiden kanssa. Joillain hoitajilla voi mennä enem-

män aikaa niiden ohjeiden kanssa, jos on kahdella sivulla. Että tulis just ne 

kaikki tärkeimmät tässä just esiin mahollisimman lyhyesti’’. 

 

’’ Nythän te saatte koululta näitä pohjia, vai oisko se Publisher ohjelma jota 

kannattas käyttää. Niinkun tässä ohjeen muotoilussa – sit tietotekniikan puo-

lelta ohjaa teitä siinä käytössä. Tietysti siinä ois hyvä olla se logo’’. 

 

Aiheen rajaus 
’’ Niin mutta sitten jos teille tulee tänne ne ohjeet, niin tuota et jotenkin rajaa et 

mitä tässä et tässä ei tarkastella koko tän päiväkirurgisen potilasryhmän niinkö 

sitä kotiuttamista vaan haavanhoitoa ’’. 

 

’’ Niin kun te olitte ettekö tai te ainakin sanoitte että olitte löytäny sellasen tie-

don että se kestäisi 5 minuuttia, niin sillonhan tässä keskitytään melko pie-

neen niinkö asiaan.’’ 

 

Mittarin luotettavuus 
’’ Voisko se olla niin? Kun teillä on tää haa-mistä sanottiin, että tässä oiski 

vaikka 3, mitä tässä on 4 kohtaa, niin kaikille ois tässä sisällä kyllä/ei kohdat.’’ 

 

’’ Niin koska nyt pitää, koska tää on niinku mittari – et miten tää mittari saa-

daan luotettavaks. Nii sillonha niinku yhessä väittämässä pitää kysyä yhtä 

asiaa, jotta arvioitsija pystyy arvioimaan että pitääkö se paikkansa. ’’ 

 

Sanamuodot/lauserakenteet/etenemisjärjestys 
’’ Ja selkeyttää vähän näitä lauseita, et ei näitä tarvii olla näin pitkästi välttä-

mättä. Et jos mietitään et se opiskelija suorittaa siellä sitä, niin tää väittämä ois 

niinku että – ohjaa liikkeellelähtöä leikatun kyljen kautta. ’’ 
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’’ Sit täällä oli joissakin kohissa oli kaks kertaa esim tää leikkausalueen, nivus-

ten ja kivesten turvotus oli täälllä komplikaatioissa ja sit haavan tarkkailussa.’’  
 
Sisältö 
’’ Pitäskö siinä olla että opiskelija ohjaa? Että siinä näkyy kuka ohjaa.’’  

 

’’ Ja minulla oli ihan sama, että yks asia per lokero, eli on sitten helppo arvi-

oida, eli joko tee tai sitten ei tee. Kun täällä joissakin on hirveen paljonkin 

asiaa, niinkun tässä liikkumisessakin. Liikkellelähtö leikatun puolen kautta on 

yksi asia ja sitten tossa on perustelu, raskaiden painojen nostelu on kielletty – 

se on yksi asia, autolla-ajo se on yksi asia.’’   
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Liite 8 

OSCE-mittarin prototyyppi teemahaastatteluun 

 

Potilaan tervehtiminen ja itsensä esitteleminen Kyllä Ei 

Potilaan tunnistaminen   

Lyhyt kertaus mitä on tehty 

-laparoskooppisesti tehty leikkaus 

  

Liikkumista koskevat rajoitukset: Raskaiden painojen nostelu 

kiellettyä 3-4 viikkoa sekä kovaa ponnistusta vaativat toimet 

ovat myös kiellettyjä 

  

Sairasloma ja sen pituus: yleensä 1-2 viikkoa.   

Leikkausalueen tarkistus   

Leikkaushaavan erittämisen huomiointi   

Leikkausalueen kivun huomiointi   

Haavanhoidon ohjaus: Peseytyä voi normaalisti vuorokau-

den kuluttua leikkauksesta. Saunomista tulisi välttää viikon 

ajan 

 

  

Haavanhoidon ohjaus: Haavan turhaa koskettelua tulee vält-

tää 

  

Erityksen seuraaminen haavalla, siteen vaihto vain jos side 

kastuu tai haava erittää sen läpi 

  

Käsihygienia siteen vaihdon yhteydessä : Nestesaippualla 

juoksevan veden alla 30sek. 
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Haavan ja leikkausalueen turvotuksien ja hematooman seu-

ranta 

  

Haavan paranemiseen elämäntapalähtöiset tekijät :Tupa-

kointi, ravitsemus,liikunta. 

  

Jos nousee kuumetta tai ilmenee kovaa kipua, otettava yh-

teys annettuun numeroon tai päivystykseen. 

  

Ompeleiden poisto n. viikon kuluttua leikkauksesta terveys-

keskuksessa. 

  

Kivunhoito : Lääkärin määrämien kipulääkkeiden nouto ap-

teekista. 

  

Komplikaatioiden kertaaminen ja omaseuranta: Kuume, haa-

van runsas erittäminen, haava-alueen punoitus/turvotus, 

kova kipu, vatsaontelon sisäinen verenvuonto, tyrän uusiutu-

minen. Miehilllä kivesten hematooma/turvotus 

  

Yhteystiedot ja potilasohjeet potilaalle   

Kertaus, onko vielä kysyttävää?   

 

 

  



76 
 
 

Liite 9 

OSCE-mittarin prototyyppi ryhmähaastatteluun 

 

Potilaan tunnistaminen ja itsensä Esittely. Kyllä Ei 

Lyhyt kertaus mitä tehty ja leikkausalueen tarkistus: 
-Laparoskooppisesti tehty leikkaus, kolme pientä haavaa.  

  

Leikkausalueen tarkistus: 
-Haavasiteiden eritys, leikkausalueen turvotus, miehiltä kivesten tar-
kistus 

  

Leikkausalueen kivun huomiointi: 
Kysy potilaalta onko kipua, pyytää kuvailemaan minkälaista kipu on, 
käyttää VAS-kipumittaria 

  

Haavanhoidon ohjaus: Suihkussa voi käydä vuorokausi leikkauksen 
jälkeen ja haavan voi suihkuttaa peseytymisen yhteydessä. Hankaa-
via liikkeitä tulisi välttää. Saunomista tulisi välttää viikko leikkauk-
sen jälkeen. Peseytyessä puhdas pyyhe käyttöön! 

  

Haavanhoidon ohjaus:  
Haavan turhaa koskettelua tulisi välttää. 

  

Haavanhoidon ohjaus:  
Haavan erityksen seuraaminen. Jos leikkaushaavat erittää paljon, 
silloin side tulee vaihtaa. Jos eritys on kuitenkin runsasta, tulee ot-
taa yhteyttä potilasohjeissa annettuun numeroon tai oman sairaalan 
päivystykseen 

  

Haavanhoidon ohjaus:  
Käsihygienia mahdollisen siteen/teipin vaihdon yhteydessä = Käsi-
pesu nestesaippualla juoksevan veden alla 30sek. 

  

Haavan tarkkailu kotona: Haavojen, leikkausalueen, nivusen ja ki-
vesten turvotusten seuranta kotona.  Jos näitä esiintyy, yhteys poti-
lasohjeissa annettuun numeroon tai päivystykseen. 

  

Elämätavat: Tupakoinnin merkitys haavan paranemiseen, ravitse-
muksen parantavat/heikentävät tekijät haavan paranemisessa, liik-
kumisen tärkeys (helpottaa mm. leikkauksessa käytettyjen kaasujen 
poistumista kehosta, ehkäisee tukosten syntymistä) 
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Kysele potilaalta taustoja mm. tupakoiko, kuinka syö, miten liikkuu 
ja koita saada potilas osallistumaan ja itse pohtimaan näitä keskus-
telun avulla.  

Komplikaatioiden kertaaminen ja omaseuranta kotona: Korkea 
kuume, leikkauksen jälkeen voi esiintyä pientä lämpöä. Haavan run-
sas erittäminen. Leikkausalueen kova kipu. Leikkausalueen, nivus-
ten ja kivesten turvotus. Vatsaontelon sisäinen verenvuonto. Jos 
näitä esiintyy, yhteys annettuun numeroon tai päivystykseen. 

  

Kivunhoito: Lääkärin määräämät kipulääkkeet, ohjaus niiden käy-
töstä ja miksi niitä tulisi syödä määrätyllä tavalla. Leikkausalueella 
voi esiintyä pientä kipua. 

  

Liikkuminen: Liikkeelle lähtö leikatun puolen kyljen kautta. Tähän 
tarvittaessa ohjaus. Leikkausalueella voi tuntua pientä kireyttä arpi-
kudoksen muodostumisen takia, mutta sen pitäisi helpottaa ajan ku-
luessa. Raskaiden painojen nostelu kiellettyä 3-4vk. Yleensä 3kg:n 
nostorajoitus : Tähän voi kertoa potilaalle esimerkkejä. Autolla tai 
pyörällä ajoa tulisi välttää 10 vuorokautta = hermotus voi olla leik-
kauksen johdosta häiriintynyt joten alaraajat ei välttämättä toimi 
kunnolla.  Lääkäri voi harvoin määrätä tyrävyön potilaan käyttöön. 
Sitä tulisi käyttää 8vk. Vyö estää vatsan ontelon rakenteiden valu-
mista tyräportista läpi. 

  

Sairasloma: Casessa lääkäri määrännyt 4vk. Kerro että sairasloma 
tulisi käyttää palautumiseen. 

  

Loppuun yhteystietojen sekä kirjallisten potilasohjeiden antaminen 
ja kertaus siitä jäikö potilaalle vielä jotain kysyttävää? 
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Liite 10 

OSCE-mittari 
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82 
 
 

Liite 11 

Tutkimuslupahakemus 
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