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1 JOHDANTO  

 

Ensimmäinen kotisairaala Euroopassa perustettiin Pariisiin vuonna 1961. Suomen ensimmäinen koti-

sairaala perustettiin Tammisaareen 1994. Kotisairaalassa hoidetaan sairaalatasoista hoitoa vaativia 

potilaita heidän kotonaan. Kotisairaalat toimivat Suomessa joko perusterveydenhuollon tai erikoissai-

raanhoidon alaisena. (Hägg, Rantio, Suikki, Vuori & Ivanoff-Lahtela 2007, 11.) 

 

Helsingin läntinen terveyskeskussairaala perusti kotisairaalan kesällä 1998 kaksivuotisena kokeiluna. 

Kokemukset olivat niin hyvät, että nyt kotisairaalan toiminta on työntekijöineen vakinaistettu. Pääl-

limmäisin syy Läntisen kotisairaalan perustamiselle oli kustannussäästöt. 

 

Kotisairaalan potilaaksi tullaan lääkärin lähetteellä ja kotisairaalan lääkäri päättää onko potilas sen 

kuntoinen, että häntä voidaan turvallisesti hoitaa kotona. Tärkein tekijä on potilaan oma halu tulla 

hoidetuksi kotona. Kotisairaalan tarkoituksena on korvata tai lyhentää sairaalassa oloaikaa. Toimin-

nan periaatteina on, että hoito toteutetaan potilaan kotona ja hänen ehdoillaan. Toistuvat käynnit 

terveysasemalla ja laboratoriossa jäävät pois ja kotisairaalan henkilökunta on tavoitettavissa ympäri-

vuorokauden. Hoitotilanteen vaatiessa tai potilaan toivoessa potilas voi siirtyä vuodeosastohoitoon. 

(Tervo, 2000.) 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä perehdytysopas uudelle työntekijälle tai opiskelijalle. Perehdy-

tysoppaasta sairaanhoitaja saa käytännönläheisen kuvan tulevasta työstään. Perehdytysoppaan 

avulla opiskelija tai uusi työntekijä voi rauhassa perehtyä sairaanhoitajan työnkuvaan itsenäisesti ja 

sairaanhoitajan työtehtävät tulevat näkyväksi. Perehdytysoppaan läpikäymisen jälkeen perehdyttä-

minen käytännön työhön on helpompaa, kun sairaanhoitaja tietää mitä hänen tulisi osata pärjätäk-

seen työssä ja hän voi suoraan sanoa, mihin hän tarvitsee vielä ohjausta tai koulutusta. (Lahti, 

2007; Ahokas & Mäkeläinen, 2013.) 

 

Perehdyttämisessä tärkeää on uuden työntekijän vastaanottaminen. Uusi työntekijä saa ensimmäis-

ten päivien aikana kuvan siitä, millaiseen työyhteisöön hän on tulossa töihin. Uusi työntekijä tuo 

yleensä työyhteisöön uutta tietoa ja näkemystä työntekoon, mikä kannattaa työyhteisössä ottaa vas-

taan. Perehdyttämiselle tulisi löytyä aikaa myös silloin, jos työntekijä tarvitsee opastusta uusien työ-

välineiden käyttöönotossa. Perehdytyksen alkuvaiheessa olisi tärkeää jättää aikaa työyksikköön ja 

työkavereihin tutustumisen.  Näin uusi työntekijä pääsee helpommin sopeutumaan uuteen työyhtei-

söön. (Lahti, 2007; Ahokas & Mäkeläinen, 2013.) 

 

Terveydenhuoltolaissa määritellään kotisairaalahoito määräaikaiseksi, tehostetuksi kotisairaanhoi-

doksi. Toiminta voi olla perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai niiden yhdistettynä järjestet-

tyä palvelua. Lain perusteella hoitosuunnitelman mukaiset potilaan hoidossa käytettävät lääkkeet ja 

hoitotarvikkeet kuuluvat hoitoon. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 25 §.) 
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Kiinnostuimme sairaanhoitajan työnkuvasta kotisairaalatoiminnassa, sillä kotisairaalatoiminta on tänä 

päivänä lisääntymässä. Kainuussa Aliisa eli akuutti liikkuva sairaanhoito toiminta aloitettiin Suomus-

salmella elokuussa 2017. Aliisan toiminta laajeni Sotkamoon ja Kuhmoon 2018, viimeisimpänä Ali-

isan toiminta on aloitettu Kajaanissa tammikuussa 2019. 

 

Työn tilaajana on Sotkamon terveyskeskussairaalan osastonhoitaja Eija Hakamäki. Perehdytysop-

paan tullaan tekemään sellaiseen muotoon, että se voidaan ottaa käyttöön koko Kainuun soten alu-

eella. Perehdytysoppaan avulla uuden sairaanhoitajan on helpompi saada selkeä kuva uudesta työs-

tään ja tarvittavista kliinisistä taidoista. 

 

Opinnäytetyössä käytämme termejä potilas ja asiakas. Kun akuuttia sairaanhoitoa hoitoa tarvitseva 

henkilö on osastohoidossa tai päivystyksessä, hänestä käytämme termiä potilas. Akuuttia sairaanhoi-

toa tarvitseva henkilö, joka voidaan hoitaa kotona, hänestä käytämme termiä asiakas.  

 

Tämän opinnäytetyön lopputuloksena on Aliisan eli akuutin liikkuvan sairaanhoidon sairaanhoitajan 

perehdytysopas. Sairaanhoitaja työskentelee asiakkaan kotona yksin, minkä vuoksi hänellä tulee olla 

useamman vuoden työkokemus akuuttisairaanhoidosta ja vanhustyöstä, sekä tuntemusta kotihoi-

dosta. Selvitämme kotisairaala Aliisan sairaanhoitajan työnkuvan, mitä sairaanhoitajan tulee osata, 

jotta hän voi työskennellä kotisairaalatoiminnassa. Opinnäytetyötä on rajattu niin, että käsittelemme 

kliinistä osaamista niiltä osin, mitä akuuttihoitoa sairaanhoitajat toteuttavat enimmäkseen asiakkaan 

kotona.  
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2 KOTISAIRAALA ALIISA 

 

Kotisairaalahoito määritellään määräaikaiseksi akuutiksi sairaanhoidoksi potilaan kotona. Shepperd & 

Iliffe (2008) katsauksen mukaan kotisairaala tuottaa terveydenhuollon ammattilaisen antamana pal-

veluita kotiin potilaille, jotka tarvitsevat välttämättä sairaalatasoista hoitoa sairautensa hoidossa 

(Shepperd & Iliffe, 2008). Näin ollen kotisairaalatoiminta lyhentää sairaalassaoloaikoja ja resurssin 

riittävät paremmin osastohoitoon. 

 

Uusi sairaala -hankkeen toimenpideohjelman mukaisesti Kainuun keskussairaalan ja terveyskeskus-

ten vuodeosastojen potilaspaikkoja vähennetään ja kotiin vietäviä palveluita lisätään. Terveyskes-

kussairaaloiden paikoissa vähennystavoite on nykyisestä 150 paikasta 108 paikkaan. (Kainuun soten 

kuntayhtymän hallitus, 28.10.2016.)  

 

Terveyskeskussairaaloiden potilaspaikat ovat vähentyneet porrastetusti. Suomussalmella potilaspaik-

koja oli 34, joista seitsemän vähennettiin 1.8.2017, kun Aliisan pilotti käynnistyi. Kainuun soten kun-

tayhtymän hallitus päätti lokakuussa 2017 vähentää potilaspaikkoja lisää. 1.11.2018 alkaen Suomus-

salmen terveyskeskussairaalan potilaspaikkoja vähennettiin viisi lisää, tällä hetkellä potilaspaikkoja 

on 22. Samalla kuntayhtymän hallitus päätti vähentää Kuhmon terveyskeskussairaalan potilaspaik-

koja 30:stä 25:een ja Sotkamon terveyskeskussairaalan vuodeosaston paikkoja 34:stä 27:ään. Sa-

malla yhtymähallitus päätti laajentaa Aliisan toimintaa Kuhmoon ja Sotkamoon 1.2.2018 alkaen. 

(Kainuun soten kuntayhtymän hallitus, 18.10.2017.) 

 

Kainuun soten yhtymähallitus päätti vähentää potilaspaikkoja lisää lokakuussa 2018. 1.11.2018 al-

kaen Suomussalmen terveyskeskussairaalan sairaansijamäärän 27:stä 22:een. Kuhmon terveyskes-

kussairaalan sairaansijoja vähennettiin 1.2.2019 alkaen 25:stä 22:een ja Sotkamon terveyskeskus-

sairaalan sairaansijoja 27:stä 22:een. Muutokset on toteutettu vähitellen, jotta avohoitopainotteisuu-

teen siirtyminen tapahtuisi sujuvasti. (Kainuun soten kuntayhtymän hallitus, 10.10.2018.) 

 

 

2.1 Aliisa-pilotti 

 

Aliisa-pilotti aloitti toimintansa Suomussalmella 1.8.2017. Sairaansijoja terveyskeskussairaalan vuo-

deosastolta vähennettiin tuolloin seitsemän, minkä vuoksi hoitohenkilökuntaa tarvittiin myös vähem-

män. Kolme kokenutta sairaanhoitajaa siirtyi vuodeosastolta Aliisan työntekijöiksi. Aliisan toimintaa 

pilotoitiin Suomussalmella 8-12/2017. Kotikäyntejä pilotin aikana oli keskimäärin 150 per kuukausi. 

Kotikäyntien määrä vaihteli päivittäin asiakastarpeiden mukaisesti. Kotikäyntien lisäksi Aliisan sai-

raanhoitajat toteuttivat asiakkaiden hoitoa ja ohjausta puhelimitse. (Väyrynen, 2018.) 

 

Pilotin aikana Suomussalmen Aliisan asiakkaiden hoidontarpeita ovat olleen suonensisäiset antibioot-

tihoidot, kotiutumisten tukemiset, vaativat haavanhoidot, voinnin seurannat, tyhjennyksissä tukemi-

set, lääkitysmuutosten seuranta ja niissä tukeminen muun muassa syöpälääkityksen purku, syöpä-
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hoitojen jälkeinen voinnin seuranta ja saattohoito. Pilotin aikana Aliisan asiakkaista 37% oli hoivapal-

veluiden piirissä ja loput 63% hoivapalveluiden ulkopuolella. Aliisa on toiminut pilotin aikana Suo-

mussalmella myös vanhuspalveluiden konsultaatio apuna ja osaamisen kehittämisen tukena. (Väyry-

nen, 2018.) 

 

Aliisassa työskentelevät kokeneet sairaanhoitajat sekä koordinoiva kotiutushoitaja. Hoidon järjestä-

mistä koordinoi kotiutushoitaja. Hänen tehtävänään on koordinoida potilasvirtoja ja potilaiden jatko-

hoidon järjestämistä osastolle tai Aliisaan. Koordinoiva kotiutushoitaja ohjaa, opastaa, selvittelee ja 

järjestää asioita omaisille, potilaille ja muille hoitotahoille. Aliisan asiakkaiden hoidosta vastaa ter-

veyskeskussairaalan akuuttiosaston lääkärit. Yksikön toimintaa johtaa akuuttiosaston osastonhoitaja 

ja laskutukset hoitaa osastosihteeri. Aliisassa on työntekijä joka päivä viikon jokaisena päivänä noin 

kello 7-21. Aliisassa hoidetaan asiakkaita, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista valvontaa. Asiak-

kaita hoitava lääkäri vastaanotoilla ja osastolla tekee asiakkaalle hoitosuunnitelman ja arvioi, onko 

hoito turvallista toteuttaa kotona. Aliisan asiakasmaksu sisältää akuuttihoidossa annettavat lääkkeet 

ja hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet. (Väyrynen, 2018.) 

 

 

2.2 Kotisairaalatoiminta Aliisa toiminnan tavoitteet 

 

Aliisan toiminta on perusterveydenhuollon järjestämää toimintaa, joka pohjautuu perusterveyden-

huoltolakiin 30.12.2010/1326 (3luku, 24§-25§). Laki potilaan asemasta ja oikeudesta velvoittaa, että 

suunnitelma hoidosta ja sen toteutuksesta on tehty yhteisymmärryksessä potilaan, hänen omaisensa 

tai läheisensä kanssa. Aliisan toiminnan tavoitteena on mahdollistaa akuutin sairauden hoito kotiym-

päristössä silloin, kun se on turvallista. Aliisa on kotisairaalahoitoa, joka on määräaikaista ja vas-

taava hoitoa, kuin osastolla annettu akuutti sairaanhoito.  

 

Kotisairaala Aliisan hoitaja tukee kotiutumisessa esimerkiksi osastolta. Kun potilas kotiutuu osastolta, 

hänelle tehdään kotiutumissuunnitelma. Kotiutuksella tarkoitetaan tapahtumaketjua, joka alkaa jo 

siitä hetkestä, kun potilas saapuu sairaalan vuodeosastolle. Prosessi jatkuu koko hoitojakson ajan 

päättyen lopulta potilaan siirtymiseen jatkohoitopaikkaan tai kotiin.  Kotiutuksen suunnittelu yhdessä 

potilaan kanssa tulisi aloittaa jo heti siinä vaiheessa, kun potilas otetaan sisälle vuodeosastolle. Poti-

laan toimintakyvyn säilyttämisen ja osaston tehokkaan toiminnan kannalta nopea kotiuttaminen on 

merkittävää. Potilaan ollessa pitkään sairaalassa hänen kotiutumisensa yleensä on haasteellista itse-

näisen selviytymisen kannalta.    Tarkasti suunnitellulla kotiutusprosessilla pystytään helpottamaan 

potilaan siirtymistä sairaalasta kotiin ja vaikuttaa myös siihen, ettei potilas joutuisi palaamaan sai-

raalaan uudestaan. Moniammatillisuus otetaan huomioon kotiutusta suunnitellulla. Hoitopalaveriin 

osallistuvat potilas, lääkäri, sairaanhoitaja, mahdollisesti kotihoidon koordinaattori ja toivottavasti 

myös potilaan omaiset. Hoitopalaverin aikana määritellään hoidon tavoitteet, suunnittelu, toteutus ja 

arviointi. Kotiutumispäivä arvioidaan ja keskustellaan mahdollista palveluista mitä potilas tarvitsee 

kotona. (Koski, 2017) 
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Aliisan toiminnalla on monia tavoitteita. Tärkein on potilaiden hoito oikeassa paikassa oikeaan ai-

kaan. Toinen tärkeä toiminnan tavoite on potilaiden hoitoketjujen sujuvuus ja hukkatyön minimointi. 

Kotona hoidettaessa potilailla on kuntoutumiseen motivoiva ympäristö. Potilaiden kotiuttamiset ovat 

turvallisempia riittävän tilapäisen tuen turvin. Toiminta mahdollistaa myös kotisaattohoidon. Aliisan 

toiminnan avulla vähentyneet osastopaikat riittävät ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevien potilai-

den akuuttiin sairaanhoitoon. Potilailla, jotka valitsivat kotisairaalahoidon sairaalahoidon sijaan, oli 

lyhyemmät hoitoajat, vähemmän hoitoprosesseja, konsultaatioita sekä vähemmän kotiin tuotavia 

laitteita. Potilailla oli vähemmän sekavuutta, suurempi potilastyytyväisyys ja samanlainen funktio-

naalinen lopputulos sairaalapotilaisiin verrattuna. (Leff ym. 2005, 799.) 

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on laadittu toukokuussa 2015 hyvän hoidon 

kriteerit toimintaohje avohoitoon eli vastaanotoille, poliklinikoille ja kotikäynneille. Hyvän hoidon kri-

teerissä toteutuvat asiakaslähtöisyys, emotionaalinen tuki, kotoa kotiin – ajattelu, voimavaralähtöi-

syys/kuntouttava työote sekä terveyden edistäminen. Jokaisessa osa-alueessa korostuu kirjaaminen 

asianmukaisesti ja tiedonkulun varmistaminen sekä näyttöön perustuva hoitotyö, toimintatavat ja 

periaatteet. (Kainuun sote, Järvikallio, Karjalainen, Leinonen, Pikkarainen ja Myöhänen, 2015.) 

 

Asiakkaan hyvä hoito on kokonaisvaltaista ja moniammatillista yhteistyötä, joka lähtee hoitotyön 

suunnittelusta ja koordinoinnista. Kokonaisvaltainen hoito ja sen suunnittelu on aina asiakaskoh-

taista ja yksilöllistä. Hoitotyön suunnittelu ja koordinointi tulee tehdä ennen ensimmäistä asiakas-

käyntiä. Hoidon suunnittelussa korostuu asiakaslähtöisyys, hoidon suunnittelussa täytyy ottaa huo-

mioon asiakkaan arvomaailma ja kulttuuri sekä uskonto. Asiakkaan terveydentilaan liittyviin asioihin 

tulee perehtyä hyvin, sairauden hoitoa ja terveydentilan seurantaa sekä arviointia tulee toteuttaa 

suunnitelman mukaisesti. Lääkehoidon ja ravitsemuksen hyvä hoito toteutuu, kun asiakkaan lääke-

hoitoon ja ravitsemukseen liittyvät asiat on kartoitettu ja ohjauksen tarve on tarkistettu yhdessä asi-

akkaan tai hänen omaistensa kanssa. Asiakkaan omien voimavarojen hyödyntäminen hoidossa on 

tärkeää. (Kainuun sote, Järvikallio, Karjalainen, Leinonen, Pikkarainen, Myöhänen, 2015.) 

 

 

2.3 Potilasturvallisuus ja eettisyys 

 

Aliisan sairaanhoitajien työtä ohjaa kokonaisvaltainen, kuntouttava ja ennaltaehkäisevä työote. Hoi-

tajat toimivat potilasturvallisesti huomioiden infektioiden torjunnan, turvallisen ympäristön, riittävän 

tiedonkulun, riittävän potilasohjauksen, ammatillisen osaamisen ylläpitämisen, saumattoman yhteis-

työn niin potilaan, omaisten kuin yhteistyökumppaneiden kanssa. Potilaiden tarpeiden mukaisesti 

hänellä on mahdollisuus saada moniammatillista tukea, sillä yhteistyötä tehdään eri terapeuttien, 

mielenterveys- ja päihdepalveluiden, sosiaalipalveluiden, perhepalveluiden, kotihoidon ja vammais-

palveluiden kanssa. Potilaalle annetaan aina hoitosuhteen alkaessa Aliisan yhteystiedot sekä tarvitta-

vat kirjalliset hoito-ohjeet sekä yhteystiedot. Hoito-suunnitelma käydään aina läpi potilaan kanssa ja 

potilaalle sekä omaisille annetaan ohjausta ja opastusta voinnin seurantaa varten. (Väyrynen, 2018.) 
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Asiakkuuden edellytys on potilaan kontakti lääkäriin ja hoitosuunnitelma on tehty. Jos potilaalle aloi-

tetaan uusi suonensisäinen lääkitys, ensimmäinen annosta annetaan aina sairaalassa tai vuodeosas-

tolla. Kotikäynneillä sairaanhoitajalla on käytössään sähköinen potilastietojärjestelmä, mikä mahdol-

listaa hoitokirjaukset reaaliajassa kotikäynnin yhteydessä. Netin tietokannat ovat saatavilla hoidon ja 

ohjauksen tukena. Asiakkaan vointia arvioidaan joka asiakaskäynnillä muun muassa vitaalielintoimin-

tojen tarkkailua hyödyntäen NEWS- mittaria, erilaisissa vierimittauksilla sekä havainnoiden ja haasta-

tellen asiakasta. Tarvittaessa Aliisan sairaanhoitaja voi konsultoida hoitavaa lääkäriä sekä muita yh-

teistyötahoja kotoa käsin puhelimitse. Asiakas on mahdollista ottaa osastolle suoraan, jos huoma-

taan, ettei asiakasta ole turvallista hoitaa kotona. (Väyrynen, 2018.) 

 

Kotisairaalassa niin kuin hoitotyössä yleensä on pyrkimys edistää toisen ihmisen hyvää. Terveyden 

edistäminen ja ylläpito sekä sairauksien ehkäiseminen ovat hoitotyön päämääriä. Hoitotyön toimin-

nassa eettisyys on vahvasti esillä, sillä hoitotyötä tekevällä hoitajalla on paljon valtaa yksittäisen po-

tilaan tai asiakkaan elämässä. Sairaanhoitajan etiikka käsittelee hyvää ja pahaa sekä oikeaa ja vää-

rää hoitotyössä. Hoitajalla tulee olla hyvä arvoperusta omaa työtä koskeva, sillä hoitaminen määrite-

tään toista ihmistä auttavaksi (Leino-Kilpi & Välimäki 2014, 14,23–24.) 

 

Hoitotyötä ohjaavina eettisinä periaatteina pidetään ihmisarvon kunnioittamista, hyvän tekemistä 

sekä pahan välttämistä, oikeudenmukaisuutta ja perusteltavuutta (Leino-Kilpi & Välimäki 2014,30). 

Sairaanhoitajan eettinen osaaminen lähtee kunnioituksesta asiakasta kohtaan, mutta tärkeää on 

myös sairaanhoitajan kunnioitus itseään ja työkavereitaan kohtaan. Täytyy myös muistaa, että eetti-

siin pohdintoihin tai ongelmiin ei ole yhtä ainoata oikeaa ratkaisua. Sairaanhoitajaliitto on määritellyt 

sairaanhoitajille eettiset ohjeet vuonna 1996, jotka ohjaavat sairaanhoitajan perustehtäviä ja sai-

raanhoitajan työn periaatteita. Eettisissä ohjeissa korostuu paljon hoitajan ja potilaan välinen hoito-

suhde. Eettisten ohjeiden tarkoituksena on tukea päivittäisessä työssä sairaanhoitajan päätöksente-

koa. Sairaanhoitajan eettiset ohjeet löytyvät liitteestä 1.  

 

Sairaanhoitajaliitto on julkaissut vuonna 2014 sairaanhoitajan kollegiaalisuusohjeet (Kuva 1.), jotka 

velvoittavat sairaanhoitajaa toimimaan kollegiaalisesti toisiaan kohtaan, mikä perustuu ammattietiik-

kaan; sairaanhoitajan tulee kunnioittaa ja arvostaa työkavereitaan ja kohdella heitä oikeudenmukai-

sesti. Sairaanhoitajan tulee toimia luottamuksen arvoisesti niin, että hän voi luottaa työyhteisöönsä 

sekä itseensä.  

 

Sairaanhoitaja puhuu arvostavasti ja kohteliaasti työyhteisössä niin kollegoista kuin kollegoille. Kom-

munikaatio on avointa, rehellistä ja luottamuksellista sekä palautetta annetaan ja otetaan vastaan 

rakentavasti. Sairaanhoitaja tukee työkaveriaan epäoikeudenmukaisessa ja vaikeissa tilanteissa. 

Työyhteisössä voidaan avoimesti käsitellä epäkohtia ja ristiriitoja. (Sairaanhoitajaliitto, 2014.) 
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KUVA 1. Sairaanhoitajien kollegiaalisuusohjeet (Sairaanhoitajaliitto 2014.) 

 

 

 

 

3 SAIRAANHOITAJAN KLIININEN OSAAMINEN KOTISAIRAALASSA 

 

Aseptiikka on yleisnimitys kaikille tartunnanaiheuttajia karsiville toiminnoille. Aseptiikalla tarkoite-

taan, että mikrobit poistetaan tai tuhotaan, mikä suojaa siten materiaalia tai elävää kudosta. Sairaa-

lassa ja terveydenhuollossa aseptiikka tarkoittaa toimia, joilla tartuntoja ehkäistään. Aseptiikan to-

teutuminen edellyttää hoitajalta vastuuntuntoa, joka varmistaa sen, että asiakas/potilas saa hyvää 

hoitoa. (Anttila, Kaila-Mattila, Kan, Puska, Vihunen, 2017, 77.) 

 

Englannissa on tutkittu toimenpiteiden aseptisuutta kotiolosuhteissa, kun aseptisuuden toteutumi-

sesta nousi huoli. Potilaan kotona tapahtuva hoito tapahtuu melko hallitsemattomassa ympäristössä. 

Kun pyritään estämään kontaminoituminen, asia hankaloituu entisestään. Tärkeintä on puhdas tek-

niikka, jolla estetään lisäkontaminaatio. Sairaalan rutiininomaiset aseptiset säännöt joudutaan 

yleensä kotisairaalassa muokkaamaan silloisen potilaan kotiin sopiviksi. Hyvät hoitotoimenpidekäy-

tännöt ovat tärkeitä kotisairaalatyöskentelyssä. Niiden tulisi pohjautua terveeseen järkeen ja hyviin 

periaateihin, mutta samalla niitä pitäisi pystyä sopeuttamaan kulloiseenkin tilaan. (Unsworth, 2011.) 
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Kotisairaalassa tulee huomioida, että käytettävät välineet ovat steriilejä, käytetään atuloita aina kun 

mahdollista ja se, että tavarat ovat hyvässä järjestyksessä. Asiakkaiden käynnit pyritään aikataulut-

tamaan niin, että suojataan kaikista haavoittuvimpia asiakkaita infektioilta. Tärkeää on muistaa hyvä 

käsihygienia, suojavaatetuksen käyttö, steriilin alueen suojaaminen ja varoa puhtaan alueen konta-

minoitumista. (Unsworth, 2011.) 

 

Käsihygienia on kaiken aseptisen toiminnan lähtökohta. Käsihygienia on tehokkain yksittäinen toi-

menpide, joka torjuu infektioiden leviämistä. Henkilökunnan käsihygienian noudattaminen ehkäisee 

käsien välityksellä leviäviä mikrobeja potilaasta toiseen. Käsihuuhteen käyttö tuhoaa bakteerit ja te-

hoaa myös useimpiin viruksiin. Käsiä voi pestä vedellä ja saippualla, jollei käsissä ole näkyvää likaa 

tai huuhdetta on kertynyt käsiin tehden ne tahmeaksi. Ensisijaisesti käytetään käsihuuhdetta, käsien 

desinfioinnissa kuiville käsille hierotaan vähintään 3 ml käsihuuhdetta siten, että koko käsien alue 

joutuu desinfioinnin vaikutuksen alaiseksi. Käsihuuhdetta on oltava saatavilla potilashuoneissa, kans-

liassa ja sisäänkäynnissä esimerkiksi osastolla. (Rautavaara-Nurmi, Westergård, Henttonen, Ojala, 

Vuorinen, 2012, 99-101.) 

 

 

3.1 Laskimoverinäytteen ottaminen, kanylointi ja laskimoon annettavat lääkkeet 

 

Näytteenottajan tulee huolehtia omasta hygieniastaan, se on tärkeä osa aseptista toimintaa. Mikro-

bitartuntoja vastaan hyvä suoja on terve iho ja oikeat näytteenottotavat. Kynnet tulee pitää lyhyenä. 

Kynsilakkaa ei tulisi myöskään käyttää, sillä kynsilakka halkeilee helposti. Koruja, kelloja eikä sor-

muksia saa käyttää. Suojakäsineitä käytetään tarvittaessa, käyttötarkoituksen mukaan. Kädet tulee 

desinfioida aina ennen suojakäsineiden laittoa sekä käsineiden käyttämisen jälkeen. Suojakäsineitä 

käytetään vain tarvittaessa, käyttötarkoituksen mukaan. (Matikainen, Miettinen, 2016, 24-25.) 

 

Oikeanlainen näytteenotto on osa potilasturvallisuutta. Laskimoverinäytteen otossa seurataan sa-

moja yleisohjeita kuin muissakin laboratoriotutkimusnäytteissä. Laskimoverinäyte otetaan useimmi-

ten kyynärtaipeesta iholaskimosta. Yleensä käytetään vakuumi- tai avotekniikkaa näytteenotossa. 

Vakuuminäytteen otossa suositaan järjestelmää, joka on suljettu. Näyteputkessa on alipaine, joka 

imee putkeen tarvittavan määrän verta. Neulassa on lateksisuojus, joka sulkee neulan kannan put-

ken vaihdon ajaksi. Verta ei joudu täten näyteputken ulkopuolelle.  Laskimoverinäytettä ei saa ottaa 

iho kohdasta, jossa on luomi, tatuointi, arpi, mustelma tai palovamma. Poissuljettu näytteenotto 

paikka on myös raaja, jossa on verensiirto tai nestelääkehoito, kipsi tai raajaa on leikattu. Raaja on 

turvonnut tai siinä on ollut laskimotukos. (Rautava- Nurmi ym. 2019, 314) 

 

Näytteiden säilyminen hyvänä on otettava huomioon käyntejä koteihin suunnitellessa. Näyte ei saa 

jäätyä tai altistua lämmölle.  Näytteet viedään Sotkamon laboratorioon.    

 

Suonensisäisen kanyylin käyttö on jatkuvasti yleistymässä. Niiden käytössä on monia hyviä puolia, 

mutta niissä on myös riskejä, kuten mahdollinen infektoituminen. Alaraajat ja kehon uloimmat osat 

ovat suuremman infektioriskin paikkoja. Kanyyli-infektion aiheuttava organismi voi kotiympäristössä 
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olla potilaalta itseltään, muista ihmisistä tai eläimistä tai muualta ympäristöstä. Kotisairaalassa ta-

pahtuvassa suonensisäisessä neste- ja lääkehoidossa tulee huomioida, että hoitajan käyntien ulko-

puolella potilasta hoitaa yleensä tämän perhe tai läheinen. Heillä on usein vähemmän tietoa tervey-

denhuollosta kuin suonensisäistä lääkitystä antavalla hoitajalla. Potilaan lähipiiriä tulisikin opastaa 

kanyylin kanssa toimimisessa, jotta he tietävät mikä on luonnollista ja harmitonta, sekä minkä vuoksi 

kannattaa olla yhteydessä hoitajaan. Heitä tulisi myös opastaa käsihygieniassa ja aseptiikassa niin 

kauan, kun potilaalla on kanyyli. (Purssell, 2017.) 

 

Laskimoon lääke voidaan antaa kerta-annoksena tai infuusiona. Suonensisäisten neste- ja lääkehoi-

don antaminen vaatii erillistä lupaa eli toimintayksikön vastaavan lääkärin lupaa, ns. i.v.-lupa. Laillis-

tettu ammattihenkilö eli sairaanhoitaja, kätilö ensihoitaja, röntgenhoitaja tai terveydenhoitaja voi 

saada luvan. Sairaanhoitajan osaaminen varmistetaan säännöllisin väliajoin. (Rautava- Nurmi ym. 

2019, 162) 

 

Aliisan sairaanhoitajien tehtäviin kuuluu kanyylin vaihto silloin, kun kanyyli on ollut potilaalla 3-4 päi-

vää, tai kanyyli ei enää toimi. Aliisan asiakkailla ensimmäinen kanyyli laitetaan jossakin sairaanhoi-

don yksikössä. Esimerkiksi ensimmäinen suonensisäisesti annettava antibiootti annetaan suonen-

sisäisenä infuusiona valvotusti siellä, missä potilas on saanut määräyksen antibiootin aloittamisesta. 

 

 

3.1.1 Nesteytys 

 

Hoitajan velvollisuus on aina huolehtia potilaan nesteytyksen turvaaminen, suositeltavin tapa turvata 

riittävä nesteytys on suun kautta. Enteraalinen nesteytys eli ruuansulatuskanavan sisäinen tarkoit-

taa, että potilaalle annetaan nesteitä ruuansulatauskanavaan. Suunkautta juomalla, nenämahaletkun 

tai PEG-letkun kautta suoraan mahalaukkuun. Parenteraalinen eli ohi ruuansulatuskanavan tarkoit-

taa, että potilaalle annetaan nesteytystä suonensisäisesti laskimoon. Jokaisen potilaan hoitoon osal-

listuvan on huolehdittava nesteytyksestä ja tiedettä esimerkiksi mikä on nestelista ja sen merkitys 

potilaan hoidon kannalta.  Viime kädessä lääkäri päättää tilanteen mukaan joko enteraalisen tai pa-

renteraalisen nestehoidon potilaalle. (Rautava- Nurmi ym.2019, 312- 213) 

 

 

3.1.2 Verensiirto 

 

Verensiirto tapahtuu aina osastolääkärin määräyksestä. Kaikkein tärkeintä on saada potilaan suostu-

mus verensiirtoon ja potilaan kanssa täytyy keskustella verensiirron hyödyt ja mahdolliset haitat.  

Ennen verensiirtoa, tulee potilaasta ottaa verikokeet, joilla saadaan potilaalle sopiva verivalmiste sel-

ville. Lääkäri tekee määräyksen kotisairaalassa tehtävästä verensiirrosta ja tilaa tarvittavat veriko-

keet, tarvittaessa sairaanhoitaja voi tilata verikokeet. Kun laboratorion vastaukset tulevat, sairaan-

hoitaja tilaa soittamalla verivalmisteet osastolle. Osastolla kaksi sairaanhoitajaa tarkistaa tulleet veri-

valmisteet ennen kuin niitä annetaan kotona kotisairaalan sairaanhoitajan toimesta potilaalle.  
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Verensiirron letkustoja säilytetään kolme päivää, minkä jälkeen ne voi hävittää. Verensiirto kirjataan 

paperiselle lomakkeelle. (Veripalvelu.)  

 

ABO-verensiirtokoulutus on sairaanhoitajalle pakollinen. Verkkokurssin avulla sairaanhoitaja oppii 

turvallisen verensiirron. Kurssin suorituksen jälkeen sairaanhoitaja saa todistuksen. Verensiirto kirja-

taan LifeCare potilastietojärjestelmään YLEHOI lomakkeelle, näin ollen verensiirron tiedot ovat näh-

tävillä eri terveydenhuollon yksiköissä. (Kainuun Sote Intranet, turvallinen lääkehoito.) 

 

 

3.2 Haavanhoidot 

 

Haavat jaotellaan haavan aiheuttajan ja paranemisprosessin mukaisesti kroonisiin ja akuutteihin 

haavoihin. Haavan hoidolle asetetaan tavoitteet, miten kudos paranee, uudistuu että iho paranee ja 

ihon eheys palaa entiselleen.  Haavan paranemisen seuranta sisältää paranemisvaiheet, eritys, tu-

lehduksen merkit ja kipu. Akuutissa haavassa paraneminen alkaa heti ja kroonisen haavan parane-

minen on kestoltaan yleensä pitempiaikaista. Kroonista haavaa tarkoitetaan, kun haavan paranemi-

nen kestää yli neljä viikkoa. Vaikeasti paranevat haavat rajoittavat potilaan liikkumista ja hidas para-

neminen rasittaa myös henkistä hyvinvointia. (Rautava-Nurmi ym. 2019, 226-228) 

 

Haavan paranemiseen vaikuttavia tekijöitä ovat syntymekanismi, haavan koko, syvyys ja sijainti.  

Ikä, ravitsemus, verenkierto haavan alueella, sopiva lämpötila ja kosteus, haavan puhdistamisen 

käytetyt tarvikkeet ja aineet sekä perussairaudet vaikuttavat haavan paranemiseen. Yleisin haavan 

paranemisen hidastava tekijä on haavatulehdus.  Sen tuntomerkkejä ovat haavan reunojen punoi-

tus, kosketus herkkyys, turvotus, kuumoitus ja kipu. Haava erittää enemmän ja epänormaali kudos 

lisääntyy. Haava eritys muuttuu väriltään sameaksi ja eriteen haju on epämiellyttävä. Potilaalle tulee 

oireita, joita voivat olla kuume, huonovointisuus, infektoituneen kohdan turpoaminen ja kuumoitus. 

Verikokeissa näkyvät suurentuneet tulehdus arvot ja diabetespotilaalla normaalista poikkeavat ve-

rensokeriarvot. (Rautava-Nurmi ym. 2019, 226-228 

 

Kotisairaalassa sairaanhoitajan työtehtäviin kuuluvat kotisairaala työssä haavojen paikallishoito, joka 

sisältää haavan tarkkailua, paranemisen ja hoidon arviointia, kirjaamista sekä itsenäisiä päätöksiä 

lääkärin konsultoinnista. Haavahoitajan asiantuntemusta tarvitaan usein paikallishoitoaineiden ja -

tuotteiden valintaan liittyvässä päätöksenteossa. Asiakkaan ja omaisten ohjaaminen, että asiakas  

sitoutuu haavanhoitoon. Perustellaan, miksi tehdään näin eikä hyväksi todetulla vanhalla menetel-

mällä. (Pääkkönen, 2012.) 

 

Haavan kroonisuus johtuu useimmiten heikentyneestä verenkierrosta ja tällöin hoidossa pyritään 

luomaan mahdollisimman hyvät edellytykset paranemiselle niin paikallisesti kuin kokonaistilanne 

huomioiden. Aivan ensimmäisenä lääkärin on tärkeää selvittää haavan muodostumisen syy, minkä 

jälkeen hän arvioi sopivat hoitotoimenpiteet tilanteen mukaan. (Rautava-Nurmi ym. 2019, 226-228) 
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3.3 Erittämiseen liittyvä hoito 

 

Kotona otettaviin näytteisiin kuuluu myös virtsatestiliuskakoe. Potilasta neuvotaan tutkimuksen tar-

koituksesta ja näytteen otosta. Hoitaja varaa tarvittavat välineet.  Liuskakoe on kemiallinen seulon-

tatutkimus, jolla saadaan selville eriaineiden esiintyminen virtsasta. Potilas antaa näytteen puhtaa-

seen ja kuivaan astiaan. Koe tehdään noin 15 minuutin kuluttua näytteen antamisesta.  Terveillä 

liuskakoe on negatiivinen. (Rautava- Nurmi ym. 2019, 272.) 

 

Katetrointi on aina steriili ja aseptinen toimenpide. Kertakatetrointi, kestokatetrointi, toistokatetrointi 

ja itsekatetrointi ovat katetrointi menetelmiä. Kestokateroinissa virtsakatetri on rakossa pitkän ajan 

ja virtsa kerätään keräyspussin. Kestokatetrin vaihtoväli on noin kuukausi. (Rautava- Nurmi ym. 

2019, 280.) 

 

Avanteella tarkoitetaan kirurgisesti tehtyä suoliston tai virtsateiden alueelle tehtyä aukkoa. Avanne 

voi olla väliaikainen tai pysyvä. Avanteet jaetaan kahteen pääryhmään suoliavanteisiin eli enteros-

toomiin ja virtsa-avanteisiin eli urostoomiin. Avanne voi aiheuttaa potilaalle monia elämäntapa muu-

toksia ja psykososiaalisia ongelmia. Hoitajan on omilla toimilla myötävaikutettava potilasta soputu-

maan sairauteen ja ohjattava avanteen hoitoon liittyvissä asioissa ja ongelmissa. Sopeutumisessa 

tilanteeseen oltava kannustava ja ohjattava avanteen itse hoitoon. Avanne potilaan ohjauksessa on 

kiinnitettävä erityisesti huomioita ravitsemukseen.  (Rautava- Nurmi ym. 2019, 295.) 

 

 

3.4 Lääkehoito 

 

Lääkäri päättää lainsäädännön mukaan lääketieteellisestä hoidosta, johon kuuluu myös lääkehoito.  

Lääkehoidon toteutuksesta huolehtivat terveydenhuollon laillistetut ammattihenkilöt, kuten kotisai-

raalassa sairaanhoitaja. Asiakas, joka pystyy itse huolehtimaan oman lääkehoidon toteutuksen ei 

välttämättä tarvitse siinä apua vaan ohjausta. (Lääkehoidon toteuttaminen, VALVILRA.) 

 

Oikein tehty ja toteutettu lääkehoito on osa sekä potilasturvallisuutta että asiakkaan saaman palve-

lun laatua. Lääkehoidon onnistumiseksi yhteistyö on tärkeää asiakkaan sekä moniammatillisten ryh-

mien kanssa. Lääkehoitosuunnitelma sisältää lääkehoidon kokonaisuuden suunnitellun ja toteutuk-

sen sekä suunnitelmasta lääkepoikkeamien seurannan ja raportoinnin. Lääkehoidon vähimmäisvaati-

mukset sekä periaatteet tulee täyttyä kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa yksiköissä. Vastuu lääkehoi-

don organisoinnista, toteuttamisesta, seurannasta ja valvonnasta on johdon ja työntekijöiden vas-

tuulla. (Inkinen,Volmanen & Hakoinen, 2015.) 

 

Sairaanhoitajat ja apteekin henkilökunta osallistuvat lääkehoidon seurantaan.  Potilas voi myös itse 

tehdä omaseurantaa ja huomioida omaa lääkityksen vaikutusta. Potilaalla on hyvä olla ajantasainen 

lääkelista, josta voi tarkistaa sekä kotona käyvä hoitaja että potilas itse lääkityksen.  Lääkehoidon 

seurannan varsinainen tarkoitus on seurata ja arvioida lääkehoidon vaikutusta, hoidon onnistumista, 

ohjata potilasta ja antaa hänelle tietoa käyttämistään lääkkeistä. (Fimea, s.a.) 
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Lääkkeen vaikutusten seurannassa otetaan huomioon lääkkeiden aiheuttamat sivu – ja haitta vaiku-

tukset. Potilaalle aloitettu uusi lääkitystä aloittaessa tarkistetaan yliherkkyydet sekä mahdollinen al-

lergia aineosalle- osille. Vatsan tai suoliston oireet ovat tyypillisimpiä haittavaikutuksia. Verenpaineen 

lasku eli huimaus voi johtua verenpaine tai- sydän lääkkeistä sivuvaikutuksena. (Rautamo- Nurmi 

ym. 2019, 144-145) 

 

Jotta lääkehoito olisi turvallista, tulee sairaanhoitajan olla tietoinen ihmisen fysiologiasta, anatomi-

asta, farmakologiasta, farmasiasta, aseptiikasta ja etiikasta. Sairaanhoitajan tulee tietää myös lääke-

hoitoon liittyvästä matematiikasta, ammattikäytännössä hankituista taidoista, eri sairauksista ja käy-

tännön menettely tavoista. Turvallista lääkehoitoa toteuttavat terveydenhuollon ammattihenkilöt, 

jotka ovat saaneet lääkehoidon ammattipätevyyden koulutuksensa aikana. Erittäin keskeinen osa 

potilashoitoa on lääkehoitoon ja lääkkeisiin liittyvä turvallisuus. Turvallinen lääkehoito koostuu kah-

desta eri osa-alueesta. Lääketurvallisuuteen kuuluvat lääkevalmisteiden farmakologiset ominaisuudet 

ja niiden tunnistaminen sekä laadukas valmistus.  Toiseen osaan kuuluvat lääkehoitojen toteuttami-

nen ja lääkkeiden käyttö. Uhkina lääketurvallisuudelle ovat potilaan puutteellinen tai vähäinen osal-

listuminen omaan hoitoonsa ja lääkehoidon koordinoinnin puute. (Rautava-Nurmi, H., Westergård, 

A., Henttonen, T., Oja-la, M. & Vuorinen, S.2012, 125, 127.) 

 

Tärkeä osa turvallista lääkehoitoa on infektioiden estäminen.  Infektioita voidaan estää hyvällä ja 

ammattitaitoisella aseptiikalla. Hoitotyötä tekevillä tulee olla hyvät perustaidot ja tiedot aseptisesta 

toiminnasta. Sairaanhoitajat voivat ohjata ammattimaisesti potilaita ja toimia heidän etunsa mukai-

sesti. (Rautava-Nurmi ym. 2012, 94, 99, 102.) 

 

Turvalliseen lääkehoitoon liittyy asiakkaan neuvonta lääkehoidossa, koska ilman neuvontaa asiakas 

ei osaa ottaa lääkkeitä. Tällöin voi syntyä erilaisia vaara tilanteita. Asiakkaan tulee tietää, mihin 

lääke on tarkoitettu ja miten sitä käytetään. Lääkityksen sivuvaikutukset kiinnostavat ja huolettavat 

asiakkaita.  Lääkkeen määräävän lääkärin tulee varmistaa, että asiakas on ymmärtänyt lääkkeen 

annostelun ja antotavan. Sairaanhoitajan tulee vielä varmistaa, että potilas on ymmärtänyt ohjeet ja 

tarvittaessa käy vielä ohjeet uudestaan läpi asiakkaan kanssa.  Asiakkaalla on oikeus saada tarvitta-

vat yhteystiedot, jos potilaalla on ongelmia tai kysyttävää lääkehoidosta. Kirjallinen ohje lääkehoi-

dossa toimii suullisten ohjeiden tukena. Sairaanhoitajan tulee alussa kysyä, mitä asiakas jo tietää 

omasta lääkehoidostaan ja mistä asioista hän haluaisi lisätietoa. Konsultointi on tärkeä osa sairaan-

hoitajan osaamista, koska lääkäri määrää mitä tehdään asiakkaalle ja mitä lääkkeitä annetaan.  Lää-

käri on vastuussa asiakkaan hoidosta.  Sairaanhoitajan tulee kysyä lääkäriltä neuvoa asiakkaan hoi-

toon liittyvissä asioissa.  (Hirvonen 2010, 62–67; Rautava-Nurmi ym. 2012, 160–161.) 
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3.5 Kirjaaminen 

 

Potilasasiakirjoilla tarkoitetaan potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadit-

tuja tai saapuneita asiakirjoja taikka teknisiä tallenteita, jotka sisältävät potilaan terveydentilaa kos-

kevia tai muita henkilökohtaisia tietoja. Kirjaaminen potilastietoihin edistää potilaan tiedonsaantioi-

keutta ja oikeusturvaa. Kirjaamisen yksi tarkoitus on terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeus-

turvaa suojeleva ja oikeustoimissa auttava, jos hoidosta tehdään esim. kantelu potilasasiamiehelle. 

Kirjaaminen potilastietoihin edistää terveydenhuollon palvelujen turvallisuutta ja laadunvalvontaa. 

Terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevä taikka 

sen tehtäviä suorittava henkilö ei saa ilman potilaan kirjallista suostumusta antaa sivulliselle potilas-

asiakirjoihin sisältyviä tietoja. Tietojen käsittelyä säätelevät lait: 

 

- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992, potilaslaki) 

- STM:n asetus potilasasiakirjoista (298/2009, potilasasiakirja-asetus) 

- STM:n asetus lääkkeen määräämisestä (1088/2010) 

- Henkilötietolaki (523/1999) 

- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, julkisuuslaki) 

- Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely, opas terveydenhuollolle (STM:n julkai-

suja, 2012:4.)  

 

Terveydenhuollon ammattihenkilö, joka osallistuu potilaan hoitoon, saa tehdä merkintöjä potilasasia-

kirjoihin. Jos potilaaseen ei ole hoitosuhdetta, ei terveydenhuollon ammattihenkilö saa mennä tutki-

maan potilasasiakirjoja. Jos terveydenhuollon ammattihenkilö huomaa avanneensa väärän potilaan 

tiedot, ei hän saa mennä lukemaan potilaan tietoja. Tässä tapauksessa potilaan tietoihin on hyvä 

laittaa merkintä, miksi potilaan asiakirjoissa on käyty. Potilaan hoitoon osallistuva terveydenhuollon 

opiskelija saa kirjata työharjoittelussa potilaan asiakirjoihin, mutta opiskelijan kirjaukset hyväksyvät 

aina hänen nimetty ohjaajansa. (STM:n julkaisuja, 2012:4.)  

 

Kirjaaminen kotisairaala Aliisassa tapahtuu samalla tavalla, kuin muissakin Kainuun Soten terveyden-

huoltoalan yksiköissä LifeCare potilastietojärjestelmään. Asiakkaasta kirjataan lyhyesti, ytimekkäästi 

ja kuvaillen asiakkaan kanssa suunnitellut ja tehdyt hoitotoimenpiteet. Kirjaamisessa tulee näkyä 

asiakkaan näkökulma eli osallistuminen hoitoon. Jokaisen asiakkaan tiedot löytyvät potilastietojärjes-

telmästä. Asiakkaalle on varattu aika Aliisan ajanvarauskirjalta, mistä sairaanhoitaja pääsee potilaan 

papereihin. Asiakkaan tiedot voi hakea myös henkilötunnuksella, tai nimellä. Asiakkaan tiedot olisi 

parasta hakea aina henkilötunnuksella, nimellä haettaessa saman nimisiä asiakkaita voi löytyä 

useita. Kirjaukset tehdään YLEHOI- lomakkeelle. Kirjaaminen tapahtuu käyttämällä kansainvälisiä 

otsikoita: käyntisyy, hoitotyön toiminnot ja jatkohoito. Kirjaamisen yhteydessä asiakkaan käynti 

myös tilastoidaan. (Honkila 2018, Kainuun sote.)  
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4 PEREHDYTYS 

 

Uuden työntekijän perehdyttäminen on monivaiheinen prosessi, joka jatkuu niin kauan, kunnes uusi 

työntekijä on perehtynyt työhönsä. Perehdyttäminen alkaa heti uuden työntekijän työhönottovai-

heessa. Perehdytyksen laajuus riippuu työtehtävästä ja työsuhteen pituudesta. Harjoittelijan tai 

muun lyhyen työsuhteen perehdytykseen sisällytetään usein työn tekemisessä tarvittava oleellisin 

tieto, sillä perehdytyksiin on käytettävä vähemmän aikaa. Perehdyttämisen laajuudessa on otettava 

huomioon työntekijän ammatillinen osaaminen, työkokemus ja ikä. (Joki 2018, 111-112.) 

 

 

Osaamisen ylläpitämiseksi yrityksen tulee rakentaa kulttuuri ja prosessit, jotka varmistavat, että tar-

vittavaa osaamista tunnistetaan, jaetaan ja kehitetään. Kun näihin asioihin kiinnitetään huomiota jo 

perehdytysprosessin aikana, se luo hyvän pohjan henkilöstönosaamisen kehittämiselle tulevaisuu-

dessakin. Tärkeää on muistaa, että sitoutuminen on vastavuoroista. Kun organisaation johto sitou-

tuu tavoitteisiin ja henkilöstöprosessit ovat sujuvia, on todennäköisempää, että työntekijä sitoutuu 

organisaatioon ja sen tavoitteisiin. Hyvän mielikuvan saaminen jo perehdytysvaiheessa voi olla se 

kriittinen tekijä, joka sitouttaa työntekijän yrityksen ja työyhteisön jäseneksi. (Joki 2018, 111.) 

 

 

4.1 Työsopimuslaki 

 

Työsopimuslain 2. luvussa käsitellään yleisiä työnantajan velvollisuuksia. Työnantajan on edistettävä 

suhteitaan työntekijöihin ja työntekijöiden keskinäisiä suhteita. Työnantajan on huolehdittava, että 

työtekijä voi suoriutua työstään tehtävää työtä tai työmenetelmiä muutettaessa tai kehitettäessä. 

Työnantajan on pyrittävä edistämään työntekijän mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä mukaan työ-

urallaan. Työnantajan on kohdeltava kaikkia työntekijöitä tasapuolisesti eikä voi asettaa työntekijöitä 

eri asemaan iän, terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, 

sukupuolisen suuntautumisen, kielen, uskonnon, mielipiteen, vakaumuksen, perhesuhteiden, am-

mattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi. Työnanta-

jan on huolehdittava myös työturvallisuudesta tapaturmien tai terveydellisten vaarojen ehkäise-

miseksi. (Työsopimuslaki 55/2001 2:1-3 §.) 

 

Työsopimuslakia sovelletaan kaikissa työsuhteissa, joissa sen tunnusmerkit täyttyvät. Tämän lain 

lisäksi työsuhteiden ohjaamiseen on olemassa eri aloille omat työehtosopimukset, Kainuun sote 

käyttää KVTES:iä eli yleistä kunnallista virka- ja työehtosopimusta. 

 

4.1.1 Salassapitovelvollisuus 

 

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä määrittelee salassapitovelvollisuuden juridisen pohjan. Sen 

kolmannen luvun 17 pykälä sanoo, ettei terveydenhuollon ammattihenkilö saa ilmaista sivullisille il-

man lupaa yksityisen tai perheen salaisuutta, jonka hän on saanut tietoonsa asemansa tai työnsä 
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kautta. Sama pykälä toteaa myös, että salassapitovelvollisuus jatkuu myös työsopimuksen loppumi-

sen jälkeen. Lain ensimmäisen luvun pykälä kaksi määrittelee terveydenhuollon ammattihenkilöksi 

henkilön, joka on saanut ammatinharjoittamisluvan tai ammatinharjoittamisoikeuden. (Laki tervey-

denhuollon ammattihenkilöistä 559/1994.)  

  

Eettiseen vaitiolovelvollisuuteen kuuluu myös se, ettei työntekijä saa kertoa eteenpäin asioita myös-

kään niistä potilaista, joihin hänellä ei hoitosuhdetta ole. Potilasta koskevia tietoja ei saa luovuttaa 

eteenpäin, tulipa tieto häneltä itseltään, omaiselta tai hoitohenkilökunnalta. 

 

4.2 Työyhteisöön perehdytys 

 

Työturvallisuuslain tarkoitus on parantaa työolosuhteita ja työympäristöä, jotta pystytään turvaa-

maan ja pitämään yllä työntekijöiden työkykyä. Lisäksi tavoitteena on ehkäistä mahdollisia työtapa-

turmia, ammattitauteja ja muita fyysisiä ja henkisiä haittoja, jotka johtuvat työstä. (Työturvallisuus-

laki, 2002.) 

 

Hyvä perehdytys on aina esimiehen vastuulla. Hän voi delegoida sen jollekin työntekijälle, mutta on 

aina itse vastuussa. Perehdytys tulisi kirjata tarkasti, jotta myöhemmin voidaan nähdä ovatko esi-

merkiksi potilasturvallisuuteen liittyvät kohdat esitelty. Kattavasti toteutettu perehdytys auttaa koko 

työyhteisöä, sillä se vähentää työtapaturmia ja virheitä. On tärkeää muistaa, että perehdytys ei 

koske vain uusia työntekijöitä, vaan perehdytystä pitää antaa aina kun työtehtävät tai toimintatavat 

muuttuvat. (Isokääntä, 2015.)  

 

Olisi suotavaa, että jokaiselle uudelle työntekijälle laadittaisiin yksilöllinen perehdytyssuunnitelma. 

Suunnitelma tulisi tehdä uuden työntekijän ja ohjaajan yhteistyössä ja siinä pitäisi ottaa huomioon 

työntekijän osaaminen ja lähtötaso. Osaamista voidaan arvioida esimerkiksi aiemman työkokemuk-

sen ja harjoittelupaikkojen perusteella. (Surakka 2009, 73.) 

 

Perehdytyssuunnitelmaan tulee liittää myös aikataulu, jonka mukaan perehdytyksessä edetään. Pe-

rehdytysvaihe voi kestää muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen, mutta maksimissaan kuusi 

kuukautta. Varsinainen perehdytysvaihe päättyy, kun työntekijä on oppinut tarvittavat taidot ja tie-

tää mistä voi etsiä tarvitsemansa tiedon. Oppiminen kuitenkin jatkuu edelleen. Työtä tehtäessä tieto 

ja osaaminen syvenevät, kun uusia asioita tulee eteen.  Terveydenhuoltoalan kentällä tapahtuu 

muutoksia koko ajan. Pätevän ja osaavan työntekijän mittarina voidaankin pitää sitä, että hän tietää 

selviytyvänsä erilaista eteen tulevista haasteista ja tilanteista. (Surakka 2009, 74.) 

Uuden työntekijän oppimista tulee myös seurata, ja edistymisestä tulee antaa palautetta. Työnteki-

jän pitäisi myös itse arvioida omaa oppimistaan keskusteluissa perehdyttäjän ja esimiehen kanssa. 

Hänellä pitää olla myös mahdollisuus antaa palautetta saamastaan ohjauksesta. Vaikka esimiehellä 

ja perehdyttäjällä on iso rooli perehdytyksen onnistumisessa, jokaisen työntekijän on itse oltava ak-

tiivinen perehtyjä ja uuden tiedon etsijä. (Surakka 20019, 77.) 
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4.3 Työhyvinvointi 

 

Lainsäädännössä on velvoitettu työnantajia perehdyttämään uusia työntekijöitä. Työturvallisuuslain 

14 §:ssä velvoitetaan työnantajaa ohjaamaan ja opettamaan uutta työntekijää työhön. Työnantajan 

toimiin kuuluu antaa työntekijälle riittävä tieto työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. (Työturvallisuus-

laki 738/2002 2:14 §.) 

 

Työhyvinvoinnin johtamiseen ja kehittämiseen on luotu erilaisia malleja, joilla pyritään kuvaamaan 

työhyvinvoinnin eri ulottuvuuksia ja painopistealueita. Ne auttavat organisaatiota hahmottamaan 

työhyvinvoinnin kenttää ja niitä tekijöitä, joita työn suunnittelussa ja henkilöstöjohtamisessa tulee 

ottaa huomioon. Malleissa on erilaisia näkemyksiä siitä, mistä työhyvinvointi rakentuu ja kuka ja 

mitkä tahot ovat mistäkin osa-alueesta vastuussa. (Laaksonen ja Salin 2019, 32.) Työkykytalo ja 

työhyvinvoinninportaat ovat kaksi tunnetuinta työhyvinvoinnin kuvaavaa mallia. Työhyvinvoinnin 

portaat- malli pohjautuu ihmisen perustarpeisiin, kun taas työkykytalo- malli perustuu ajatukseen 

yksilön vastuusta työkykyisyydestä. 

 

 

KUVA 2. Työkykytalo (Työterveyslaitos 2019.) 

 

Työkykytalo-malli perustuu yksilön työkykyyn. Sen on kehittänyt Juhani Ilmarinen vuonna 2006. Sen 

perusta rakentuu yksilön eli työntekijän vastuulle omasta työkyvystään ja osaamisestaan. Yksilön 

terveys ja toimintakyky ovat talon ensimmäinen kerros eli työkyvyn perusta, jolloin hänen fyysinen, 

psyykkinen ja sosiaalinen terveytensä ja toimintakykynsä sekä elämäntapansa luovat edellytykset 

sille, miten hän suoriutuu työstään. Talon toinen kerros rakentuu yksilön osaamisesta ja ammattitai-

dosta. Työntekijän ja työnantajan tulee pitää huolta osaamisen kehittämisestä ja ylläpidosta. Riittä-

vän haasteellinen työ motivoi myös työntekijää itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Työntekijän on tär-
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keää osata sovittaa yhteen työ ja työn ulkopuolinen elämä. Talon kolmas kerros pitää sisällään työn-

tekijän arvot ja asenteet sekä suhteet työhön ja työpaikan arvoihin. Johtamisella on merkitystä työn-

tekijän motivoitumiseen ja työn sitoutumiseen. Neljäs kerros on työn kerros, jossa työnantajalla ja 

esimiehillä on suuri vastuu työn organisoinnista, työolojen ja työturvallisuuden toteuttamisesta ja 

työyhteisön toimivuudesta. (Laaksonen ja Salin 2019, 32-33.) 

 

Työhyvinvoinnin portaat voidaan nimetä monella eri tavalla, mutta perusajatus portaissa on sama. 

Työturvallisuuskeskuksen työhyvinvoinnin portaat työkirjassa portaat on nimetty terveys, turvalli-

suus, yhteisöllisyys, arvostus ja osaaminen (Kuva 3). 

 

 

 

 

KUVA 3. Työhyvinvoinnin portaat (Työturvallisuuskeskus 2009.) 

 

Päivi Rauramo (2009) on kehittänyt työhyvinvoinnin portaat- mallin, joka pohjaa yhdysvaltalaisen 

psykologin Abraham Maslowin vuonna 1943 julkaisemaan teoriaan ihmisen viidestä perustarpeesta: 

fysiologiset tarpeet, turvallisuuden tarpeet, yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet, arvonannon 

tarpeet ja itsensä toteuttamisen tarpeet. Rauramo on omassa mallissaan laajentanut 40-luvun dua-

listista ihmiskuvaa kokonaisvaltaisempaan suuntaan ja on nimennyt ensimmäisen askeleen ”psyko-

fyysisiksi tarpeiksi”. Tätä alkuperäistä tarvehierarkia-teoriaa on sovellettu työhyvinvoinnin kentälle 

ajatuksena, että sekä työnantajan että työntekijän tulee huomioida nämä ihmisen viisi perustarvetta 

työtä suunnitellessa ja toteuttaessa. (Laaksonen ja Salin 2019, 34.) 

 

 

5 PEREHDYTYSOPPAAN TUOTTAMINEN 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa työelämälähtöinen perehdytysopas kotisairaala Aliisan uu-

delle työntekijälle tai opiskelijalle. Perehdytysopas on hyvä työväline perehtyjän ja perehdyttäjän 

välillä. Perehdytysmateriaali antaa uudelle sairaanhoitajalle selkeän kuvan tulevasta työstään, mitä 

hänen tulee osata ja missä hän tarvitsee vielä koulutusta. Perehdytysopas tulee käyttöön sähköi-

sessä muodossa, joten jatkossa perehdytysmateriaalia on helppo päivittää ajan tasalle toiminnan 

muuttuessa toimipaikkakohtaisesti. Perehdytysopas tehdään Word tiedostona, jonka Kainuun Sote 

siirtää sähköiseen muotoon.  
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Kesäkuussa 2019 Sotkamon terveyskeskussairaalassa järjestettiin sisäinen auditointi. Osastonhoitaja 

Eija Hakamäki oli ottanut tuolloin puheeksi opinnäytetyömme, ja kävi ilmi, että opinnäytetyömme on 

toivottu, ja perehdytysopas toivottaisiin käyttöön koko Kainuun alueella. Hyödynnämme opinnäyte-

työssämme saamaamme tietoa Sotkamon Aliisassa työskenteleviltä sairaanhoitajilta, mutta perehdy-

tysoppaasta tulee sellainen, että sitä voidaan hyödyntää koko Kainuun alueella.  

 

Opinnäytetyö jakautuu kahteen kokonaisuuteen, kirjalliseen teoriaosuuteen ja perehdytysoppaa-

seen. Teoriaosuus käsittelee perehdytystä ja kotisairaalatoimintaa. Kotisairaala Aliisan toiminnasta 

löytyy kattavasti tietoa Kainuun Soten Intranetistä. Sotkamon vuodeosaston osastonhoitajalta 

olemme saaneet paljon kirjallista materiaalia Aliisan toimintaan liittyen. Lisäksi omakohtaista koke-

musta Aliisan toiminnasta löytyy työharjoittelun muodossa toiselta opinnäytetyön tekijältä. Toinen 

opinnäytetyöntekijä työskentelee Sotkamon vuodeosastolla ja näin ollen päässyt seuraamaan Aliisan 

toimintaa sivusta. Hän on saanut tietoa Aliisan toiminnasta osaston työntekijöiltä jo ennen opinnäy-

tetyön aloittamista.  

 

Opinnäytetyössämme kyseessä on kehittämistyö, jossa käytetään tutkimuksellista otetta. Tutkimuk-

sellisina menetelminä käytetään osallistuvia kehittämismenetelmiä ja dokumenttiaineistoja eli kirjalli-

suutta, ammattikorkeakoulu tasoisia opinnäytetöitä sekä yliopistotasoisia prograduja lähteinä ja nii-

den analysointeja. 

 

Kehittämispainotteisessa opinnäytetyössä käytetään menetelmiä, joiden avulla syntyy jotakin aineis-

toa, mitä analysoimalla syntyy kehittämistyön tulos tai tuote, mikä meidän tapauksessamme on pe-

rehdytysopas sairaanhoitajille kotisairaala Aliisaan. Opinnäytetyön toteutuksen menetelmällinen rat-

kaisu oli lähettää kysely Aliisassa työskenteleville sairaanhoitajille, kysymykset löytyvät opinnäyte-

työn liitteessä kaksi. Kysymykset lähetettiin sähköpostitse kahdelle sairaanhoitajalle ja saamamme 

vastaukset olemme purkaneet auki opinnäytetyöhön ja perehdytysoppaaseen. Saamamme vastauk-

set helpottivat opinnäytetyön kliinisen osaamisen teoriaosuuden tekemistä opinnäytetyöhön sekä 

perehdytysoppaan rakentamista.  

 

Työelämän ohjaajilta olemme saaneet ohjeita ja toiveita opinnäytetyöhön ja itse oppaaseen lähinnä 

sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Toinen opinnäytetyön tekijöistä työskentelee akuuttiosastolla, 

näin ollen tapaamiset työelämän ohjaajien kanssa onnistuivat ennen työpäivän alkua tai työpäivän 

aikana.  

 

 

6 OPINNÄYTETYÖN AIKATAULU JA RESURSSIT 

 

Olemme aloittaneet opinnäytetyön keväällä 2019 aihekuvauksella, mikä hyväksyttiin toukokuussa. 

Kesällä 2019 aloimme etsimään tietoa perehdyttämisestä ja siihen liittyvistä lainsäädännöistä. Syk-

syllä jatkoimme teoriatiedon etsimistä kotisairaalatoiminnasta ja aloitimme työsuunnitelman tekemi-

sen. Haasteita opinnäytetyön tekemiseen on tuonut koulun aloitus sekä haastavat elämäntilanteet. 
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Itse opinnäytetyö muuttui myös alkuperäisestä suunnitelmasta. Alun perin tarkoitus oli tehdä pereh-

dytysopas pelkästään Sotkamoon, mutta perehdytysopas tullaan tekemään sähköiseen muotoon 

niin, että sitä voidaan hyödyntää koko Kainuun sotessa. Perehdytysopas tehdään Word tiedostona, 

jonka siirrosta sähköiseen muotoon huolehtii Kainuun Sote. Sairaanhoitajan tarkka työnkuva ja työ-

ajan jakautuminen tullaan liittämään valmiiseen perehdytysoppaaseen. Arvioimme että saamme 

koko opinnäytetyön valmiiksi 04/2020. 

 

6.1 Kustannukset 

 

Opinnäytetyöstämme ei tule kustannuksia juuri ollenkaan. Työskentelemme ja asumme molemmat 

Sotkamossa, minkä vuoksi voimme käydä vuodeosastolla aina tarvittaessa. Pääsääntöisesti kommu-

nikointi tapahtuu sähköpostitse. Opinnäytetyötä olemme tehneet tahoillamme ja välillä toistemme 

luona. 

 

 

6.2 Riskien arviointi 

 

Opinnäytetyön tekeminen on ollut haastavaa, sillä olemme molemmat työelämässä, minkä vuoksi 

yhteisen ajan löytäminen työn tekemiselle on ollut haastavaa. Työnjako on kuitenkin toiminut hyvin, 

ja olemme molemmat osallistuneet työn tekemiseen yhtä paljon. Opinnäytetyön tekemistä on hidas-

tanut toisen tekijän vaikea elämäntilanne viime syksynä sekä kansainvälisten lähteiden löytäminen ja 

niiden hyödyntäminen. Työsuunnitelman hidas eteneminen on riski molempien työntekijöiden val-

mistumiselle, jos opinnäytetyö ei valmistu ennen kevättä 2020, ei kumpikaan opiskelija valmistu. 

 

Viime metreillä opinnäytetyön valmistumisen riskiksi muodostui koronaviruksen aiheuttama poik-

keustila. Muun muassa allekirjoitusten saaminen erilaisiin lomakkeisiin hankaloitui huomattavasti, 

koska koulun ovet suljettiin opiskelijoilta ja opettajat ovat työskennelleet kotoa käsin. Haasteeksi 

muodostui myös tapaamiset opinnäytetyön tekijöiden välillä, sillä toisen tekijän puoliso kuuluu riski-

ryhmään, minkä vuoksi tapaamiset rajoittuivat puhelinkeskusteluihin ja videoyhteyksiin. Haastetta 

toi myös Kainuun soten vierailukielto osastolla, minkä vuoksi tapaaminen opinnäytetyön merkeissä 

osastolla ei onnistunut.  

 

 

7 EETTISET JA LUOTETTAVUUSKYSYMYKSET 

 

Meitä on ollut kaksi tekemässä opinnäytetyötä, mistä on ollut apua pitkällä matkalla opinnäytetyön 

tekemisessä. Toiselta on saanut henkistä tukea ja kannustusta, kun on meinannut usko loppua työn 

tekemisessä. Kotisairaala toimintaa Suomessa on tutkittu melko vähän. Kaikki mahdolliset lähteet oli 

otettava mukaan opinnäytetyön teoria osuuteen, ja pieni osa lähteistä on yli kymmenen vuotta van-

hoja. Lähteiden ja käytetyn aineiston luotettavuus, joka täyttää eettiset vaatimukset, oli joskus vai-

kea erottaa opinnäytetyötä tehdessämme. Olimme aidosti kiinnostuneita aiheesta, ja kunnioitimme 

käyttämiämme lähteitä merkitsemällä tarkasti lähdeviitteet. 
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Hyvä kirjallisuuskatsaus edellyttää tekijältään huolellista perehtymistä aiheeseen ja laajaa tutkimista 

saatavista aineistoista. Tämän opinnäytetyön tekeminen aloitettiin keväällä 2019 aihekuvauksella. 

Aihekuvauksen hyväksymisen jälkeen tutustuimme hyvin paljon aiheesta aikaisemmin kirjoitettuun 

tietoon ja erilaisiin tutkimuksiin. Matkan varrelle on mahtunut paljon ja teoriatietoa ja tutkimuksia on 

koko ajan yritetty etsiä lisää. Lähteiden kriittinen arviointikyky kehittyy koko ajan opinnäytetyötä 

tehdessä ja näin ollen alussa olevia lähteitä on karsittu paljon pois työn edetessä.  

 

Lainsäädäntö ja erilaiset ohjeistukset ohjaavat tutkimuksia ja opinnäytetyön tekemistä. Tutkimuksen 

eettisyyteen vaikutetaan lainsäädännöllä. Opinnäytetyön tekemisessä keskittymällä omaan aihee-

seen ja arvioimalla erivaiheissa eettisyyttä voidaan vaikuttaa siihen, että tutkittu tieto on luotettavaa 

ja totuudenmukaista. Omat kokemukset ja teoriatieto luotettavista lähteistä vahvistaa tutkimusta. 

Aineistosta täytyy etsiä keskeiset asiat ja tulkita ne oikein. Tuloksia ei saa väärentää tai luoda tyh-

jästä. Eettiset ohjeet määrittävät, että tutkimuksen vuoksi ei saa aiheutua haittaa tutkittaville. On 

tärkeää ymmärtää tutkittavien henkilökohtaiset eroavaisuudet persoonissa, etteivät ne aiheuta vir-

heitä tutkimustuloksiin. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 211—215.) 
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8 POHDINTA 

 

Opinnäytetyön aiheen valinta varmistui, kun tiesimme että alkaa Sotkamossa Aliisan toiminta 2018. 

Perehdytysopasta ei tässä muodossa ole valmiina koko Kainuussa. Työn tilaaja oli mukana alusta 

asti ja seurasi työn etenemistä kiinnostuneena lopputuloksesta.  

 

Tämän opinnäyte työn tekemisen aikana opimme, että kotisairaalatoiminta on tärkeää. Kotisairaala 

toiminnan edellytykset ovat hoitohenkilökunnan saatavuus, ammattitaitoisuus, asiakaslähtöisyys, 

oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus, turvallisuus ja hoidon jatkuvuus. Kotisairaalassa työskentely 

vaatii sairaanhoitajalta todella laajaa ammatillista osaamista ja eettisiä valmiuksia. Uuden työnteki-

jän hyvä perehdytys tukee tätä osaamista. 

 

Hyvä hoito kotisairaalassa toteutuu sairaanhoitajien hyvillä kliinisillä taidoilla ja kouluttautumalla. 

Hoito kotiympäristössä ylläpitää potilaan luontaista toimintakykyä ja sosiaalista verkostoa. Kotona 

hoidettaessa asiakkaat pysyvät omatoimisina ja tuntevat olonsa turvallisemmaksi ja ottavat hoidos-

taan vastuutaan enemmän itse. Kotisairaalan toiminnassa löytyy myös kehitettävää, muun muassa 

kotisairaalan toiminnasta tulisi tehdä näkyvämpää ja tunnetumpaa, jotta eri tahot osaisivat lähettää 

ja ohjata potilaita kotisairaalan asiakkaiksi. 

 

Kotisairaalan potilaan täytyy olla sellaisessa kunnossa, että kotona hoitaminen on mahdollista. Poti-

laan tulee selviytyä päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti, kotipalvelun avulla tai omaisten tai läheis-

ten turvin. Kotisairaalahoito ei sovellu potilaalle, joka ei halua kotisairaalaan tai ei pysty hälyttämään 

apua puhelimella tai turvapuhelimella. Se ei myöskään sovellu potilaalle, jolla on hallitsematon päih-

deongelma tai joka on yksin asuva, muistamaton tai sekava. Kotisairaalahoito on potilaalle vapaaeh-

toista ja perustuu aina potilaan ja omaisten omaan toiveeseen ja motivaatioon. Potilaalle taataan 

tarpeen vaatiessa joustava pääsy sairaalaan osastohoitoon. Kotisairaala järjestää tarvittaessa jatko-

hoidon kotihoidon piiriin. 

 

Tämän opinnäytetyön luotettavuutta saattavat heikentää tutkimusaineiston ikä. Kaikki varteenotetta-

vat lähteet oli otettava mukaan työhön. Uusia tutkimuksia kotisairaalahoidosta on hyvin vähän. 

Vaikka ammattilaisten kanssa on tutkimuksia ja tietoa etsitty, ei uusia tutkimuksia suomen kielellä 

ole saatavilla.  

 

Hyvä kirjallisuuskatsaus edellyttää tekijältään huolellista perehtymistä aiheeseen ja laajaa tutkimista 

saatavista aineistoista. Tämän opinnäytetyön tekeminen aloitettiin keväällä 2019 aihekuvauksella. 

Matkan varrelle on mahtunut paljon ja teoriatietoa ja tutkimuksia on koko ajan yritetty etsiä lisää. 

Lähteiden kriittinen arviointikyky on kehittynyt työtä tehdessä ja näin ollen alussa olevia lähteitä on 

karsittu paljon pois työn edetessä. 

 

Opinnäytetyön tekijöillä ei ollut juuri mitään kokemusta kotisairaalatoiminnasta, muuta kuin kolmen 

viikon työssäoppimisjakso, jonka aikana sai vain pintaraapaisun siitä, mitä kotisairaalatoiminta on. 
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Tämänhetkinen pandemiatilanne koko maailmassa ja myös Suomessa on uhka ikäihmisille ja perus-

sairauksia omaaville henkilöille. Koronavirus Covid19 vaikutti myös meidän opinnäytetyömme teke-

miseen. Emme voineet tavata kasvokkain. Olimme yhteydessä toisiimme erilaisia sähköisiä kanavia 

käyttäen. Terveydenhuoltohenkilöstö on jo monta viikkoa työskennellyt haastavissa oloissa sairaa-

loissa, asumisyksiköissä ja kotihoidossa. Tässä vaiheessa ei ole tiedossa, kuinka pitkään nämä poik-

keusolot maailmassa ja Suomessa kestävät. Pohdimme, olisiko kotisairaala paras vaihtoehto hoitaa 

ihmisiä heidän omassa kodissaan. Kotiympäristö suojelee asiakasta viruksilta, jos hänen terveyden 

tilansa on sellainen, että kotona hoitaminen on mahdollista.  

 

Hyvä jatkotutkimusaihe olisi selvittää kotisairaalatoimintaa omaisten näkökulmasta. Ovatko omaiset 

tyytyväisiä kotisairaalatoimintaan ja mitä kehittämisen kohteita he näkevät kotisairaalatoiminnalle. 

Toinen hyvä jatkotutkimuksen aihe olisi palliatiivisen ja saattohoidon toteuttaminen kotona.  

 

Perehdytysopas on hyväksytty toimeksiantajan taholta 7.5.2020 ja se otettiin käyttöön paperisena 

versiona 8.5.2020 Sotkamon kotisairaala Aliisassa. Perehdytysopas tullaan julkaisemaan sähköisessä 

muodossa toimeksiantajan taholta myöhemmin. Jokainen Aliisan yksikkö muokkaa perehdytysop-

paan vastaamaan omia tarpeitaan sen hetkisen tarpeen mukaan. Muokkaajana voi olla esimerkiksi 

osastonhoitaja tai kotiutuskoordinaattori.  
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LIITE 1: SAIRAANHOITAJAN EETTISET OHJEET  

 

Sairaanhoitajien eettiset ohjeet Eettisten ohjeiden tarkoituksena on tukea sairaanhoitajien, tervey-

denhoitajien, kätilöiden ja ensihoitajien (AMK) eettistä päätöksentekoa heidän päivittäisessä työs-

sään*. Ohjeet ilmaisevat sairaanhoitajille, muille terveydenhuollossa työskenteleville sekä väestölle 

sairaanhoitajan perustehtävän yhteiskunnassa ja hänen työnsä periaatteet: 

 

1. Sairaanhoitajan tehtävä Sairaanhoitajan tehtävänä on väestön terveyden edistäminen ja yl-

läpitäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä kärsimyksen lievittäminen. Sairaanhoitaja aut-

taa kaikenikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Sairaanhoitaja palvelee yksilöi-tä, per-

heitä ja yhteisöjä. Ihmisiä hoitaessaan hän pyrkii tukemaan ja lisäämään heidän omia voi-

mavarojaan sekä parantamaan heidän elämänsä laatua. 

 

2. Sairaanhoitaja ja potilas Sairaanhoitaja on toiminnastaan ensisijaisesti vastuussa niille poti-

laille, jotka tarvitsevat hänen hoitoaan. Hän suojelee ihmiselämää ja edistää potilaan yksilöl-

listä hyvää oloa. Sairaanhoitaja kohtaa potilaan arvokkaana ihmisenä ja luo hoitokulttuurin, 

jossa otetaan huomioon yksilön arvot, vakaumus ja tavat. Sairaanhoitaja kunnioittaa poti-

laan itsemääräämisoikeutta ja järjestää potilaalle mahdollisuuksia osallis-tua omaa hoitoaan 

koskevaan päätöksentekoon. Sairaanhoitaja pitää salassa potilaan an-tamat luottamukselli-

set tiedot ja harkitsee, milloin keskustelee niistä muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Sai-

raanhoitaja kohtelee toista ihmistä lähimmäisenä. Hän kuuntelee potilasta ja eläytyy tämän 

tilanteeseen. Sairaanhoitajan ja potilaan välinen hoitosuhde perustuu avoimeen vuorovaiku-

tukseen ja keskinäiseen luottamukseen. Sairaanhoitaja toimii tehtävässään oikeudenmukai-

sesti. Hän hoitaa jokaista potilasta yhtä hyvin ja kunkin yksilöllisen hoitotarpeen mukaan, 

riippumatta potilaan terveysongelmasta, kulttuurista, uskonnosta, äidinkielestä, iästä, suku-

puolesta, rodusta, ihon väristä, poliittisesta mielipiteestä tai yhteiskunnallisesta asemasta.  

 

3. Sairaanhoitajan työ ja ammattitaito tekemästään hoitotyöstä sairaanhoitaja vastaa henki-

lökohtaisesti. Hän arvioi omansa ja muiden pätevyyden ottaessaan itselleen tehtäviä ja jaka-

essaan niitä muille. Ammatissa toimivan sairaanhoitajan velvollisuutena on jatkuvasti kehit-

tää ammattitaitoaan. Samassa hoitoyhteisössä työskentelevät sairaanhoitajat vastaavat yh-

dessä siitä, että hoitotyön laatu on mahdollisimman hyvä ja että sitä parannetaan jatkuvasti. 
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4. Sairaanhoitaja ja työtoverit Sairaanhoitajat tukevat toinen toistaan potilaan hoitoa koske-

vassa päätöksenteossa, työssä jaksamisessa ja ammatillisessa kehittymisessä. Sairaanhoita-

jat kunnioittavat oman ja muiden ammattiryhmien edustajien asiantuntemusta. He pyrkivät 

hyvään yhteistyöhön muiden potilaan hoitoon osallistuvien työntekijöiden kanssa. Sairaan-

hoitajat valvovat, etteivät oman ammattikunnan jäsenet tai muut poti-laan hoitoon osallistu-

vat toimi potilasta kohtaan epäeettisesti. 

 

 

5. Sairaanhoitaja ja yhteiskunta Sairaanhoitajat osallistuvat ihmisten terveyttä, elämän laa-tua 

ja hyvinvointia koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon sekä kansallisella että kansain-

välisellä tasolla. Sairaanhoitaja toimii yhdessä potilaiden omaisten ja muiden läheisten 

kanssa ja vahvistaa näiden osallistumista potilaan hoitoon. Hän antaa terveyttä koskevaa 

tietoa väestölle ja lisää ihmisten kykyjä hoitaa itseään. Sairaanhoitaja tekee yhteistyötä va-

paaehtois-, vammais- ja potilasjärjestöjen kanssa. Sairaanhoitajien kansainvälinen työ on 

ammatillisen tiedon ja taidon vastavuoroista välittämistä sekä osallistumista kansainvälisten 

järjestöjen toimintaan. Sairaanhoitajat kantavat vastuuta ihmiskunnan terveydellisten ja so-

siaalisten elinolojen kehittämisestä maailmanlaajuisesti sekä edistävät samanarvoisuutta, 

suvaitsevaisuutta ja yhteisvastuullisuutta. 

 

6. Sairaanhoitaja ja ammattikunta Sairaanhoitajakunta huolehtii siitä, että ammattikunnan jä-

senet hoitavat arvokkaasti yhteiskunnallisen tehtävänsä. Ammattikunta tukee jäsentensä 

moraalista ja eettistä kehitystä sekä valvoo, että sairaanhoitajalla säilyy ihmisläheinen autta-

mistehtävä. Sairaanhoitajat vastaavat ammattikuntana jäsentensä hyvin-voinnista. Heidän 

ammattijärjestönsä toimii aktiivisesti oikeudenmukaisten sosiaalisten ja taloudellisten työolo-

jen varmistamiseksi jäsenistölle. Sairaanhoitajakunta vastaa oman alansa asiantuntijuu-

desta. Sairaanhoitajat huolehtivat ammatin sisällön syventämisestä, koulutuksen kehittämi-

sestä sekä tieteellisyyden edistämisestä. Sairaanhoitajakunnan asiantuntijuuden kasvun tu-

lisi näkyä väestön hyvän olon edistymisenä 
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LIITE 2: KYSELY ALIISAN SAIRAANHOITAJILLE 

 

1. Kuinka Aliisan asiakkaaksi tullaan? 

2. Kuinka kauan Aliisan asiakkuus voi kestää? Keskimääräinen asiakkaan hoitoaika? 

3. Kuinka monta asiakaskäyntiä on päivässä? 

4. Mitkä ovat yleisimmät kotona hoidettavat akuutin sairaanhoidon tarpeet? 

5. Kuinka monta käyntiä Aliisa voi hoitaa vuorokaudessa asiakkaan luona? Onnistuuko 

Aliisan käynnit viikonloppuisin/öisin? Miksi, miksi ei? 

6. Mistä Aliisan asiakas saa tarvitsemansa lääkkeet? 

7. Mistä asiakas saa tarvitsemansa hoitotarvikkeet? (Antibioottihoidossa tarvittavat, haa-

vanhoidossa tarvittavat) 

8. Millainen on Aliisan sairaanhoitajan työaika? 

a. Kenen vastuulla on perua Aliisan sairaanhoitajan käynnit, mikäli työntekijä sai-

rastuu? 

b. Kuka hoitaa Aliisaa tarvitsemat potilaat, jos Aliisan toimintaa ei ole saatavilla 

esimerkiksi iltaisin/viikonloppuisin? Minne potilaat ohjataan hoitoon? 

c. Mitä Aliisan sairaanhoitaja tekee, jos asiakaskäyntejä ei ole? 

9. Mitä kliinisiä taitoja Aliisan sairaanhoitaja tarvitsee? 

a. Montako vuotta sairaanhoitajalla tulisi olla työhistoriaa ennen Aliisan tuloa? 

10. Millaisia päätöksiä Aliisan sairaanhoitaja voi tehdä asiakkaan kotona asiakkaan hoitoon 

liittyen? 

a. Mikä on ensisijainen taho, johon Aliisan hoitaja ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa 

asiakkaan luona? 

b. Onko lääkärin konsultaatio mahdollinen? 

11. Kuinka potilasturvallisuus varmistetaan? 
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LIITE 3: PEREHDYTYSOPPAAN SISÄLTÖ 

 

- Mikä on ALIISA? 

o Aliisan toiminnan kuvaus 

- Mitä sinulta odotetaan? 

o Työkokemus, millaisia taitoja tarvitaan, että itsenäisessä työssä pärjää 

- Yleisiä asioita 

o Ensimmäinen päivä, avaimet, tunnukset, ruokailu, poissaolo käytäntö 

- Perehtyminen osastolla 

o Perehdyttämisen aloitus  

- Turvallisuuteen liittyvät asiat 

o Mitä tulee tietää ja osata 

- Kotisairaala 

o Työskentely kotisairaalassa 

- Liite 1: lääkehoitosuunnitelma 

o Näytöt ja allekirjoitukset 

- Liite 2: Kirjaaminen, tilastointi ja ajanvarauskirja 

o Ohjeet kirjaamiselle, tilastoinnille ja ajanvarauskirjan luomiselle 

- Liite 3: ISBAR, NEWS, NRS, FRAT 


