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Tämän tuotokseen painottuvan opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä perioperatiivisen
harjoittelun opas kahden viikon harjoitteluaan Nokian terveyskeskuksen leikkausosastolla suorittaville sairaanhoitajaopiskelijoille. Tavoitteena on oppaan avulla ohjata opiskelijoita toimimaan leikkausosaston käytänteiden mukaisesti ja helpottaa siten harjoittelun sujumista erityisesti sen alkuvaiheessa. Opinnäytetyön työelämäyhteytenä toimii
Nokian terveyskeskuksen leikkausosasto, jossa tehdään päiväkirurgisia toimenpiteitä
yleiskirurgian, ortopedian, gastroenterologian, gynekologian ja urologian sekä käsi- ja
lapsikirurgian erikoisaloilta.
Perioperatiivisen harjoittelun oppaaseen on koottu ammattitaitoa edistävän harjoittelun
käytäntöön ja leikkausosastolla toimimiseen liittyviä asioita, jotka opiskelijan on hyvä
tietää jo harjoittelunsa alkuvaiheessa. Perioperatiivisella harjoittelujaksolla sairaanhoitajaopiskelijan toimintaa ohjaavat opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet sekä oppimistavoitteet, jotka opiskelija laatii itselleen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmassa
määriteltyjen yleisten oppimistavoitteiden ja osaamisen arvioinnin kriteerien pohjalta.
Näiden lisäksi harjoittelussa olevan opiskelijan on noudatettava hoitotyötä ohjaavia lakeja ja eettisiä ohjeita.
Nokian terveyskeskuksen leikkausosastolla hoitotyön opiskelijat tutustuvat anestesia- ja
leikkauspuolen sairaanhoitajan työnkuvan lisäksi heräämöhoitoon ja leikkausosaston
yhteydessä toimivaan välinehuoltoon. Kahden viikon harjoittelujaksolla ollessaan opiskelijalla on mahdollisuus harjaantua leikkaukseen valmistautumisessa ja leikkauksen
aikaisessa salityöskentelyssä, leikkauspotilaan kohtaamisessa ja turvallisen vuorovaikutussuhteen luomisessa sekä potilaan voinnin tarkkailemisessa intra- ja postoperatiivisessa hoitotyön vaiheessa. Koska infektiot ovat yksi merkittävistä leikkaushoitotyöhön
liittyvistä riskeistä, perioperatiivisessa hoitotyössä korostuu leikkauksen aikaisen aseptiikan toteutuminen. Henkilökohtainen hygienia, käsihygienia ja suojainten käyttö sekä
steriiliyden ylläpitoon liittyvät tekijät ovat aseptisen toiminnan perusteita, joita sairaanhoitajaopiskelijoiden on osattava noudattaa perioperatiivisella harjoittelujaksolla ollessaan.
Tätä opinnäytetyötä varten on teemahaastateltu Nokian terveyskeskuksen leikkausosaston osastonhoitajaa ja siellä työskenteleviä sairaanhoitajia. Näitä asiantuntijahaastatteluja on opinnäytetyössä käytetty asiantuntijoiden konsultoimiseen sekä työn sisällön suuntaamiseen ja rajaamiseen leikkausosaston tarpeiden mukaiseksi.
Asiasanat: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu, päiväkirurginen hoitotyö, harjoittelun
tavoitteet, sairaanhoitajaopiskelijan oikeudet ja velvollisuudet
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The aim of this thesis is to make a guide for nurse trainees who are beginning their practical training period of perioperative nursing on the operating ward of Nokia’s health
centre. An objective of the thesis is to direct nurse trainees to act according to customs
of the operating ward and facilitate them to begin practical training period.
The guide of perioperative practical training period deals with day surgery, asepsis and
objectives, rights and incumbents that nurse trainees have on the practical training period. Laws and ethical rules directs nurse trainees act on the ward also.
On the operating ward of Nokia’s health centre nurse trainees intern both anesthesia and
operation nursing. They explore service of instruments and patients care on the recovery
room too. During the practical training period nurse trainee can get practice to prepare
operating room for prospective procedures, act on operating room during operations,
encounter patients who are performing some operation and create connections with patients. Nurse trainees should obey asepsis on their action because infections are great
risk of surgery.
Three nurses who work on the operating ward of Nokia’s health centre have talked for
this thesis. Interviews have made according to qualitative research method, based on
themes, and interviewees have kept protection of anonymity.

Key words: Practical training period, day surgery, deals of practical training period,
nurse trainee’s rights and incumbents
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1 JOHDANTO

Perioperatiivisen hoitotyön päiväkirurginen toimintamuoto on yleistynyt nopeasti viimeisen parinkymmenen vuoden aikana anestesia- ja leikkaustekniikoiden kehittymisen
sekä asennemuutosten mahdollistamana. Tehokkuuden ja edullisuutensa vuoksi toimintamuoto valtaa alaa yhä useammilla kirurgian erikoisaloilla, joka näkyy muun muassa
päiväkirurgisesti toteutettavien leikkausten monipuolistumisessa (Hynynen, Takkunen,
Kurola & Kalso 2006, 29). Kehitystä on tapahtunut myös siinä, että päiväkirurgisesti
voidaan hoitaa yhä useampia, iäkkäämpiä ja huonokuntoisempia potilaita. Päiväkirurginen hoitotyö asettaa kuitenkin tietyt kriteerit potilaan päiväkirurgiseen toimenpiteeseen
hyväksymiselle sekä leikkauksen jälkeiselle tarkkailulle ja kotiutumiselle. (Korttila &
Kangas-Saarela 2006, 510.)

Nokian terveyskeskuksen leikkausosasto on pieni, mutta toimiva, päiväkirurgisen hoitotyön yksikkö. Suomen lääkärilehden artikkelissaan Silén-Lipponen (2006, 3995) kuvaa
pieniä toimintayksiköitä joustaviksi ja tehokkaiksi toimijoiksi. Nokialla toimiva leikkausosasto on yksi tämänkaltaisista pienistä yksiköistä, jossa osaston pieni koko ja sen
tiivis työyhteisö luovat hyvät mahdollisuudet perioperatiiviseen harjoittelussa olevan
opiskelijan ohjaukselle ja oppimiselle. Leikkausosasto, johon tämä opinnäytetyö tehdään, toimii harjoittelupaikkana lähinnä perusopintoihin kuuluvilla kahden viikon perioperatiivisen hoitotyön harjoittelujaksoilla.

Perioperatiivisen harjoittelun tarkoituksena on tutustuttaa sairaanhoitajaopiskelijat leikkausosastolla toteutettavaan hoitotyöhön. Yleensä toiseen opintovuoteen ajoittuvalla
(Roto 2010, 7), perusopintoihin kuuluvalla kahden viikon perioperatiivinen harjoittelujaksolla opiskelija perehtyy perioperatiivisen sairaanhoitajan työnkuvaan leikkausosastolla.

Tämän opinnäytetyön aihe on noussut käytännön hoitotyöstä ja on ajankohtainen opiskelijoiden harjoittelujaksoilla ilmenneiden epäkohtien vuoksi. Koskinen ja SilénLipponen (2001, 129) toteavat tutkimuksessaan, että opiskelijat kokevat harjoittelujaksot usein jännittävinä ja pelottavina. Harjoittelujakson alussa opiskelija saattaa olla hyvinkin epävarma pohtiessaan sitä, mitä häneltä odotetaan ja miten hänen tulisi osata
toimia uuteen harjoittelupaikkaan tullessaan. Tämän opinnäytetyönä toteutettavan op-
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paan tavoitteena on, että opiskelijalla on mahdollisuus tutustua tulevaan harjoittelupaikkaansa sekä selvittää leikkausosastolla toimimisen periaatteita ja käytänteitä jo ennen
ensimmäistä harjoittelupäiväänsä. Tällä tavoin harjoittelun opas helpottaa leikkausosastolle tulemista ja sen toimintaan sisälle pääsemistä.

Opinnäytetyössä on hyödynnetty asiantuntijahaastatteluja, joiden avulla on kerätty Nokian terveyskeskuksen leikkausosastolla työskentelevien sairaanhoitajien kokemuksia
perioperatiiviseen harjoitteluun liittyen (ks. luku 6.1.3). Keskeisimmiksi asioiksi haastatteluissa nousivat aseptinen toiminta, ohjattuna toimiminen harjoittelun aikana sekä
opiskelijan motivoituneisuus ja kiinnostus oppimista kohtaan. Harjoittelussa ollessaan
sairaanhoitajaopiskelijoilla on mahdollisuus tutustua osastolla tehtävään hoitotyöhön ja
harjoitella monipuolisesti erilaisia leikkauspotilaan hoitoon tarvittavia taitoja.
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2 TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA TAVOITE

Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä opas päiväkirurgiselle leikkausosastolle harjoitteluun tuleville sairaanhoitajaopiskelijoille.

Opinnäytetyön tehtävät ovat
1. Mitä asioita sairaanhoitajaopiskelijan on hyvä tietää päiväkirurgisella leikkausosastolla työskentelemisestä kahden viikon harjoittelujaksoa aloittaessaan?
2. Mitä asioita sairaanhoitajaopiskelijan on mahdollista oppia kahden viikon perioperatiivisella harjoittelujaksolla?
3. Mitkä ovat opiskelijan tavoitteet, oikeudet ja velvollisuudet perioperatiivisella
harjoittelujaksolla?

Opinnäytetyön tavoitteena on ohjata Nokian terveyskeskuksen leikkausosastolla harjoittelussa olevia sairaanhoitajaopiskelijoita toimimaan perioperatiivisen hoitotyön ja leikkausosaston käytänteiden mukaisesti. Tavoitteena on siten opaskansion avulla helpottaa
opiskelijoiden perioperatiiviseen hoitotyöhön tutustumista erityisesti harjoittelun alkuvaiheessa sekä lisätä heidän oppimistaan perioperatiivisen hoitotyön harjoittelujaksolla.
Oppaan tavoitteena on myös tukea opiskelijan ohjaajaltaan ja muilta työntekijöiltä saamaa ohjausta.
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3 OPINNÄYTETYÖN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT

Opinnäytetyön teoreettiset lähtökohdat ovat hoitotyön teoreettista tietoa, jota hyödyntäen perustellaan opinnäytetyössä tehtyjä valintoja (Vilkka & Airaksinen 2004, 42). Tämän opinnäytetyön teoreettisia lähtökohtia ovat päiväkirurginen hoitotyö ja sairaanhoitajaopiskelijoiden perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu. Nämä kaksi yläkäsitettä on
jaettu alakäsitteisiin, joita päiväkirurgisen hoitotyön näkökulmasta ovat päiväkirurgisen
potilaan valinta ja hoitopolku leikkausosastolla sekä perioperatiivisen sairaanhoitajan
työnkuva, tiimityö leikkausosastolla ja aseptiikka leikkaussalityöskentelyssä. Perioperatiivisen harjoittelun käsite on rajattu koskemaan harjoittelujaksolle asetettavia tavoitteita
sekä opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia. (Kuvio 1.)

Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelujaksolla sairaanhoitajaopiskelijat tutustuvat leikkausosastoilla työskentelevien sairaanhoitajien työnkuvaan, minkä vuoksi leikkaustiimiin kuuluvien sairaanhoitajien roolien ja työtehtävien käsitteleminen on sisällytetty
tämän opinnäytetyön teoreettisiin lähtökohtiin. Leikkausosastolla työskentelevien sairaanhoitajien työnteko edellyttää tiettyjen toimintaperiaatteiden ja aseptisten työtapojen
ymmärtämistä sekä niiden noudattamista hoitotyössä. Tästä syystä perioperatiivisella
harjoittelujaksolla korostuu sairaanhoitajaopiskelijoiden aseptisten toimintaperiaatteiden
harjoitteleminen henkilökohtaisen hygienian, käsihygienian ja suojainten käytön sekä
steriiliyden ylläpitämisen osa-alueilla.

Teoreettisissa lähtökohdissa perioperatiivisen harjoittelun käsite on rajattu koskemaan
harjoittelujaksolle asetettavia tavoitteita sekä opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia
(Kuvio 1). Perioperatiivisen hoitotyön kahden viikon harjoittelujakso kuuluu sairaanhoitajaopiskelijoiden perusopintoihin, joissa opiskelijan on tarkoitus tutustua perioperatiivisen hoitotyön käytäntöihin yleisellä tasolla. Harjoittelun aikaista oppimista ohjaavat
sekä ammattikorkeakoulun opintosuunnitelmaan perustuvat yleiset tavoitteet että opiskelijan itselleen laatimat henkilökohtaiset oppimistavoitteet. Tavoitteiden lisäksi opiskelijan toimimista harjoittelujaksolla ohjaavat opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. Tässä
opinnäytetyössä perioperatiivista harjoittelua tarkastellaankin näiden harjoitteluun vaikuttavien tekijöiden kautta.
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4 PÄIVÄKIRURGINEN HOITOTYÖ

Perioperatiivisen hoitotyön päiväkirurginen toimintamuoto on kasvattanut suosiotaan
viime vuosikymmenten aikana erityisesti sillä saavutetun parantuneen leikkaustoimenpiteiden saatavuuden, taloudellisuuden ja sairaslomien lyhentymisen myötä (Hynynen
ym. 2006, 29; Lahtinen ym. 1998, 87). Päiväkirurgisen toimintamuodon kehittyminen
on alkanut esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa jo 1900-luvun alkupuolella.
Suomessa päiväkirurgiaa alettiin toteuttaa 1980-luvun loppupuolella, mistä lähtien päiväkirurgia on kehittynyt ja yleistynyt nopeasti erityisesti gynekologisen ja ortopedisen
kirurgian aloilla (Mattila 2010, 59). (Korte, Rajamäki, Lukkari & Kallio 1996, 73.)

4.1 Päiväkirurgia

Päiväkirurgian määritelmän mukaan potilaat tulevat toimenpiteeseen suunnitellusti leikkauspäivän aamuna, ovat leikkausosastolla hoidettavana alle 12 tunnin ajan ja kotiutuvat osastolta leikkauspäivän iltaan mennessä (Korttila & Kangas-Saarela 2006, 510;
Lahtinen ym. 1998, 17; Tohmo, Kuosa & Erkola 2006, 42; Valanne 2005, 455). Päiväkirurgisen hoitotyön tarkoituksena on tuottaa entistä tehokkaampaa leikkaustoimintaa,
mikä edellyttää oikeanlaista potilasvalintaa, potilaan kokonaisvaltaista hoitamista ja
työntekijöiden moniammatillista tiimityötä (Lahtinen ym. 1998, 36, 86). Päiväkirurgialla saavutettavia etuja ovat hoitokustannusten ja sairaalainfektio-riskin pieneneminen,
toiminnan tehokkuuden lisääntyminen sekä kuntoutumisen nopeutuminen, sairaalassaoloajan lyhentyminen ja sairaalahoidon potilaspaikkojen tarpeen väheneminen (Korte
ym. 1996, 72). Korttilan ja Kangas-Saarelan (2006) mukaan päiväkirurgisesti ei kuitenkaan voida toteuttaa mitä tahansa leikkauksia. Esimerkiksi vatsa- tai rintaonteloon kohdistuvat avoleikkaukset, kallon sisäiset toimenpiteet sekä leikkaukseen liittyvä verensiirron tarve ovat suhteellisia vasta-aiheita päiväkirurgisesti toteutettaville toimenpiteille
(Korttila & Kangas-Saarela 2006, 511).

Päiväkirurgiassa toimenpiteet tehdään leikkaussaliolosuhteissa ja niiden anestesiamuotona on joko laskimosedaatio, laajapuudutus tai yleisanestesia (Korttila & KangasSaarela 2006, 510; Käypä hoito 2008). Nokian terveyskeskuksen leikkausosastolla tehdään päiväkirurgisia toimenpiteitä monipuolisesti yleiskirurgian, ortopedian, gastroente-
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rologian, käsi- ja lapsikirurgian, sekä gynekologian ja urologian erikoisaloilta. Suurin
osa näistä leikkausosastolla tehtävistä toimenpiteistä tehdään tähystystoimenpiteenä,
kun taas tavallisimmin käytettyjä anestesiamuotoja ovat yleisanestesian sekä spinaali- ja
epiduraalipuudutuksen lisäksi pleksus-, laskimo- ja paikallispuudutus. (Malmström
2011.)

4.1.1 Päiväkirurgisen potilaan valintaan vaikuttavat tekijät

Päiväkirurgiseen toimenpiteeseen tulevien potilaiden leikkauskelpoisuuteen vaikuttaa
heidän terveydentilansa lisäksi toimenpiteen laajuus ja siihen liittyvien leikkauksen jälkeisten komplikaatioiden riski, jotka arvioidaan yksilöllisesti ennen leikkausta. Näiden
ohella preoperatiivisesti tulee arvioida myös mahdollisten postoperatiivisten komplikaatioiden hoitomahdollisuudet. (Käypä hoito 2008.) Kirurgisen hoidon kehittymisen myötä päiväkirurgisesti hoidetaan nykyisin entistä iäkkäämpiä ja sairaampia asiakkaita
(Korttila & Kangas-Saarela 2006, 510). Päiväkirurgisen toimenpiteen onnistumiseen ja
leikkauksen jälkeiseen toipumiseen vaikuttaa hoitohenkilökunnan ammattitaidon lisäksi
potilaan suostuminen päiväkirurgiseen toimenpiteeseen, osallistuminen hoidon suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä vastuunottaminen ja motivoituminen omaan leikkauksen
jälkeiseen hoitoonsa liittyen (Lahtinen ym. 1998, 38; Tohmo ym. 2006, 42).

Potilaan yleissairauksista päiväkirurgian kannalta merkittävimpiä ovat astma, diabetes
sekä sepelvaltimo- ja verenpainetauti. Hyvässä hoitotasapainossa ollessaan nämä sairaudet eivät ole esteenä toimenpiteen päiväkirurgiselle toteuttamiselle, kun taas uniapneasta tai sairaalloisesta lihavuudesta (BMI > 35) kärsiville potilaille päiväkirurgia ei
ole sopiva hoitomuoto. (Kangas-Saarela 2005, 457-458.) Myös voimakas kipu ja pahoinvointi, vieroittamaton tai hoitamaton päihdeongelma sekä vaikeat sydän- ja verenkiertoelimistön sekä keuhkojen, maksan tai munuaisten sairaudet ovat vasta-aiheita päiväkirurgisesti tehtävälle toimenpiteelle (Lahtinen ym. 1998, 39). Lisäksi potilaan kieltäytyminen päiväkirurgiasta, kyvyttömyys tai haluttomuus noudattaa ohjeita sekä vastuullisen saattajan puuttuminen leikkauksen jälkeen ovat esteitä päiväkirurgiselle leikkaukselle. (Korttila & Kangas-Saarela 2006, 511.)
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4.1.2 Potilaan hoitopolku päiväkirurgisella leikkausosastolla

Päiväkirurgisen potilaan hoitopolun ymmärtäminen on oleellinen osa leikkausosastolla
työskentelevän sairaanhoitajan ammatillista osaamista, sillä tietoisuus potilaan hoidon
eri vaiheista lisää työn sujuvuutta ja parantaa potilaan ohjaamisen laatua hoitotyössä.
Päiväkirurgisella osastolla potilaan hoito tähtää nopeaan kotiuttamiseen, minkä huomioiminen on tärkeää jo preoperatiivisessa hoidon suunnittelussa sekä intraoperatiivisessa
leikkauksen ja anestesian toteuttamisvaiheessa. (Haapala 2009, 26, 34-35; liite 1, 50.)

Ennen päiväkirurgista toimenpidepäivää potilaalle tehdään esitarkastus, jonka yhteydessä hänelle annetaan tietoa ja ohjeita tulevasta leikkauksesta ja siihen valmistautumisesta.
Leikkausosastolle potilas saapuu yleensä toimenpidepäivän aamuna tai päivällä viimeistään kahta tuntia ennen suunnitellun leikkauksen alkamista. (Korttila & Kangas-Saarela
2006, 511-512.) Nokian terveyskeskuksen leikkausosastolla potilaan omahoitajana toimii leikkauspäivän ajan hänet osastolle vastaanottanut sairaanhoitaja, jonka tehtävänä
on leikkaukseen tulevan potilaan haastattelu, leikkauskelpoisuuden ja terveyden tilan
varmistaminen ja potilaspapereihin tarvittavien tietojen täydentäminen. Tulohaastattelun
yhteydessä potilaalle selvitetään tulevan toimenpidepäivän kulku, ohjataan hänet vaihtamaan päälleen sairaalan vaatteet ja huolehditaan tarvittaessa annetavasta esilääkityksestä (Korttila & Kangas-Saarela 2006, 514), minkä jälkeen potilas ohjataan odottamaan
leikkaussaliin kutsumista leikkausosaston päiväkirurgiseen oleskelutilaan.

Päiväkirurgisen toimenpiteen leikkausmenetelmä ja anestesia valitaan siten, ettei niistä
aiheutuisi suuria haittavaikutuksia potilaan mahdollisimman nopean toipumisen takaamiseksi (Korttila & Kangas-Saarela 2006, 514). Mattilan (2010, 56) mukaan merkittävin toipumista ehkäisevä tekijä on leikkauksen jälkeinen kipu. Leikkauksen jälkeinen
heräämöhoito voidaan päiväkirurgisella leikkausosastolla toteuttaa joko yksi- tai kaksivaiheisena heräämöhoitona, jonka tavoitteena on potilaan omatoimisuuden saavuttaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa (Lahtinen ym. 1998, 62). Nokian terveyskeskuksen leikkausosastolla on käytössä kaksivaiheinen heräämöhoito, mikä käytännössä tarkoittaa potilaan siirtämistä leikkauksen jälkeen ensimmäisen vaiheen heräämöön
välitöntä postoperatiivista tarkkailua varten. Ensimmäisen vaiheen heräämöstä potilas
siirtyy toipumisen mukaan toisen vaiheen heräämöön, jossa hän voi halutessaan ruokailla ja liikkua oman vointinsa mukaan. Potilas, jonka toipuminen täyttää kotiutumiskriteerit, kotiutuu toisen vaiheen heräämöstä saatuaan heräämön sairaanhoitajalta koti- ja jat-
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kohoito-ohjeet sekä leikkausosaston yhteystiedot mahdollisia ongelmatilanteita varten
(Lahtinen ym. 1998, 62).

Turvallisen kotiutumisen takaamiseksi potilaalle annetaan sekä kirjalliset että suulliset
jatkohoito-ohjeet ja hoitopaikan yhteystiedot mahdollisten ongelmien ilmenemisen varalta (Haapala 2009, 37). Lisäksi hänellä on oltava seuranaan täysi-ikäinen ja vastuullinen tukihenkilö päiväkirurgista toimenpidettä seuraavan yön yli (Käypä hoito 2008).
Kotiutuminen edellyttää potilaan orientoitumista aikaan ja paikkaan, mutta myös vitaalielintoimintojen vakautta sekä virtsaamisen ja nesteiden nauttimisen onnistumista suun
kautta erityisesti virtsateiden tai peräsuolen alueelle kohdistuneen leikkauksen jälkeen.
Lisäksi kivun, pahoinvoinnin ja leikkausalueen vuodon hallinta ovat edellytyksiä potilaan kotiutumiselle. Kotiuduttuaan potilaan tulee pidättäytyä alkoholin nauttimisesta,
autolla ajamisesta ja tarkkuutta vaativien koneiden käyttämisestä ensimmäisen leikkauksen jälkeisen vuorokauden aikana. Mikäli potilaan vointi ei ole näiden kriteerien mukainen tai häneltä puuttuu hoidon jälkeinen tuki kotona, potilaan tulee jäädä sairaalan
vuodeosastolle leikkauksen jälkeistä hoitoa ja seurantaa varten. (Korttila 2005, 459-460;
Korttila & Kangas-Saarela 2006, 517; Lahtinen ym. 1998, 39, 62-63.)

4.2 Perioperatiivisen sairaanhoitajan työnkuva

Leikkausosastolla leikkaus- ja anestesiahoitotyötä toteuttavat perioperatiiviseen hoitotyöhön suuntautuneet ja erikoistuneet sekä kliiniseen hoitotyöhön perehdytetyt sairaanhoitajat. Perioperatiivisten sairaanhoitajien toimintaa kuvaa vastuullinen ja oman ammattitaidon mukainen potilaan parhaaksi toimiminen yhdessä muiden ammattiryhmien
kanssa. Joustavan yhteistyön sujumiseksi sairaanhoitajien on oltava tietoisia omista ja
muiden leikkausosastolla työskentelevien ammattilaisten työtehtävistä. Lisäksi heillä
tulee olla laaja näkemys potilaalle tehtävään toimenpiteeseen ja leikkauksen kulkuun
liittyen (Haapala 2009, 38-39; Tengvall 2010, 121; Liite 1, s. 59). (Lukkari, Kinnunen
& Korte 2007, 28-30, 305.) Leikkausosastolla työskentelevältä sairaanhoitajalta odotetaan ajantasaisen ja näyttöön perustuvan tiedon mukaista toimintaa käytännön hoitotyössä sekä rohkeutta puuttua virheelliseksi havaittuun toimintaan ja muihin epäkohtiin
hoitotyössä (Tengvall 2010, 40, 53). Nokian terveyskeskuksen leikkausosastolla sairaanhoitajat toimivat valvovan, instrumentoivan ja anestesiasairaanhoitajan työtehtävis-
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sä viikon kerrallaan, minkä lisäksi heräämössä potilaiden toipumista valvoo yksi sairaanhoitaja (Kuvio 2).

Suomen anestesiasairaanhoitajat ry:n (2006) määrittelemien osaamisvaatimusten mukaan anestesiasairaanhoitaja työskentelee osana moniammatillista työryhmää, jossa hänen tehtävänään on huolehtia potilaan turvallisesta ja tasa-arvoisesta hoidosta leikkauksen aikana. Leikkaukseen valmistautuessaan anestesiasairaanhoitaja toteuttaa anestesiavalmistelut varaamalla saliin anestesiaan tarvittavat välineet ja lääkkeet sekä saattamalla ne käyttökuntoon. Leikkauksen aikana anestesiahoitajan tehtävänä on potilaan
tarkkailu valvontamonitorien avulla ja muuten havainnoimalla, kyselemällä ja tunnustelemalla sekä potilaan nesteytys ja lääkitseminen anestesialääkärin ohjeiden mukaisesti
(Lukkari ym. 2007, 136–165, 304–306). Lääke- ja nestehoidon osalta anestesiahoitajalla
tulee olla riittävästi tietoa lääkkeistä, niiden antotavasta ja eri lääkkeiden yhteisvaikutuksista. Eri anestesiamuotojen ja niiden elimistössä aikaan saamien muutosten osaaminen, nestehoidon toteuttaminen ja verivalmisteiden käyttö aseptisia toimintatapoja noudattaen ovat osa anestesiapuolella työskentelevän sairaanhoitajan osaamista. Lisäksi
anestesiasairaanhoitaja raportoi ja kirjaa tarkasti ja totuuden mukaisesti anestesiakaavakkeelle leikkauksen aikaisia tietoja siten, että siitä ilmenee myös mahdolliset potilaan
hoitoa koskevat haittatapahtumat ja laatupoikkeamat. (Suomen anestesiasairaanhoitajat
ry 2006.) Päiväkirurgisella leikkausosastolla työskentelevän anestesiasairaanhoitajan
työssä korostuu potilaan ohjaaminen ennen leikkausta, leikkauksen aikana ja sen jälkeen. Anestesiahoitajalla onkin keskeinen tehtävä potilaan turvallisuuden tunteen luomisessa ja sen ylläpitämisessä. (Haapala 2009, 43.)

Leikkaus- ja anestesiahoitajien ammatillista pätevyyttä koskevassa väitöskirjassaan
Tengvall (2010, 37-38) jakaa leikkauspuolella työskentelevän instrumentoivan- ja valvovan hoitajan ammatillisen pätevyyden osa-alueet aseptiikkaan ja turvallisuuteen, dokumentointiin ja kommunikointiin, leikkaushoidon tekniikkaan, lääke- ja anestesiahoitoon, hoitovalmisteluihin, hoidon yksilöllisyyteen, äkillisiin erityistoimintoihin sekä
leikkausasentoihin. Instrumentoivan sairaanhoitajan toimenkuvaan kuuluu keskeisenä
osana kirurgin työparina toimiminen sekä toimenpiteessä avustaminen ja instrumentoiminen leikkauksen aikana. Leikkauksessa tarvittavien välineiden varaaminen ja niiden
käyttökuntoon saattaminen sekä leikkauksen aikaisen steriiliyden ylläpitäminen ovat
instrumentoivan sairaanhoitajan työtehtäviä. Lisäksi potilaan turvallisuudesta ja aseptiikan toteutumisesta huolehtiminen sekä leikkauksen aikainen tiedottaminen kuuluvat
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instrumentoivan sairaanhoitajan osaamisalueisiin. (Tengvall 2010, 36, 40.) Leikkauksen
jälkeen instrumentoiva hoitaja huolehtii käytettyjen välineiden välinehuoltoon viemisestä ja jätteiden käsittelemisestä. (Lukkari ym. 2007, 333-334.)

Valvovan sairaanhoitajan tehtävänä on toimia sekä leikkaus- että anestesiatyöryhmän
apuna tarpeen mukaan. Leikkauksen aikana valvova sairaanhoitaja seuraa aseptiikan
toteutumista leikkaussalissa, huolehtii työympäristön turvallisuudesta sekä leikkauksen
aikaisesta työskentelystä, siten että leikkauksen sujuva eteneminen on mahdollista. Ennen leikkauksen aloittamista valvova sairaanhoitaja desinfioi leikkausalueen. Hän myös
kirjaa leikkauksen kulun ja siihen liittyvät asiat sähköiseen tietojärjestelmään sekä huolehtii tarvittaessa leikkauksen aikaisesta kuvantamisesta ja leikkauksessa mahdollisesti
otetuista näytteistä. Ennen leikkausta potilas laitetaan optimaaliseen leikkausasentoon
yhdessä leikkaustiimin kanssa. (Lukkari ym. 2007, 348-349; Tengvall 2010, 41, 44, 68.)

Potilaan välitön leikkauksen jälkeinen tarkkailu ja hoito tapahtuvat heräämössä, jossa
potilaan leikkauksen jälkeiseen hoitoon kuuluu hengityksen, verenkierron ja tajunnan
tason tarkkailu sekä kivun, pahoinvoinnin ja leikkausalueen vuodon seuranta ja arviointi. Ennakoivalla ja tehokkaalla kivunhoidolla sekä pahoinvoinnin ennalta ehkäisyllä ja
hoidolla pyritään potilaan mahdollisimman nopeaan kotiutumiseen (Haapala 2009, 38;
Korttila 2005, 460). Lisäksi postoperatiiviseen heräämöhoitoon kuuluu neste- ja lämpötasapainoa tarkkailu. (Lukkari ym. 2007, 366-367.) Päiväkirurgisessa hoitotyössä korostuu potilaan sekä suullisesti että kirjallisesti toteutettu ohjaaminen postoperatiiviseen
kotihoitoon. Potilaan yksilöllisyyden huomioiminen sekä postoperatiivisen selviytymiseen liittyvä tukeminen ja kannustaminen ovat heräämössä työskentelevän sairaanhoitajan osaamisvaatimuksia. (Haapala 2009, 36-37.)

4.3 Tiimityö leikkausosastolla

Sairaanhoitajien lisäksi leikkausosastolla työskentelee kirurgiaan ja anestesiologiaan
erikoistuneita lääkäreitä, lääkintävahtimestareita, väline- ja laitoshuoltajia sekä osastonsihteereitä. Myös röntgen- ja laboratorioalan ammattilaiset edustavat leikkauksissa tarvittavaa osaamista. (Lukkari, Kinnunen & Korte 2009, 45-47.) Varsinaiset leikkaussaleissa työskentelevät tiimit muodostuvat yleensä kirurgeista, anestesiologeista ja sairaanhoitajista (Lukkari ym. 2007, 29). Vaikka käytännön hoitotyössä tiimien kokoonpa-
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no voi olla hyvinkin vaihtelevaa, ryhmän sisäinen tiimityö edellyttää ryhmäläisillä olevaa yhtenäistä käsitystä tiimin kokoonpanosta ja siinä vallitsevasta työnjaosta (Puranen
2005, 37; liite 1, s. 54). (Kuvio 2.)

Moniammatillisessa hoitotyössä eri ammattien edustajat työskentelevät yhteisen päämäärän hyväksi omaa osaamistaan hyödyntäen. Tehokkaan toiminnan takaamiseksi
heillä tulee olla yhteinen tavoite, johon kunkin ammattiryhmän edustaja sitoutuu henkilökohtaisesti. Leikkaustiimissä työntekijät ovat tasa-arvoisessa asemassa ja heidän toimintansa on riippuvaista muiden ryhmään kuuluvien jäsenten työskentelystä. (Lukkari
ym. 2009, 48.) Ammattitaitoinen tiimityöskentely ilmenee ajankäytön tehokkuutena,
hoidon turvallisuutena ja työnjaon joustavuutena (Silén-Lipponen 2006, 3994). Toisen
työn kunnioittaminen on hyvin toimivan tiimityön perusta (Niemi-Murola 2005, 305),
sillä arvostuksen antaminen ja saaminen työyhteisössä ovat edellytyksiä toimivalle yhteistyölle. Työntekijöiden väliset ristiriidat, erimielisyydet ja muiden työntekijöiden
arvostelu ovat puolestaan esteitä hyvälle yhteistyölle (Puranen 2005, 69).

Jotta työskentely leikkausosastolla olisi turvallista ja tavoitteellista toimintaa, tulee ammatillisen tiedon ja taidon lisäksi eri ammattiryhmien edustajien hallita hyvät ryhmätyöja kommunikaatiotaidot (Niemi-Murola 2005, 305; Tengvall 2010, 118). Hyvät vuorovaikutustaidot ja niiden hallitseminen näkyy työntekijöiden tyytyväisyytenä ja työssä
viihtymisenä (Silén-Lipponen 2006, 3994). Lisäksi harjoittelupaikassa vallitseva ilmapiiri ja tiimityön laatu vaikuttavat opiskelijoiden harjoittelusta saamiin kokemuksiin ja
oppimismahdollisuuksiin (Tanskanen 2005, 63, 82; Liite 1, 58 ).

PERIOPERATIIVINEN SAIRAANHOITAJA

ANESTESIA HOITAJA

VALVOVA HOITAJA

TIIMITYÖ

MUU HENKILÖKUNTA
KUVIO 2. Perioperatiivinen sairaanhoitaja osana tiimityötä

INSTRUMENTOIVA
HOITAJA
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4.4 Aseptinen työskentely leikkausosastolla

Similän ja Teirilän (2010, 82) mukaan infektiot ovat yksi leikkaushoitotyöhön liittyvistä
merkittävistä riskeistä. Perioperatiiviseen hoitoon liittyvät infektiot määritellään alkaneeksi kuukauden sisällä annetusta hoidosta tai vuoden kuluessa toimenpiteestä, jossa
potilaalle on asetettu jokin vierasesine (Anttila 2011). Anttilan (2011) mukaan tyypillisimpiä leikkaushoitotyöhön liittyvät infektiot ovat leikkaushaavan tulehduksia. Kirurgisen hoidon kehittymisen myötä ikääntyneiden potilaiden, ylipainon ja sairastavuuden
lisääntyminen sekä entistä monimutkaisempien hoitojen yleistyminen ja kirurgisten vierasesineiden käytön lisääntyminen altistavat potilaat leikkauksen jälkeisille infektioille
(Similä & Teirilä 2010, 82). Sairaalahoidosta alkunsa saaneet infektiot vaarantavat potilaiden oikeuden hyvään ja turvalliseen hoitoon (L 1992/ 785, 3§), minkä vuoksi infektioiden torjunta perioperatiivisessa hoitotyössä on erityisen tärkeää. Potilaisiin kohdistuvien terveydellisten haittojen lisäksi sairaalahoidosta alkunsa saaneet infektiot aiheuttavat yhteiskunnalle mittavia taloudellisia kustannuksia. (Rantanen 2008, 33–34.)

Potilaisiin ja yhteiskuntaan kohdistuvien haittavaikutusten riskin minimoimiseen pyritään aseptisella työskentelyllä, jonka tavoitteena on vähentää infektioiden syntymistä
hoitotyössä (Rantanen 2008, 34). Tengvallin (2010, 120) mukaan tärkein leikkaushoitajan osaaminen liittyy turvallisuuteen ja aseptiikkaan, joka perioperatiivisessa hoitotyössä tarkoittaa aseptisten periaatteiden mukaan toimimisen lisäksi henkilökohtaisen hygienian, käsihygienian sekä työvaatteiden ja muiden suojainten käytön muodostamaa
kokonaisuutta (kuvio 3). Työntekijällä tulee olla riittävästi tietoa, taitoa ja ymmärrystä
aseptiikan noudattamisesta sekä halu toimia aseptiikan periaatteiden mukaisesti hoitotyössä. Päätös aseptiikan noudattamisesta tulisikin tehdä sekä yksilöllisellä että yhteisöllisellä tasolla, jolloin jokainen työntekijä sitoutuu työskentelemään hyvää aseptiikkaa
noudattaen. (Lukkari ym. 2009, 87–88.)

Hoitotyössä tavanomaisien varotoimien rutiinin omainen noudattaminen lisää sekä potilaan että työntekijän turvallisuutta. Niiden avulla voidaan välttää mikrobien leviäminen
potilaista tai työntekijöistä muihin sairaalassa hoitoa saaviin tai siellä työskenteleviin
henkilöihin. Tavanomaisiin varotoimiin kuuluvat oikeaoppinen käsihygienia ja suojainten käyttö, oikeat työskentelytavat sekä pisto- ja viiltovahinkojen välttäminen. (Rantanen 2008, 34.) Koska kaikkien hoitotyöntekijöiden tulisi torjua infektioita (Anttila
2011) tavanomaisia varotoimia noudattamalla, käsitellään niitä myös tässä opinnäyte-
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työssä käsihygienian ja suojainten käytön osalta. Harjoittelujaksolla opiskelija on osa
työyhteisöä ja osallistuu siten hoitotyön toteuttamiseen, joten aseptisen toiminnan ja
varotoimien hallitseminen ovat tärkeä osa turvallista ja onnistunutta harjoittelua.

ASEPTINEN TYÖSKENTELY
HENKILÖKOHTAINEN
HYGIENIA
 Säännöllinen
peseytyminen
 Intiimi- ja
suuhygienia
 Puhdas
vaatetus
 Terveyden
ylläpitäminen

KÄSIHYGIENIA

 Käsien pesu
 Tavanomainen
ja kirurginen
käsidesinfektio







SUOJAIMET

STERIILIYDEN
YLLÄPITÄMINEN

Työvaatteet
Hiussuojus
Suojakäsineet
Suu-nenäsuojus
Steriili
leikkaustakki

 Steriiliksi
pukeutuminen
 Steriilit
välineet
 Salissa
liikkuminen

KUVIO 3. Aseptinen työskentely

4.4.1 Henkilökohtainen hygienia

Henkilökohtaisen hygienian ylläpitäminen tarkoittaa säännöllisen peseytymisen lisäksi
intiimi- ja suuhygieniasta huolehtimista sekä ihon kunnossa pitämistä. Hoitotyöntekijän
tulee huolehtia asiallisesta pukeutumisesta, puhtaista vaatteista, oman terveytensä ylläpitämisestä ja sairauksien hoidosta osana infektioiden torjuntaa. Koska ihmisen suun ja
nenän alueella, päänahassa, hiuksissa sekä mahdollisissa haavaumissa ja näppylöissä on
aina runsaasti mikrobeja, tulee niiden koskettelua välttää työpäivän aikana. Tämän lisäksi pitkät hiukset joutuvat herkästi aseptisille alueille vaikeuttaen siten aseptista toimintaa. Vapaasti auki ollessaan pitkät hiukset myös likaantuvat herkästi, minkä vuoksi
ne tulee pitää kiinni sidottuina. Hoitotyössä käsi- ja kaulakorujen, sormuksien, kellojen
sekä muiden rannekkeiden käyttäminen ei ole hyvän hygienian mukaista toimintaa, sillä
ne vaarantavat hyvän käsihygienian toteutumisen. Korut voivat myös tarttua kiinni tai
raapia potilasta häntä hoidettaessa. (Rantanen 2008, 34; Lukkari ym. 2009, 89-90; Ratia
& Routamaa 2010, 153-154; Syrjälä & Teirilä 2010, 174.)
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4.4.2 Käsihygienia

Käsihygienialla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joiden avulla pyritään estämään mikrobien siirtyminen ympäristöstä, potilaasta tai työntekijästä toiseen käsien välityksellä
(Syrjälä 2005, 1694). Hyvän käsihygienian tarkoituksena on poistaa hoitohenkilökunnan
käsiin potilaasta tai hoitoympäristöstä tarttunutta likaa ja mikrobeja ja vähentää siten
kosketustartuntana tapahtuvaa mikrobien leviämistä hoitotyössä. Koska käsihygieniasta
huolehtiminen on osa vastuullista ja ammatillista hoitotyön toteuttamista, kuuluu sen
noudattaminen kaikille sairaalassa työskenteleville ammattihenkilöille ja harjoittelussa
oleville hoitotyön opiskelijoille. (Rantanen 2008, 34.) Perioperatiivisella harjoittelujaksolla opiskelijalla on mahdollisuus harjaantua käsihygienian toteuttamisessa ja ylläpitämisessä. Erityisesti kirurgisen käsidesinfektion harjoittelemiseen on leikkausosastolla
ainutlaatuinen mahdollisuus, sillä sen toteuttaminen on tarpeen vain steriiliksi pukeuduttaessa.

Nykyisin käsihygienian ylläpitämiseksi suositellaan käytettävän alkoholipitoista käsihuuhdetta käsien saippua- ja vesipesun sijaan. Oikein toteutettuna käsien desinfektio on
saippua-vesipesua nopeampi, helpompi ja tehokkaampi tapa poistaa käsistä infektioita
aiheuttavia, väliaikaisia mikrobeja. (Syrjälä 2005, 1694–1695, 1697.) Hoitotyössä kädet
tulee kuitenkin pestä niihin tarttuneen näkyvän tai tuntuvan lian poistamiseksi sekä aina
wc-käynnin jälkeen ja clostridium difficile- ja norovirus-infektioiden yhteydessä. Tällöin kädet pestään haalealla vedellä ja nestemäisellä saippualla siten, että pesemiseen
kuluu aikaa noin 60 sekuntia. Käsienpesun jälkeen kädet kuivataan kertakäyttöisellä
käsipyyhkeellä ja hana suljetaan käsipyyhepaperilla kontaminoimatta käsiä esimerkiksi
vesihanaan tai käsipyyhepaperitelineeseen. (Lukkari ym. 2009, 92, 94; Syrjälä & Teirilä
2010, 165, 167, 170.)

Käsien desinfiointi alkoholipitoisella käsihuuhteella tulee tehdä ennen ja jälkeen jokaisen potilaskontaktin ja toimenpiteen sekä aina ennen suojakäsineiden pukemista ja niiden riisumisen jälkeen. Riittävään käsidesinfektioon kuluu aikaa noin 30 sekuntia.
(Lukkari ym. 2009, 94; Syrjälä & Teirilä 2010, 167–168.) Käsiä desinfioitaessa kiinnitetään huomiota käsihuuhteen huolelliseen levittämiseen erityisesti sormenpäihin ja
peukaloihin, sillä ne ovat ensisijaisessa kosketuksessa potilaaseen. Ihon poimut puolestaan keräävät herkästi likaa, joten myös niiden desinfioimiseen tulee kiinnittää huomiota. Nykyisin käsien peseminen ennen käsidesinfektiota ei ole suositeltavaa edes leikka-
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ukseen valmistauduttaessa, koska käsiin jäävä kosteus laimentaa alkoholia ja heikentää
sillä tavoin käsihuuhteen tehoa. Toistuva käsien peseminen saippualla ja vedellä heikentää ihon kuntoa, mikä osaltaan vaikeuttaa hyvän käsihygienian ylläpitämistä. (Syrjälä &
Teirilä 2010, 169–170, 171.)

Perioperatiivisessa hoitotyössä steriiliksi pukeutuvien leikkaustiimin jäsenten on suoritettava kirurginen käsien desinfektio, joka tehdään aina ennen kirurgisia toimenpiteitä
tai leikkauksia. Kirurginen käsien desinfiointi eroaa tavanomaisesta käsidesinfektiosta
sen pidemmän keston ja desinfioitavan alueen laajuuden vuoksi. Leikkaukseen valmistauduttaessa alkoholihuuhdetta levitetään käsiin ja käsivarsiin vähintään kolmen minuutin ajan. (Syrjälä & Teirilä 2010, 171-172.)

4.4.3 Tavallisimmin käytetyt suojaimet

Suojainten käyttö hoitotyössä on osa tavanomaisia varotoimia, joiden tarkoituksena on
ehkäistä hoitoon liittyviä infektioita ja suojata siten sekä potilaita että hoitajia mikrobien
leviämiseltä ja tarttumiselta (Syrjälä 2010, 27–28). Työturvallisuuslain mukaan hoitotyöntekijän on osattava käyttää suojaimia oikein niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.
(L 2002/738, 15§, 20§; Routamaa & Ratia 2010, 157). Tämän opinnäytetyön kannalta
keskeisimmät perioperatiivisessa hoitotyössä käytettävät suojaimet ovat työvaatteet,
hiussuojus, kirurginen suunenäsuojus sekä steriili leikkaustakki ja suojakäsineet, joita
sairaanhoitajaopiskelijat pääsevät harjoittelussaan käyttämään.

Hoitotyössä työvaatteita käyttämällä estetään työntekijän omien vaatteiden likaantuminen. Leikkausosastolla työvaatteet ovat niin sanottuja työpisteasuja, jotka tulee vaihtaa
päivittäin siten, että leikkausosastolle tultaessa käyttöön otetut puhtaat työvaatteet laitetaan pyykkiin päivän päätteeksi osastolta lähdettäessä. Työasuun leikkausosastolla kuuluvat resorilahkeiset housut, lyhythihainen paita sekä sukat ja työkengät. (Lukkari ym.
2009, 90; Routamaa & Ratia 2010, 156.)

Leikkausosastolla hiussuojusta käytetään osana työpisteasua. Sitä käyttämällä vähennetään pään alueen mikrobien ympäristöön leviämistä irtoavien hiusten ja hilseen välityksellä. Leikkaussalissa työskenneltäessä hiussuojus tulee olla jokaisella salissa toimivalla
työntekijällä aseptisten ja steriilien alueiden suojaamiseksi. Erityisesti leikkaushaavan ja
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-instrumenttien läheisyydessä työskentelevillä hiussuojuksen käyttö on pakollista. Tarkoituksen mukainen ja täyden hyödyn takaava hiussuojuksen käyttö edellyttää sitä, että
työntekijä peittää kaikki hiuksensa suojuksen alle. (Lukkari ym. 2009, 91; Routamaa &
Ratia 2010, 158.)

Hoitotyössä suojakäsineiden käyttö on perusteltua työntekijän joutuessa kosketuksiin
potilaan limakalvojen, veren, eritteiden tai kudosnesteiden kanssa. Suojakäsineitä käyttämällä pyritään ehkäisemään veritapaturmia sekä mikrobien leviämistä käsien välityksellä. Jotta käsineiden antama suoja olisi mahdollisimman tehokas, tulee niiden käytön
yhteydessä huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Kädet on desinfioitava käsihuuhteella
ennen ja jälkeen käsineiden käyttöä. Käsidesinfektion jälkeen suojakäsineet puetaan
kuiviin käsiin ja käytetyt käsineet riisutaan käsiä kontaminoimatta. (Rantanen 2008, 34;
Lukkari ym. 2009, 92-93; Routamaa & Ratia 2010, 161-162; Syrjälä & Teirilä 2010,
176; Tiitinen 2007, 150-152.)

Suojakäsineet voidaan jakaa kertakäyttöisiin tehdaspuhtaisiin ja steriileihin suojakäsineisiin. Näistä tehdaspuhtaita suojakäsineitä käytetään potilaan ihoa ja limakalvoja kosketeltaessa tai eritteitä, verta ja kudosnesteitä käsiteltäessä. Steriilit suojakäsineet puolestaan on tarkoitettu käytettäväksi hyvää ja tarkkaa aseptiikkaa vaativissa, invasiivisissa toimenpiteissä, kuten esimerkiksi leikkauksissa tai alle 24 tuntia vanhoja leikkaushaavoja hoidettaessa. Steriilit leikkauskäsineet kuuluvat leikkaustiimin suojavaatetukseen yhdessä steriilin leikkaustakin kanssa (Lukkari ym. 2007, 214). Suojakäsineet tulee
vaihtaa eri toimenpiteiden ja potilaskontaktien välillä. Käytetyt, kertakäyttöiset suojakäsineet tulee hävittää, eikä niitä saa käyttää uudelleen niiden käytössä alentuneen mikrobi-suojan ja materiaalin haurastumisen vuoksi. (Routamaa & Ratia 2010, 161-162; Syrjälä & Teirilä 2010, 176; Tiitinen 2007, 149-152.)

Perioperatiivisessa hoitotyössä käsineiden rikkoutumisvaara on suuri. Esimerkiksi teräviä ja raskaita instrumentteja käsiteltäessä sekä pitkäkestoisissa leikkauksissa ja toimenpiteissä, joissa kudoksia käsitellään syvissä onkaloissa, käsineet rikkoutuvat helposti.
Tämän vuoksi leikkauksissa on suositeltavaa käyttää steriilejä kaksoiskäsineitä tai reiänpaljastus-järjestelmällä varustettuja käsineitä eli niin sanottuja indikaattorikäsineitä.
Kaksoiskäsineiden käyttö pienentää alempien käsineiden rikkoutumisriskiä ja vähentää
veren siirtymistä työntekijään neulan, veitsen terän tai instrumentin välityksellä. (Mason
2008, 3; Mason 2009, 4; Tiitinen 2007, 150.)
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Kirurgista suu-nenäsuojusta käyttämällä suojataan potilasta ja leikkausaluetta hoitohenkilökunnan uloshengitysilmassa olevilta mikrobeilta, minkä lisäksi sen tarkoituksena on
suojata hoitotyöntekijää erite- ja veriroiskeilta toimenpiteiden yhteydessä. Kertakäyttöinen suu-nenäsuojus on potilas- ja toimenpidekohtainen. Puhdas suojus puetaan tiiviisti
kasvoille ja riisutaan käytön jälkeen nauhoista käsittelemällä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2007; Lukkari ym. 2009, 91; Routamaa & Ratia 2010, 158-159.)

Leikkausryhmään kuuluvan kirurgin ja instrumentoivan sairaanhoitajan sekä mahdollisen assistentin leikkauksen aikaiseen suojavaatetukseen kuuluu steriili suojatakki, jota
käytetään yhdessä hiussuojuksen, steriilien suojakäsineiden ja kirurgisen suunenäsuojuksen kanssa. Ennen steriilin leikkaustakin päälle pukemista työntekijän on
suoritettava kirurginen käsidesinfektio (ks. luku 4.4.2, 19). (Lukkari ym. 2007, 214.)

4.4.4 Steriiliyden ylläpitäminen

Leikkaushoitajan on työssään tunnettava steriiliyden vaatimukset ja osattava tarvittaessa
korjata aseptisessa toiminnassa tapahtuneet virheet (Tengvall 2010, 42-43). Steriileillä
leikkausliinoilla rajatun leikkausalueen, steriileihin leikkaustakkeihin pukeutuneiden
leikkaustiimin jäsenten sekä steriileillä liinoilla peiteltyjen instrumenttipöytien ja laitteiden lisäksi steriloidut instrumentit, välineet ja muut tarvikkeet edustavat aluetta, jonka
steriiliydestä tulee huolehtia leikkauksen aikana. Steriiliyden ylläpitäminen on erityisesti instrumentoivan sairaanhoitajan vastuulla, mutta myös muiden leikkaussalissa olevien
henkilöiden on osattava varoa kyseisiä alueita. (Lukkari ym. 2007, 335-336.)

Steriiliksi pukeutuneet leikkaustiimin jäsenet työskentelevät leikkausalueella, jolta he
saavat poistua vain välttämättömissä tilanteissa leikkausalueen infektioriskin minimoimisen vuoksi. Leikkaussalissa liikkuessaan steriiliin suoja-asuun pukeutuneet työntekijät kulkevat toistensa ohi joko selät tai kasvot vastakkain. Steriileihin instrumenttipöytiin ja leikkausalueeseen tulee pitää katsekontakti sekä steriilien että epästeriilien henkilöiden, eikä steriiliksi pukeutunut työntekijä voi olla selin steriileihin alueisiin. Steriiliksi pukeutuneiden henkilöiden selkäpuolta ja vyötärötason alapuolella olevaa aluetta pidetään epästeriilinä, minkä vuoksi steriiliin leikkaustakkiin ja -käsineisiin pukeutuneen
henkilön on pidettävä kätensä vyötärön yläpuolella. (Lukkari ym. 2007, 335-336.)
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Muut kuin steriiliksi pukeutuneet leikkaussalissa työskentelevät henkilöt pyrkivät varomaan ja tarvittaessa väistämään steriiliä aluetta sen kontaminoitumisen estämiseksi.
Epästeriilien henkilöiden onkin ohitettava steriilit henkilöt näiden selkäpuolelta ja pidettävä steriiliin alueeseen riittävän pitkä välimatka vahingossa tapahtuvan kontaminaation
ehkäisemiseksi. Leikkaussalissa työskenneltäessä on huomioitava myös se, ettei kahden
steriilin alueen välistä saa kulkea, eikä steriilin alueen yli kurkotella missään vaiheessa.
(Lukkari ym. 2007, 335-336.)

Steriilejä pakkauksia käsiteltäessä huomioidaan pakkauksen eheys, päiväyksen voimassa olo sekä sterilointi-indikaattorin muutos. Steriiliä pakkausta avattaessa varotaan koskettamasta sen steriiliä sisältöä tai instrumentoivan sairaanhoitajan steriilejä suojakäsineitä pakkauksen reunoilla, jotka ovat epästeriilit. (Lukkari ym. 2007, 336.)
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5 PERIOPERATIIVISEN HOITOTYÖN HARJOITTELU

Ammattikorkeakoulussa perioperatiivisen hoitotyön perusopintoihin kuuluva kahden
viikon harjoittelu suoritetaan yleensä toisen opintovuoden aikana (Roto 2010, 7). Opetusministeriön (2006, 14) mukaan opiskelijan tulee perusopinnoissaan perehtyä sairaanhoitajan työnkuvaan, sen yleiseen asemaan ja merkitykseen sekä yhteiskunnallisella että
työelämän tasolla. Sosiaali- ja terveysalalla työelämään tutustuminen tapahtuu ohjatussa
harjoittelussa, josta tässä opinnäytetyössä käytetään käsitettä ammattitaitoa edistävä
harjoittelu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan työrenkaan toteuttaman harjoittelun kehittämishankkeen (2006) mukaisesti. Painoarvo käytännön harjoittelujaksolla on tavoitteellisessa toiminnassa ja sen ohjauksessa. (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan työrengas
2006, 6.) Tässä opinnäytetyössä perioperatiivisella hoitotyön harjoittelulla tarkoitetaan
sairaanhoitajaopiskelijoiden perusopintoihin kuuluvaa kahden viikon harjoittelujaksoa.

5.1 Ammattitaitoa edistävä harjoittelu leikkausosastolla

Sosiaali- ja terveysministeriön antamien, työssäoppimista ja ammattitaitoa edistävää
harjoittelua koskevien suositusten mukaan työelämässä toteutettavan harjoittelun tavoitteena on ”perehdyttää opiskelija erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä”. Suositukset myös velvoittavat opiskelijoiden harjoittelupaikkoina toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt mahdollistamaan opiskelijoille oppimista edistävä ja heidän tavoitteitaan tukeva mahdollisuus oppimiseen harjoittelujakson aikana. (Heinonen 2004, 13.)

Harjoittelujaksolla opiskelija tutustuu ohjatusti käytännön työtehtäviin syventäen ja soveltaen tietojaan ja taitojaan käytännön hoitotyössä (Opetusministeriö 2006, 14, 70).
Lisäksi opiskelija oppii hahmottamaan, jäsentämään ja ymmärtämään käytännön hoitotyötä teoriaopintojensa pohjalta (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan työrengas 2006, 8).
Opiskelijan osaaminen kehittyykin ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa saatavan
kokemuksen myötä, jolloin hän vähitellen kasvaa oman alansa ammatillisuuteen (Konttila 2006, 53; liite 1, 51; Roto 2010, 3) ja oppii tiedostamaan oman toimintansa merkityksen hoitotyössä (Niemi-Murola 2005, 307).
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Tärkeä osa harjoittelua on sen ohjaus, jonka lähtökohtana ovat opiskelijan itselleen asettamien ja opetussuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan työrengas 2006, 7; Roto 2010, 12, 16) lisäksi opiskelijan ja ohjaajan tiivis yhteistyö (Romppanen 2011, 189; Liite 1, 55) (Kuvio 5). Harjoittelun ohjauksen tulisi vastata opiskelijan tarpeeseen saada tukea, arvostusta ja luottamusta, mutta myös vapautta
ja vastuuta, käytännön hoitotyössä (Heinonen 2004, 29). Harjoittelua ohjaavat sekä hoitotyön opettajat että sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöt, jotka nimetään opiskelijoiden henkilökohtaisiksi harjoittelun ohjaajiksi (Konttila 2006, 53). Opettajalta ja ohjaajalta saadun ohjauksen tukena voidaan myös käyttää kirjallista ja sähköistä materiaalia. (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan työrengas 2006, 12, 25.) Tämä opinnäytetyönä
tehtävä harjoittelun opas toimii sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelun sähköisenä ja
kirjallisena ohjausmateriaalina Nokian terveyskeskuksen leikkausosastolla.

Työelämästä nimetyn ohjaajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa toimimaan harjoittelupaikan työtapojen mukaisesti, helpottaa työyhteisöön sisälle pääsemistä (Niemi-Murola
2005, 307) sekä osoittaa opiskelijalle oppimismahdollisuuksia ja tukea siten hänen harjoittelunsa aikaista oppimista. Harjoittelujakson aikana ohjaaja arvioi opiskelijan toimintaa ja antaa siitä hänelle palautetta (Konttila 2006, 53; Vuorinen, Meretoja & Eriksson 2005, 275). (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan työrengas 2006, 24.) Harjoittelun
arvioinnin tulee olla jatkuvaa, rakentavaa, oppimistavoitteisiin pohjautuvaa ja oppimista
edistävää. Opiskelijoiden osaamista arvioidaan kliinisten hoitotyön taitojen, eettisten
periaatteiden toteutumisen, itsenäisen päätöksen teko kyvyn sekä opiskelijan asenteiden,
kommunikaatio- ja yhteistyötaitojen mukaisesti. Lisäksi harjoittelun oppimistavoitteet
ja niiden saavuttaminen ovat tärkeä osa harjoittelun arviointia. (Heinonen 2004, 38-39.)
Leppäharjun (2010, 22-23) mukaan sairaanhoitajaopiskelijat kokevat harjoittelun arvioinnin ja jatkuvan palautteen saamisen tärkeänä ja rohkaisevana tekijänä oman ammatillisuuden kehittämisessä. Lisäksi ohjaajalta saadulla arvioinnilla on positiivinen vaikutus
opiskelumotivaation ylläpitämiseen ja ammattitaidon kehittymiseen. Harjoittelun ohjaajien tulisikin pyrkiä jatkuvan palautteen antamiseen harjoittelussa oleville opiskelijoille.
(Leppäharju 2010, 22, 30; liite 1, 52.)

Harjoittelujakson aikana sairaanhoitajaopiskelijan ja ohjaavan ammattihenkilön välille
kehittyy ohjaussuhde, joka on merkittävä harjoittelussa tapahtuvan oppimisen kannalta
(Koskinen & Silén-Lipponen 2000, 127), sillä ohjaajansa kanssa opiskelijalla on mahdollisuus käsitellä ja reflektoida omaa osaamistaan ja harjoittelun aikaisia kokemuksi-
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aan (Romppanen 2011, 189). Brunou (2009, 43) on käsitellyt väitöskirjassaan harjoittelun aikaisia opiskelijan ja ohjaajan välisessä ohjaussuhteessa ilmenneitä ongelmia. Näitä
ongelmia ovat esimerkiksi opiskelijaan kohdistuva luottamuksen, tuen ja palautteen
puute sekä opiskelijan oppimiseen kohdistamat negatiiviset motiivit ja asenteet. Tutkimuksen mukaan ohjaussuhteen ongelmia ratkaistaan yleensä keskustelemalla ohjaajan
ja opettajan kanssa sekä itsekseen pohtimalla. (Brunou 2009, 58-59, 61-63; liite 1, 49.)
Tanskasen (2005, 77) ja Romppasen (2011, 190) mukaan opiskelijat ovat kokeneet ohjaus- ja keskustelutilanteet harjoittelussaan tukea antaviksi, rohkaiseviksi ja kannustaviksi. Sen sijaan kokemukset puutteellisesta ohjauksesta ovat välittyneet opiskelijoille
välinpitämättömyytenä, vihamielisyytenä sekä opiskelijoita alentavana kohteluna ja
ohjaajan tehtävien laiminlyömisenä (Romppanen 2011, 191-192).

Ohjauksen lisäksi työyhteisön ilmapiiri ja hoitotyön opettajat vaikuttavat harjoittelun
onnistumiseen. Harjoittelupaikassa vallitseva ilmapiiri ja tiimityön laatu vaikuttavat siis
opiskelijan saamiin kokemuksiin ja oppimismahdollisuuksiin. (Tanskanen 2005, 63,
82.) Koskisen ja Silén-Lipposen (2001, 125) mukaan työilmapiirin avoimuus, rentous ja
huumorintajuisuus ovat hyvinvoivan työyhteisön tunnusmerkkejä. Perioperatiivisen
hoitotyön harjoittelupaikoissa kannustava ilmapiiri sekä epävarmuuden ja virheiden
salliminen helpottavat opiskelijan oppimista ja leikkaustiimiin sisälle pääsemistä. Hoitotyöhön liittyvien kliinisten tietojen ja taitojen lisäksi opiskelijalla onkin mahdollisuus
saada kokemusta myös tiimityöskentelystä (ks. luku 4.3, 15). (Silén-Lipponen 2005,
28.)

Nokian terveyskeskuksen leikkausosastolla työskentelevien sairaanhoitajien mukaan
kahden viikon harjoittelujaksolla ohjaus suuntautuu opiskelijan motivaation mukaan.
Ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmassa määritellyt harjoittelun oppimistavoitteet
asettavat opiskelijalle tietyt velvollisuudet harjoittelun aikaiselle oppimiselle, mutta
opiskelijan on lisäksi mahdollista oman mielenkiintonsa ja halunsa mukaisesti perehtyä
perioperatiiviseen hoitotyöhön tavoitteita laajemmin. Koska kahden viikon harjoittelujakso on kuitenkin ajallisesti lyhyt, on perusopintojen harjoittelu lähinnä perioperatiiviseen hoitotyöhön tutustumista. Nokian terveyskeskuksen leikkausosastolla tehtyjen asiantuntijahaastattelujen mukaan sairaanhoitajat suhtautuvat opiskelijoihin yksilöinä, eivätkä hoitajat kohdista heihin erityisiä odotuksia ennen harjoittelun alkua. Harjoittelun
ohjaajina he kuitenkin toivovat opiskelijoiden tulevan osastolle avoimin mielin. (Ks.
luku 6.2, 32.)
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5.2 Perioperatiivisen harjoittelujakson tavoitteet

Harjoittelujakson tavoitteet ja sisällöt pohjautuvat ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmaan ja eurooppalaisten ammattikorkeakoulujen yhdenmukaisuutta lisäämään pyrkineeseen ECTS-projektiin. Ammattikorkeakoulun asettamien yleisten harjoittelujaksoja
koskevien tavoitteiden perusteella opiskelija asettaa itselleen yksilölliset tavoitteet, jotka
suuntaavat hänen harjoittelunsa sisällön muodostumista (kuvio 5). Yksilölliset tavoitteet
käydään läpi ja hyväksytään yhdessä hoitotyön opettajan ja harjoittelun ohjaajan kanssa.
Harjoittelujakson arviointi perustuu harjoittelun tavoitteisiin ja jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää tavoitteiden saavuttamista harjoittelun aikana. Tästä syystä harjoitteluun laadittujen osaamistavoitteiden tulee olla riittävän selkeitä ja konkreettisia. (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan työrengas 2006, 7.)

Tampereen ammattikorkeakoulun opinto-oppaaseen on kirjattu leikkauspotilaan hoitotyötä koskevat tavoitteet, joiden mukaan opiskelijalla tulee olla perustiedot kirurgisista
sairauksista sekä leikkauspotilaan kokonaisvaltaisesta hoitamisesta ennen leikkausta,
leikkauksen aikana ja sen jälkeen. Lisäksi opiskelija osaa toimia aseptisesti oikein leikkauspotilasta hoitaessaan sekä ohjata potilasta ja hänen omaisiaan leikkaushoitoon liittyvissä asioissa. Tampereen ammattikorkeakoulussa leikkauspotilaan hoitotyön opintojakso sisältää muun muassa opinnot tavallisimpiin kirurgisiin sairauksiin, naistentauteihin ja syöpäsairauksiin sekä leikkauspotilaan pre-, intra- ja postoperatiiviseen hoitotyöhön liittyen. (Tampereen ammattikorkeakoulu 2010.)

Opiskelija laatii henkilökohtaiset oppimistavoitteensa harjoittelujaksolle yhdessä hoitotyön opettajan ja harjoittelun ohjaajan kanssa. Tanskasen (2005, 48-49, 76) tutkielman
mukaan harjoittelupaikassa keskusteltiin oppimistavoitteista niiden laatimisvaiheessa
hyvin, kun taas opettajalta saatu tuki ja ohjaus jäi vähäisemmäksi. Sankarin (2002, 43;
liite 1, 56) tekemän kvantitatiivisen tutkielman mukaan ohjaajat käyttävät tavoitteita
ohjauksen lähtökohtana ja pyrkivät suuntaamaan opiskelijoita työtehtäviin, joissa heidän
on mahdollista saavuttaa tavoitteensa.

Tanskanen (2005, 60, 80) toteaa, että opiskelijalla tulee olla tietoisuus omasta osaamisestaan ja oppimistarpeistaan. Ohjauksen lisäksi myös itsearviointi ja oman toiminnan
reflektoiminen ovat tärkeitä ammatillisen kasvamisen osatekijöitä, sillä ne auttavat
opiskelijaa tunnistamaan toimintaansa vaikuttavia tekijöitä (Heinonen 2004, 38; Vuori-
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nen ym. 2005, 278). Tanskasen (2005) tutkielman mukaan opiskelijat reflektoivat hyvin
omaa toimintaansa ja oppimiskokemuksiaan. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista
opiskelijoista kävivät oppimistaan läpi yhdessä harjoittelunsa ohjaajan kanssa (Tanskanen 2005, 59-60, 79).

5.3 Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet harjoittelujaksolla

Sairaanhoitajan työtä ohjaavat hoitotyön arvot, eettiset periaatteet sekä erilaiset säädökset ja ohjeet. Työssään hänen on kyettävä tekemään valintoja, jotka perustuvat eettiseen
ja ammatilliseen päätöksentekoon ja otettava vastuu omasta ammatillisesta toiminnastaan. (Opetusministeriö 2006, 63.) Sairaanhoitajan työhön tutustuessaan hoitotyön opiskelijan on tiedostettava työtä ohjaavat arvot ja normit, joita myös hänen tulee noudattaa
harjoittelussa ollessaan. Tästä syystä opiskelijan harjoittelua koskevia oikeuksia ja velvollisuuksia käsitellään tässä opinnäytetyössä.

Nokian terveyskeskuksen leikkausosastolla tehtyjen asiantuntijahaastattelujen mukaan
sairaanhoitajaopiskelijoilla on harjoittelujaksollaan oikeus asialliseen ohjaukseen ja
kohteluun. Heillä on myös oikeus osallistua hoitotoimenpiteisiin ja saada tietoa perioperatiivista hoitotyötä koskeviin kysymyksiin liittyen. (Kuvio 5.) Harjoittelujakson aikana
sairaanhoitajaopiskelijat voivat osallistua ohjattuna potilaan hoitoon, mikäli potilas antaa siihen luvan (L 1992/ 785, 6§). Harjoittelussa ollessaan sairaanhoitajaopiskelijoiden
tulee huomioida potilas hoidon keskipisteenä ja kohdella häntä kunnioittavasti. Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden mukaan potilaan hoidon tulee olla hänen itsemääräämisoikeuttaan kunnioittavaa, oikeudenmukaista, vuorovaikutuksellista ja luottamuksellista.
(Sairaanhoitajaliitto 2012.)

Nokian terveyskeskuksen leikkausosastolla työskentelevien sairaanhoitajien mukaan
harjoittelussa olevien opiskelijoiden velvollisuuksiin kuuluu vastuun ottaminen omasta
toiminnastaan ja oppimisestaan. Opiskelijan motivoituminen harjoittelussa eteen tulleiden asioiden kertaamiseen ja opiskelemiseen tukee oppimista ja edistää kykyä toimia
leikkausosastolla. Opiskelijan velvollisuuksiin kuuluu työskentely yhdessä ohjaajansa
kanssa, mikä edellyttää opiskelijan ohjattavissa olemista ja saamiensa ohjeiden noudattamista. Opiskelijan tulee rohkeasti myöntää epävarmuutensa ja osaamattomuutensa
kysymällä asioista, joista hänellä itsellään ei ole tietoa. Lisäksi harjoittelujaksolle asetet-
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tuihin tavoitteisiin sitoutuminen kuuluu osaltaan opiskelijan velvollisuuksiin. Opiskelijan oma-aloitteisuus ja hakeutuminen oppimistilanteisiin ovat merkkejä opiskelijan aktiivisuudesta, jota harjoittelun aikana voidaan tukea opiskelijalle annettavilla vastuullisillakin työtehtävillä. (Tanskanen 2005, 60, 80.) (Kuvio 5.)

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994, 17§) määrittelee salassapito- ja
vaitiolovelvollisuuden ammattitehtävän tai -aseman kautta tietoon saadusta asiasta tai
salaisuudesta vaikenemiseksi. Luottamuksellisen tiedon salassapito- ja vaitiolovelvollisuus koskee hoitotyön ammattilaisten lisäksi harjoittelussa olevia opiskelijoita, joiden
on noudatettava vaitiolovelvollisuus vielä harjoittelun ja ammatinharjoittamisen päättymisenkin jälkeen. (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 2012.)

PERIOPERATIIVINEN HARJOITTELU eli
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU LEIKKAUSOSASTOLLA
OHJAUS

TAVOITTEET

 Aseptinen
osaaminen
 Perioperatiiviseen
hoitotyöhön
tutustuminen
 Potilaan hoitopolun
hahmottaminen
 Tiimityö

OPISKELIJAN
OIKEUDET

 Asiallinen ohjaus
 Asiallinen kohtelu
osastolla
 Hoitotyöhön
osallistuminen

KUVIO 5. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu leikkausosastolla

OPISKELIJAN VELVOLLISUUDET

 Vastuu
omasta oppimisesta
 Vastuu omasta
toiminnasta
 Potilaan kohtaaminen aidosti ja
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6 TUOTOKSEEN PAINOTTUVA OPINNÄYTETYÖ

Ammattikorkeakoulussa tehtävän opinnäytetyön tarkoituksena on harjoittaa opiskelijaa
työskentelemään yhdessä työelämän kanssa ja kehittämään työelämää siten, että opiskelija oppii soveltamaan omia tietojaan ja taitojaan työelämän tarpeiden mukaisesti. Työssään opiskelija pyrkii osoittamaan hänellä siihen olevat taidot (Opetusministeriö 2006,
14). Ammattikorkeakouluopintojen loppupuolella tehtävä opinnäytetyö voi olla muodoltaan joko toiminnallinen tai tutkimuksellinen työssä käytettävän menetelmän mukaisesti. Tuotokseen painottuvalla opinnäytetyöllä tarkoitetaan toiminnallista opinnäytetyötä,
jonka tavoitteena on konkreettisen tuotoksen välityksellä kehittää ja ohjata käytännön
toimintaa. (Vilkka & Airaksinen 2004, 9, 16-17.) Koska tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda opas työelämää varten, on työn menetelmäksi valittu tuotokseen painottuva opinnäytetyö.

6.1 Opinnäytetyöprosessi

Tämän opinnäytetyön tekeminen käynnistyi keväällä 2011 työn aiheen valitsemisen ja
Nokian terveyskeskuksen leikkausosastolla pidetyn työelämäpalaverin jälkeen. Työelämäpalaverissa keskusteltiin opinnäytetyön aiheeseen liittyvistä asioista ja sovittiin työn
toteuttamista koskevista käytännön järjestelyistä yhdessä leikkausosaston osastonhoitajan ja opinnäytetyötä ohjaavan hoitotyön opettajan kanssa. Tämän palaverin pohjalta
muodostuivat opinnäytetyön tarkoitus, tehtävät ja tavoite osastonhoitajan esille tuomien
työelämän toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi. Nokian terveyskeskuksen ylihoitajan
opinnäytetyölle myöntämän tutkimusluvan saamisen jälkeen opinnäytetyötä on tehty
aktiivisesti tietoa keräten, opinnäytetyön raporttia kirjoittaen ja tuotosta laatien. Valmis
opinnäytetyö on palautettu vuoden 2012 maaliskuussa, minkä jälkeen työ on esitetty
Tampereen ammattikorkeakoululla ja Nokian terveyskeskuksen leikkausosastolla.

Opinnäytetyön idean, kohderyhmän ja tarpeellisuuden määrittämisen lisäksi luodaan
opinnäytetyölle aikataulu, joka on mahdollista toteuttaa opinnäytetyön tekijän valmiuksien mukaisesti. (Vilkka & Airaksinen 2004, 27.) Tämän opinnäytetyön tekemiselle
alussa laadittua aikataulua on noudatettu opinnäytetyöseminaarien ja palautuspäivämää-
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rien osalta. Muuten työn tekeminen on edennyt opinnäytetyöntekijän opiskelujen lomassa henkilökohtaisella aikataululla vuoden 2011 syksyllä ja 2012 keväällä.

Opinnäytetyön teorian kirjoittaminen on ollut työn aikaa vievin ja haastavin osuus opinnäytetyöprosessissa. Teoreettista tietoa työhön on haettu useista eri tietokannoista, joista
merkittävimpiä tietopankkeja ovat olleet Nelli-portaali, Aleksi- ja Arto-artikkeliviitetietokannat, Tampereen ammattikorkeakoulun Oma-kirjastotietokanta sekä Medicviitetietokanta. Myös googlea ja scholar googlea on hyödynnetty tiedon hakemisessa.
Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys jakaantuu päiväkirurgista hoitotyötä ja perioperatiivista harjoittelua käsittelevään teoreettiseen osuuteen, minkä vuoksi työn lähdeluettelo on runsas ja monipuolinen. Aihealue on laaja, mutta siitä huolimatta teoreettista tietoa
olisi voinut hakea erityisesti päiväkirurgiaan liittyen hieman laajemmin ja uudemmista
lähteistä. Eniten ja monipuolisimpia lähteitä opinnäytetyössä on käytetty ammattitaitoa
edistävään harjoitteluun ja sen ohjaamiseen liittyen.

Opinnäytetyön tuotoksen tekeminen osoittautui kohtuullisen nopeasti toteutettavaksi ja
opinnäytetyön raportin kirjoittamista mukavammaksi puuhaksi. Opinnäytetyöprosessin
loppupuolella tullut idea tuotoksen ulkoasusta kehittyi muutamien opinnäytetyön tekijän
Microsoft Word-ohjelmalla tekemien kokeilujen pohjalta. Ulkoasu on lähes alkuperäisessä muodossaan, kun taas oppaan sisältöä on prosessin edetessä tiivistetty huomattavasti.

Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Nokian terveyskeskuksen leikkausosaston osastonhoitajan kanssa. Työelämäyhteys on toiminut hyvin koko opinnäytetyöprosessin ajan
leikkausosaston henkilökunnan myönteisen ja kannustavan suhtautumisen vuoksi. Tapaamisia leikkausosaston osastonhoitajan kanssa on ollut muutamia, minkä lisäksi yhteyttä on pidetty sähköpostin välityksellä. Osastonhoitajalla on ollut mahdollisuus kommentoida opinnäytetyötä ja hänen ehdottamansa muutokset työhön on toteutettu yhdessä
sovitulla tavalla.

6.2 Asiantuntijahaastattelut

Kerättäessä johonkin tiettyyn aiheeseen liittyvää kirjoittamatonta tietoa sekä kartoitettaessa tuotokseen vaikuttavia näkemyksiä kyseisestä aiheesta, voidaan niiden selvittämi-
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seksi tuotokseen painottuvassa opinnäytetyössä käyttää laadullista tutkimusasennetta
(Vilkka & Airaksinen 2004, 63). Laadullisen tutkimuksen määritelmän mukaan se tutkii
ihmisen uskomuksiin, asenteisiin ja käyttäytymiseen pohjautuvia subjektiivisia kokemuksia, käsityksiä ja motivaatiota (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 49). Tätä
tutkimusmenetelmää hyödyntäen opinnäytetyön yhteydessä tehtävät asiantuntijahaastattelut voidaan toteuttaa joko ryhmä- tai yksilöhaastatteluina lomake- tai teemahaastatteluun pohjautuen (Vilkka & Airaksinen 2004, 63). Tätä opinnäytetyötä varten asiantuntijahaastattelut on tehty syksyllä 2011. Niiden tarkoituksena on konsultoida leikkausosaston sairaanhoitajia ja kerätä heiltä kokemuksia perioperatiivisten harjoittelujaksoon liittyen. Leikkausosaston sairaanhoitajia haastattelemalla saatiin myös tietoa Nokian terveyskeskuksen leikkausosaston toiminnasta ja siellä työskentelevien sairaanhoitajien
työnkuvasta. Haastatteluaineistoa onkin hyödynnetty opinnäytetyön aiheen rajaamisessa
ja oppaan sisällön suunnittelemisessa.

Teemahaastattelu sopii hyvin haastattelutavaksi silloin, kun tietoa kerätään tiettyyn aiheeseen liittyen, konsultoidaan asiantuntijoita ja hankitaan suuntaa antavaa tietoa tai
tarkistetaan kirjallisuudesta löydettyjä faktatietoja (Vilkka & Airaksinen 2004, 63).
Teemahaastattelussa oletetaan, että ”haastateltavat ovat kokeneet tietyn tilanteen” ja
otetaan huomioon, että ”ihmisten tulkinnat asioista ja heidän asioille antamansa merkitykset ovat keskeisiä” (Hirsjärvi & Hurme 2009, 47- 48). Tämän vuoksi opinnäytetyön
asiantuntijahaastattelut tehtiin puolistrukturoidun teemahaastattelun tapaan. Haastateltavana oli kolme Nokian terveyskeskuksen leikkausosaston sairaanhoitajaa ja haastatteluissa käytetty teemahaastattelun runko on tämän työn liitteenä (liite 2, 61). Käytännössä haastattelutilanteet olivat ennalta määriteltyihin ja jäsenneltyihin teemoihin perustuvia keskustelunomaisia tilanteita. Teemahaastattelussa kysymykset voidaan esittää vapaassa järjestyksessä, eikä haastattelukysymyksiä tarvitse muotoilla sanatarkasti etukäteen. Lisäksi haastateltavat voivat muotoilla vastauksensa vapaasti, eikä heitä ole sidottu
tiettyihin vastausvaihtoehtoihin. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 47- 48.) Opinnäytetyötä varten tehtyjen haastattelujen teemat olivat sairaanhoitajan työnkuva Nokian terveyskeskuksen leikkausosastolla, sairaanhoitajaopiskelijoiden osaaminen harjoittelujakson alussa, oppimismahdollisuudet Nokian terveyskeskuksen leikkausosastolla, tavoitteet kahden viikon harjoittelujaksolle sekä opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet harjoittelun
aikana (Liite 2, 61).
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Asiantuntijahaastattelujen mukaan leikkausosastolla työskentelevät sairaanhoitajat edellyttävät opiskelijoilta hyvää käytöstä sekä potilaan huomioimista ja kunnioittamista.
Opiskelijoiden tulee kohdata leikkauspotilaat yksilöllisesti, esittäytyä potilaille ja tarkistaa heidän suostumuksensa opiskelijan hoitoonsa osallistumista koskien. Kahden viikon
perioperatiivisella harjoittelujaksolla opiskelija voi tutustua leikkaushoitotyöhön yleisellä tasolla ja seurailla tehtäviä toimenpiteitä oman mielenkiintonsa ja oppimishalunsa
mukaisesti. Opiskelijalla on vastuu omasta oppimisestaan, motivoitumisestaan ja mielenkiintonsa osoittamisesta, kun taas ohjaaja huolehtii riittävistä oppimismahdollisuuksista harjoittelun aikana. Koska kahden viikon harjoittelujakso on ajallisesti lyhyt, tulisi
opiskelijoiden laatia henkilökohtaiset oppimistavoitteensa mahdollisimman aikaisin
siten, että ne ovat valmiit ensimmäisen harjoitteluviikon keskiviikkoon mennessä.

Kaikki opinnäytetyötä varten haastatellut sairaanhoitajat nostivat esille aseptisen toiminnan, jonka noudattaminen korostuu sekä anestesia- että leikkauspuolella työskenneltäessä. He myös kehottavat opiskelijoita kyselemään ja tarkistamaan asioita sekä kertomaan ennakoivasti, mitä aikovat tehdä. Leikkaussaleissa työskenneltäessä opiskelijan
omatoimisuus on rajoitettua ja hänen toimintaansa seuraa aina vähintään yksi salissa
olevista työntekijöistä. Sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelun aikaisen oppimisen
lisäämiseksi leikkausosaston sairaanhoitajat kehottavat opiskelijoita kertaamaan perioperatiivisen hoitotyön teoriaa ennen harjoittelun alkua. Perioperatiivisen harjoittelun
aikana opiskelijoita kohtaa herkästi uuden tiedon tulva, joten perusasioiden opetteleminen ja kertaaminen helpottaa asioiden sisäistämisessä heidän leikkausosastolla ollessaan.

Haastateltujen sairaanhoitajien mukaan anestesiapuolella opiskelijoiden on mahdollista
harjoitella leikkauspotilaan kohtaamista ja turvallisen hoitosuhteen luomista, anestesian
aikaista valvontaa ja tarkkailua sekä anestesiakaavakkeelle kirjaamista. Myös välineiden
varaaminen saliin ja salin valmistelu ennen leikkausta sekä lääkeaineiden ja –ryhmien
käyttötarkoituksen ymmärtäminen ovat harjoiteltavia asioita perioperatiivisen hoitotyön
harjoittelussa. Leikkauspuolella sairaanhoitajaopiskelijat voivat harjoitella muun muassa leikkaussalin valmistelua ja välineiden varaamista leikkausta varten, leikkausasentojen laittamista yhdessä leikkaustiimin kanssa, leikkausalueen desinfioimista sekä steriiliksi pukeutumista ja steriilien pakkausten avaamista. Heräämössä opiskelijat harjoittelevat potilaan postoperatiivista tarkkailua ja oppivat hahmottamaan leikkauspotilaan
hoitopolun entistä kokonaisvaltaisemmin.
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6.3 Perioperatiivisen harjoittelun opas

Tämän opinnäytetyön tuotos, perioperatiivisen harjoittelun opas sairaanhoitajaopiskelijoille, on tehty työelämän tarpeeseen perehdyttää opiskelijat leikkausosaston toimintaan
jo ennen harjoittelun alkamista ja leikkausosastolle saapumista (liite 3, 62). Opas löytyy
kirjallisena Nokian terveyskeskuksen leikkausosastolta sekä sähköisenä versiona ammattikorkeakoulujen ura- ja rekrytointipalvelun jobstep.net verkkosivuilta osoitteesta
www.jobsptep.net. Kyseisille verkkosivuille opiskelijat voivat kirjautua henkilökohtaisilla tunnuksilla harjoittelupaikkojensa varaamista varten.

6.3.1 Sisältö

Perioperatiivisen harjoittelun oppaan ensimmäisellä sivulla toivotetaan harjoitteluaan
aloittelevat sairaanhoitajaopiskelijat tervetulleiksi Nokian terveyskeskuksen leikkausosastolle. Opas alkaa yleisellä perioperatiivista harjoittelua koskevalla osiolla, jossa
kerrotaan lyhyesti harjoittelun tarkoituksesta, ohjauskäytännöstä ja perioperatiivisen
harjoittelun oppaan sisällöstä. Tämän jälkeen oppaassa käsitellään opiskelijan harjoittelun aikaisia tavoitteita, oikeuksia ja velvollisuuksia. Henkilökohtaiset oppimistavoitteet
opiskelija laatii yhdessä harjoitteluaan ohjaavan sairaanhoitajan kanssa ensimmäisen
viikon puoleen väliin mennessä ja lähettää ne yhdessä harjoittelun työvuorojensa kanssa
hyväksyttäväksi harjoitteluaan ohjaavalle hoitotyön opettajalle. Henkilökohtaisten oppimistavoitteiden yhteyteen oppaaseen on koottu tiivistetysti osaamisen arvioinnin kriteerit, joita opiskelija voi hyödyntää tavoitteidensa laatimisessa.

Harjoittelussaan opiskelija perehtyy leikkausosastolla työskentelevän sairaanhoitajan
työnkuvaan ja rooleihin perioperatiivisessa hoitotyössä, mutta lisäksi hänellä on mahdollisuus tutustua myös välinehuoltoon ja heräämöhoitoon. Harjoittelussa ollessaan sairaanhoitajaopiskelijan on hyvä tietää päiväkirurgisen potilaan preoperatiiviseen valintaan, intra- ja postoperatiiviseen tarkkailuun sekä kotiuttamiseen, yleisimpiin toimenpiteisiin ja käytetyimpiin anestesiamuotoihin liittyvät tekijät. Hoitotyön yhteydessä harjoittelun oppaassa käsitellään lisäksi sairaanhoitajien työnkuvaa sekä aseptista toimintaa
ja salityöskentelyä henkilö- ja käsihygienian, suojainten käytön ja steriiliyden ylläpidon
kannalta. Leikkausosastolla ja –saleissa aseptiikan noudattaminen on erityisen tärkeää,
minkä vuoksi siihen liittyvät asiat korostuvat myös oppaassa.
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Nokian terveyskeskuksen päiväkirurgisen leikkausosaston esittelyyn oppaassa sisältyy
osaston henkilökunta ja tilat sekä siellä noudatettavat työajat ja ruokailumahdollisuudet.
Leikkausosaston esittelyn yhteyteen on koottu esimerkkejä niistä asioista ja hoitotoimenpiteistä, joita opiskelijan on mahdollista harjoitella kahden viikon harjoittelujaksollaan. Lisäksi oppaassa on tiivis tietopaketti päiväkirurgisesta hoitotyöstä sekä kuvaus
päiväkirurgisen leikkauspotilaan hoitopolusta Nokian terveyskeskuksen leikkausosastolla.

6.3.2 Ulkoasu

Opinnäytetyön tuotoksesta on pyritty tekemään visuaalisesti tasapainoinen ja selkeä
kokonaisuus, jonka lukeminen on vaivatonta ja mukavaa. Harjoittelun oppaan pää- ja
alaotsikot on erotettu toisistaan pääotsikon tummanvihreällä ja alaotsikon vaaleanvihreällä taustavärillä. Oppaan fonttina on Cambria ja fonttikoko on normaalitekstissä 12,
pääotsikoissa 18 ja alaotsikoissa 14. Tekstissä riviväli on 1,5, kun taas luetteloiden ja
kuvioiden riviväliksi on selkeyden ja tilan säästämiseksi valittu 1. Oppaassa asiasisältö
on tiivistetty mahdollisimman helppo ja nopealukuiseksi, minkä vuoksi siinä on käytetty
luettelomuotoista ilmaisutapaa useissa asiayhteyksissä. Luettelomerkkinä on käytetty
johdonmukaisesti mustaa ympyrää, mutta tästä poikkeuksena ovat käsihygieniaa käsittelevät sivut, joilla luettelomerkiksi on valittu aiheeseen hyvin sopiva käden kuva. (Pesonen & Tarvainen 2005, 44.) Opas on tulostettu valkoiselle A4-arkkikooltaan olevalle
valkoiselle tulostuspaperille ja sen leikkausosastolla oleva versio on kansitettu muovisiin kansiin. Paperin koko on valittu sen käytännöllisyyden ja kansittamisen helppouden
vuoksi, kun taas paperin laadun valintaan vaikuttivat tulostuspaperin edullisuus ja valkoisen taustavärin selkeys.

Vihreän värin symboliikkaan liittyy kliinisyys, puhtaus sekä parantavat ja rauhoittavat
voimat. Vihreä symboloi myös turvallisuuden ja hoivaamisen tunnetta (Huovila 2006,
4). Vihreä onkin yleisesti käytetty väri leikkausosastoilla ja -saleissa. Tästä syystä perioperatiivisen harjoittelun oppaan väreiksi on valittu vihreän eri sävyjä. Oppaassa käytetty vihreä on pirteä, hieman keltaiseen vivahtava sävy, jonka kolmea eri tummuusastetta on käytetty oppaan selkeyttämisessä ja piristämisessä.
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Harjoittelun opasta on havainnollistettu kuvilla, joiden tarkoituksena on välittää ja tukea
oppaan sisältöä. Kuvia on käytetty myös koristeellisessa mielessä luomaan oppaalle
ilmettä yhdessä tekstin muotoilun ja käytettyjen värien kanssa. (Pesonen & Tarvainen
2005, 2, 47.) Oppaan kuvat on otettu Tampereen ammattikorkeakoulun perioperatiivisen
hoitotyön harjoitusluokassa ja Nokian terveyskeskuksen leikkausosaston tiloissa keväällä 2012. Kuviin tarvittava materiaali on lainattu ammattikorkeakoululta ja leikkausosastolta. Harjoitusluokassa otetut kuvat on ottanut opinnäytetyön tekijän opiskelukaveri ja
kuvauksen kohteena on opinnäytetyön tekijä itse. Nämä kuvat liittyvät aseptisen toiminnan osalta käsien pesuun ja desinfioimiseen, suojainten käyttöön sekä steriiliksi pukeutumiseen. Leikkausosastolla vieraillessaan opinnäytetyön tekijä otti kuvia vain osaston tiloista, vaikka alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoituksena oli kuvata myös
salitoimintaa. Harjoittelun oppaan kannalta ei kuitenkaan ollut välttämätöntä saada kuvia itse leikkaustoiminnasta, vaikka niiden avulla oppaaseen olisi saatu toiminnallisempaa kuvamateriaalia. Opinnäytetyöprosessin aikataululliset ja lupakyselyihin liittyvät
syyt johtivat kuitenkin tähän ratkaisuun.

.
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7 POHDINTA

7.1 Eettisyys

Riippumatta siitä, onko opinnäytetyö menetelmältään tutkimuksellinen vai toiminnallinen, on työ toteutettava tutkimuseettisiä ohjeita ja sääntöjä noudattaen. Yleisesti vallitsevat tutkimuksen tekemistä koskevat eettiset käsitykset ohjaavat tutkimusten lisäksi
opinnäytetöissä tehtäviä valintoja (Tuomi & Sarajärvi 2009, 125). Varsinaista toiminnallisen opinnäytetyön etiikkaa käsittelevää aineistoa ei toistaiseksi ole saatavilla, minkä
vuoksi opinnäytetyön eettisyyden pohdinnassa on hyödynnetty tutkimuksellisia opinnäytetyö- ja tutkimusmenetelmiä käsittelevää kirjallisuutta. Työssä on sovellettu erityisesti laadullisen tutkimuksen etiikkaa koskevaa tietoa.

Kankkusen ja Vehviläinen-Julkusen (2009, 172) kirjoittamassa hoitotieteellistä tutkimusta käsittelevässä teoksessa on määritelty tutkimuksen etiikan vaatimukset Pietarisen
(2002) mukaan. Näitä vaatimuksia soveltaen voidaan todeta, että opinnäytetyön tekijän
on tehtävä työnsä tunnollisesti, rehellisesti ja vahinkoja aiheuttamatta. Lisäksi opinnäytetyön eettisyyteen kuluu tekijän aito kiinnostus työn tekemistä ja siihen tarvittavan tiedon keräämistä kohtaan. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 172). Tämän opinnäytetyön tekemisessä on noudatettu tunnollisuuden ja rehellisyyden vaatimuksia eikä
sen tekemisestä ole aiheutunut minkäänlaista vahinkoa. Kiinnostus ja motivoituminen
opinnäytetyön tekemistä kohtaan on säilynyt lähes koko opinnäytetyöprosessin ajan.
Ajoittaiset epätoivon hetket haasteellisilta tuntuneiden ongelmien edessä ovat kääntyneet onnistumisiksi ja kannustaneet siten jatkamaan työn tekemistä. Innostus opinnäytetyön tekemiseen on välillä ollut koetuksilla muun opiskelun samanaikaisuuden ja siitä
johtuvan aikataulun kiristymisen vuoksi. Toisaalta opinnäytetyöprosessi on opettanut
töiden priorisoimista ja niiden suunnitelmallista toteuttamista.

Tutkimuksen eettisyyden perusteella opinnäytetyön tulee olla hyödyllinen sekä ammatinharjoittamisen kehittämiseen ja jatkotutkimusmahdollisuuksien tarjoamiseen pyrkivä
työ (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 172, 177). Tämä opinnäytetyö tehdään
työelämäyhteyden tarpeeseen saada opas perioperatiiviselle harjoittelujaksolle tuleville
sairaanhoitajaopiskelijoille. Harjoittelun oppaasta hyötyvät erityisesti sairaanhoitajaopiskelijat, mutta siitä on hyötyä myös leikkausosastolle sen tavoitteen, harjoittelujakso-
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jen sujuvuuden lisääntymisen, kannalta. Tarkoituksena on ollut mahdollisimman hyvän
ja käyttökelpoisen tuotokseen painottuvan opinnäytetyön toteuttaminen. Hyödyllisyyden lisäksi tutkimuksen eettisyyteen kuuluu oikeuden mukaisuus ja tutkittavien henkilöllisyyden anonymiteetin säilyminen (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 177).
Tästä syystä opinnäytetyötä varten toteutettuihin asiantuntijahaastatteluihin osallistuneet
Nokian terveyskeskuksen leikkausosaston sairaanhoitajat on pidetty nimettöminä kaikissa työn vaiheissa. Vain osastonhoitajan antamia tietoja on käytetty nimellä lähteenä
hänen suostumuksellaan. Jatkotutkimuksia ajatellen opinnäytetyön pohjalta on noussut
kehitysehdotuksia, jotka esitellään tämän työn loppupuolella (ks. luku 7.4, 42).

Tässä opinnäytetyössä asiantuntijahaastattelujen avulla on kartoitettu Nokian terveyskeskuksen leikkausosastolla työskentelevillä sairaanhoitajilla olevia käsityksiä perioperatiiviseen harjoitteluun liittyen. Haastatteluja tehtäessä on huomioitu haastateltavien
vapaaehtoinen suostumus haastatteluun ja vastausten luottamuksellisuus. Lisäksi haastatellut työntekijät ovat tietoisia aineiston käyttämisestä opinnäytetyön tekemisessä.
Opinnäytetyön tekijänä olen säilyttänyt haastatteluaineiston huolellisesti, eikä sitä ole
luovutettu ulkopuolisille. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 131.)

7.2 Luotettavuus

Opinnäytetyön tekemisessä on hyödynnetty työn lukeneilta opponenteilta ja ohjaavalta
opettajalta saatua palautetta. Heidän lisäkseen opinnäytetyön tuotosta ovat lukeneet ja
kommentoineet opinnäytetyön työelämäyhteys sekä ulkopuolinen, kahden viikon perioperatiivisia harjoittelujaksoja ohjaava opettaja. Heiltä saatu tuotosta koskeva palaute
ja heidän siihen ehdottamat korjaukset lisäävät opinnäytetyön luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta harjoittelujen yhteydessä.

Työn uskottavuuteen vaikuttaa hyvä tieteellinen käytäntö (Tuomi & Sarajärvi 2009,
132), jonka noudattamisesta työntekijä on vastuussa. Tässä opinnäytetyössä hyvää tieteellistä käytäntöä on pyritty noudattamaan huolellisella, tarkalla sekä rehellisellä työskentelemisellä. Muiden tutkijoiden ja opinnäytetyön tekijöiden työtä olen kunnioittanut
rehellisellä sisällön raportoimisella sekä huolellisella lähde- ja tekstiviitteiden merkitsemisellä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2010, 3; Virikko 2010, 19, 29.) Työn
valmistuttua se on tarkistettu Urgund-plagioinnin eston ohjelmalla, joka osaltaan tukee
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sen luotettavuutta ja takaa lähteiden oikeaoppisen käytön. Opinnäytetyön lähteet on
valittu lähdekritiikkiä noudattaen siten, että työssä on pyritty mahdollisimman uuden ja
alkuperäisen lähdeaineiston käyttämiseen. Suurin osa lähteistä onkin vuoden 2005 jälkeen julkaistuja tutkimuksia ja lehtiartikkeleita, mutta näiden lisäksi on käytetty vanhempaa aineistoa 2000-luvun alkupuolelta. Vanhimmat lähteet ovat vuosina 1992 ja
1994 voimaan astuneet lait sekä perioperatiivisen ja päiväkirurgisen hoitotyön kirjat
vuosilta 1996 ja 1998. Vaikka opinnäytetyössä on suositeltavaa käyttää alle 10 vuotta
vanhoja lähteitä, on tässä työssä kriittisen pohdinnan jälkeen hyödynnetty kyseisiä kirjoja niiden ainutlaatuisuuden vuoksi. Näistä kirjoista ei löytynyt opinnäytetyöprosessin
aikana vastaavaa uudempaa kirjallisuutta.

Opinnäytetyössä teoreettista tietoa on haettu monipuolisesti eri lähteistä ja niistä saadun
tiedon paikkaansa pitävyyttä on perusteltu monin paikoin useilla samaa asiatietoa koskevilla tekstiviitteillä. Väitöskirjoista ja pro gradu-tutkielmista saatua tutkimustietoa on
käytetty monipuolisesti päiväkirurgista hoitotyötä ja hoitotyön ammattitaitoa edistävää
harjoittelua käsittelevän teoreettisen tiedon pohjana. Tämän opinnäytetyön kannalta
hyödyllistä käytännön hoitotyötä koskevaa tutkimustietoa esimerkiksi salityöskentelystä
ei kuitenkaan löytynyt juuri lainkaan, minkä vuoksi työssä on hyödynnetty hoitotyötä
koskevaa oppikirjallisuutta. Muita ammattikorkeakouluissa tehtyjä opinnäytetöitä ei ole
käytetty varsinaisina lähteinä tässä opinnäytetyössä, mutta työtä on verrattu aiemmin
tehtyihin, aihealueeltaan vastaaviin ammattikorkeakoulutasoisiin opinnäytetöihin.

7.3 Opinnäytetyöprosessi

Tämän opinnäytetyön aiheen valintaan vaikuttaneita tekijöitä ovat opinnäytetyön tekijän
perioperatiivisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehto ja siitä johtuva halu tehdä opinnäytetyö leikkausosastolle. Myös selkeä työelämäyhteys ja käytännön hoitotyössä ilmennyt
tarve opinnäytetyönä tehtävälle oppaalle vaikuttivat osaltaan aiheen valintaan ja motivoivat sen tekemiseen opinnäytetyöprosessin aikana. Toiminnallisen opinnäytetyön oppaassa Vilkka ja Airaksinen (2004, 16-17) toteavatkin, että ”työelämästä saatu opinnäytetyöaihe tukee ammatillista kasvua, - - lisää vastuuntuntoa opinnäytetyöstä ja opettaa
projektin hallintaan”. Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen ja tarpeellinen, sillä leikkausosastolla on ilmennyt monia käytännön ongelmia sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelujen aikaiseen käyttäytymiseen ja aseptiikkaan liittyen. Tästä syystä leikkausosaston
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henkilökunta toivoo opiskelijoiden perehtyvän osaston toimintaan jo ennen harjoittelujaksolle tulemista, jotta harjoittelun aloitus olisi entistä selkeämpää ja sujuvampaa.
(Malmström 2011.) Opiskelijoiden kannalta oppaan kautta saatava tietoisuus päiväkirurgisen leikkausosaston toiminnasta sekä harjoittelujakson aikaisista tavoitteista, oikeuksista ja velvollisuuksista selkeyttää opiskelijan käsitystä harjoittelusta ja mahdollistaa
sen nopean käynnistymisen leikkausosastolla.

Opinnäytetyössään opiskelija osoittaa kykenevänsä teoriatiedon ja käytännön yhdistämiseen ammatillisessa toiminnassa. Myös kriittinen ajattelu ja käytännön kehittäminen
ovat tavoiteltavia opinnäytetyössä esiin tuotavia asioita. (Vilkka & Airaksinen 2004, 9,
41-42.) Tämä opinnäytetyö on raportoitu suunnitellusti ja yksityiskohtaisesti (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2010, 3) Tampereen ammattikorkeakoulun laatukäsikirjassa julkaistujen opinnäytetyön raportointiohjeita noudattaen. Opinnäytetyön tuotos pohjautuu laajaan ja monipuoliseen teoreettiseen viitekehykseen, josta perioperatiivisen
harjoittelun oppaaseen on koottu sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelun aloittamisen
kannalta keskeisimmät ja tärkeimmät asiat. Teoriatiedon ja käytännön yhdistäminen
näkyvät opinnäytetyön tuotoksessa, johon teoreettinen tieto on tiivistetty työelämän
näkökulma huomioon ottaen. Halutessaan opiskelijat voivat laajentaa oppaan aihealueita koskevaa tietämystään tutustumalla oppaan lisäksi opinnäytetyön teoreettiseen osioon.

Tämän työn tarkoitus, tehtävät ja tavoite ovat säilyneet lähes muuttumattomina koko
opinnäytetyöprosessin ajan. Sen sijaan työn teoreettiset lähtökohdat, päiväkirurginen
hoitotyö ja perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu alaotsikoineen, ovat muokkautuneet
matkan varrella entistä rajatumpaan suuntaan. Esimerkiksi päiväkirurgisen hoitotyön
sijaan opinnäytetyön teoreettisissa lähtökohdissa oli perioperatiivinen hoitotyö, joka
työn etenemisen myötä osoittautui varsin laajaksi kokonaisuudeksi. Päiväkirurginen
hoitotyö käsitteenä kohdentaa teoriaosuuden vastaamaan paremmin Nokian terveyskeskuksen leikkausosaston toimintaa ja on siksi olennainen parannus opinnäytetyön tekemisen kannalta. Myös perioperatiivisten sairaanhoitajien rooleja käsittelevää teoriaa
tiivistettiin huomattavasti, koska niiden käsitteleminen kuuluu hoitotyön opiskelijoiden
harjoittelua edeltäviin teoriaopintoihin.

Opinnäytetyössä tehtyjä valintoja on ohjannut työelämästä saadut lähtökohdat. Esimerkiksi työelämän esittämä toive opiskelijan tavoitteiden, oikeuksien ja velvollisuuksien
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käsittelemisestä on rajannut harjoittelua koskevan teoreettiset lähtökohdat näihin osaalueisiin. Myös päiväkirurgisen hoitotyön käsittelemisessä on huomioitu Nokian terveyskeskuksen leikkausosasto ja sen käytännön järjestelyt. Useissa aiemmin tehdyissä
opinnäytetöissä, joissa tuotoksena on harjoittelun opas tai perehdytysmateriaali, on painopiste osastojen ja sairaanhoitajan työnkuvan esittelemisessä (mm. Miettinen 2010;
Murtonen 2011). Myös harjoittelun ohjausta ja siihen liittyviä asioita on käsitelty aiemmin tehdyissä opinnäytetöissä (mm. Kankaanpää & Lassinen 2009; Kanninen &
Tarvainen 2007). Sen sijaan opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet ovat vähemmän
käsiteltyjä aiheita kyseisissä harjoittelun oppaissa. Tätä opinnäytetyötä parhaiten vastaavia aihealueita on käsitelty Hakamäen, Jokisen ja Kivekkään vuonna 2006 tekemässä
opinnäytetyössä.

Opinnäytetyöprosessin aikana haasteellisinta on ollut rajata teoreettiset lähtökohdat riittävän tiiviiksi ja tuotoksen kannalta merkitykselliseksi kokonaisuudeksi. Päiväkirurgista
hoitotyötä, sairaanhoitajan työnkuvaa leikkausosastolla ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua olisi voinut laajentaa ja suunnata monella muullakin tapaa, mutta tässä opinnäytetyössä tehdyt valinnat on koettu hyväksi työn tuotosta ajatellen. Opinnäytetyössä
leikkaussalityöskentelyn käsitteleminen on hyvin konkreettisella ja käytännöllisellä tasolla, koska kahden viikon harjoittelujakso on oikeastaan opiskelijoiden tutustumisjakso
leikkausosastoon ja siellä tehtävään hoitotyöhön. Tällöin opiskelijoiden ei ole oleellista
tietää yksityiskohtaisesti vaikkapa eri anestesiamuotojen erityispiirteitä tai yksittäisten
leikkausten kulkua vaihe vaiheelta. Sen sijaan opiskelijan on hyvä hahmottaa muun muassa päiväkirurgisen potilaan hoitopolun kokonaisuus, sairaanhoitajien erilaiset työtehtävät leikkaustiimissä, potilaan vitaalielintoimintojen tarkkailu anestesian aikana ja steriiliyden ylläpitoon liittyvät asiat. Erityisesti aseptisen toiminnan harjoitteleminen on
olennainen osa kahden viikon perioperatiivista harjoittelua.

Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessi on sujunut hyvin. Opinnäytetyö on tehty
muun opiskelun ohella, minkä vuoksi sen eteneminen on ollut ajoittaista ja tehokkuudeltaan vaihtelevaa. Erityisesti vuoden 2011 loppusyksy ja alkukevät 2012 ovat olleet työn
tekemisen kannalta työläitä, mutta tuloksekkaita, jolloin opinnäytetyön raportointiosa ja
tuotos valmistuivat nopeaan tahtiin. Työn tekeminen yksin on ollut hyvä ratkaisu opinnäytetyöntekijän kannalta, sillä aikataulullisesti sen tekemisen ja muiden asioiden yhteen sovittaminen on ollut helpompaa yhden kuin kahden tekijän osalta. Opinnäytetyön
tekemisessä on säilynyt myös vapaus tehdä omia valintoja ja ratkaisuja. Ajoittain olisi
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kuitenkin kaivannut toisen tekijän tukea ja ongelman ratkaisukykyä, sillä yksin tekemisessä on vaarana sokeutua omille virheille ja jumittumia omaan yksipuoliseen näkemykseen asioista. Tästä syystä olen pyrkinyt jakamaan ajatuksiani ulkopuolisten henkilöiden
kanssa, mikä osaltaan on avartanut omaa ajattelutapaa ja suhtautumista työn sisältöön.
Keskusteluissa olen myös joutunut kyseenalaistamaan omaa työtäni ja perustelemaan
siinä tekemiäni valintoja. Prosessin eteenpäin viemisen ja hallinnan kehittymisen lisäksi
olen harjaantunut hakemaan tietoa monipuolisesti eri tietokannoista. Uskon, että hyödyn
tiedonhaun kehittymisestä ammattiin valmistuttuani esimerkiksi työelämässä eteen tulevien asioiden ja ongelmatilanteiden selvittämisessä. Ammattitaidon ylläpitäminen ja
näyttöön perustuvan hoitotyön toteuttaminen vaatiikin aktiivista tiedon hakua, tutkittuun
tietoon ja kirjallisuuteen tutustumista myös opiskelujen päättymisen jälkeen.

Työtä tehdessäni olen perehtynyt erityisesti päiväkirurgisen hoitotyön erityispiirteisiin
ja sairaanhoitajaopiskelijoiden perioperatiivista harjoittelua koskevaan teoreettiseen
tietoon. Oman ammattitaidon kehittymisen ja työkokemuksen karttumisen myötä on
oletettavaa, että muutamien työvuosien jälkeen toimin itsekin harjoitteluaan suorittavien
sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjaajana heidän harjoittelujaksoillaan. Vaikka itselläni on
suoritettuna lukuisia käytännön harjoittelujaksoja, tämän opinnäytetyön tekemisen kautta olen saanut uusia näkökulmia ammattitaitoa edistävään harjoitteluun liittyen. Toisaalta omakohtaiset kokemukset harjoitteluista ovat antaneet näkökulmaa teoreettisen tiedon
käsittelemiseen ja harjoittelua aloittelevien opiskelijoiden tilanteeseen samaistumisessa,
mikä osaltaan on helpottanut oppaan laatimista.

7.4 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset

Perioperatiivisen harjoittelun opas on käyttökelpoinen ja toimiva materiaali sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoitteluun orientoitumisen tukemisessa. Oppaan avulla heidän on
mahdollista ennen harjoittelun aloittamista ja sen alkuvaiheessa saada kokonaiskäsitys
päiväkirurgisesta hoitotyöstä, aseptisesta toiminnasta leikkausosastolla sekä harjoittelun
tavoitteista, opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista harjoittelun aikana.

Kahden viikon harjoittelujakso saattaa jäädä osalle opiskelijoista ainoaksi kosketukseksi
leikkausosastolla tehtävään hoitotyöhön, sillä opiskelijat eivät välttämättä valitse suuntautumisvaihtoehdokseen perioperatiivista hoitotyötä ja syvenny siten leikkausosastolla
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työskentelemiseen. Harjoittelussaan he voivat kuitenkin harjoitella taitoja, joita tarvitaan
myös muualla kuin leikkausosastolla työskenneltäessä. Esimerkiksi aseptiikan noudattaminen on edellytys potilasturvallisuudelle ja hyvälle hoidolle, joten sen harjoitteleminen ja osaaminen ovat keskeisessä osassa kaikkien hoitotyön opiskelijoiden harjoittelun
yhteydessä. Lisäksi intuboimisen, siinä avustamisen ja potilaan ventiloinnin harjoitteleminen leikkaussaliolosuhteissa on tärkeää mahdollisesti eteen tulevien elvytystilanteiden varalta. Muita esimerkkejä yleisesti hoitotyössä hyödynnettävistä taidoista ovat kanylointi, neste- ja lääkehoidon toteuttaminen sekä potilaan elintoimintojen tarkkailu ja
niissä tapahtuvien muutosten tulkitseminen.

Nokian terveyskeskuksen leikkausosastolla on havaittu sairaanhoitajaopiskelijoiden
haluttomuus heräämöhoitoon tutustumista kohtaan (Malmström 2011). Heräämöhoidon
laadukas toteuttaminen kuuluu kuitenkin osaltaan leikkausosastolla työskentelevän sairaanhoitajan ammattitaitoon ja töitä kierrätettäessä leikkausosastolla toimivat sairaanhoitajat työskentelevät kukin vuorollaan myös heräämössä. Haapalan (2009, 34-35)
mukaan työskentely heräämössä tukee osaltaan sairaanhoitajan osaamista potilaan leikkauksen aikaisessa hoidossa, minkä vuoksi myös sairaanhoitajaopiskelijoiden tutustuminen heräämöhoitoon on merkittävää leikkaushoidon kokonaisuuden jäsentymisen
kannalta. Samasta syystä opinnäytetyönä laaditussa perioperatiivisen harjoittelun oppaassa opiskelijoita ohjataan tutustumaan heräämöön ja siellä työskentelemiseen yhden
harjoittelupäivän ajan.

Kehittämisehdotukset
Tavanomaiset varotoimet ovat potilaan ja hoitotyöntekijöiden turvallisuutta lisääviä
tekijöitä ja niiden noudattaminen tulisi olla myös osa opiskelijoiden osaamista harjoittelun aikana. Varotoimien osalta tässä opinnäytetyössä on käsitelty aseptisen työskentelyn
yhteydessä käsihygieniaa ja suojainten käyttöä. Sen sijaan pisto- ja viiltovahinkojen
välttämistä ei ole käsitelty tässä opinnäytetyössä. Kehittämisehdotuksena ehdotankin,
että pisto- ja viiltovahinkojen välttämisestä ja niiden hoitamisesta leikkausosastolla tehtäisiin erillinen ohje tai opas esimerkiksi opinnäytetyönä.

Tähän opinnäytetyöhön liittyen olisi mielenkiintoista saada tietoa harjoittelun oppaan
käyttöön liittyvistä kokemuksista. Myös muiden harjoittelun ohjauskeinojen kehittäminen sekä opiskelijoilla olevien toiveiden ja harjoittelujaksoihin liittyvien oletusten sel-
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vittäminen olisi hyödyllistä harjoittelujakson kehittämisen ja ohjauksen suuntaamisen
kannalta.
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TAULUKKO 1. Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Tutkimus
Tarkoitus
Menetelmä
Brunou (2009)
Sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjattujen käytännön
harjoittelujen aikana ilmenneet eettiset ongelmat
Väitöskirja

Keskeiset
tulokset
Tutkimuksen
kvalitatiivinen
- Sairaanhoitaja1. vaiheessa tarkoituktutkimus
opiskelijat havaitsena on kartoittaa eri
sivat potilaaseen
opintojen vaiheessa
Tutkimusaineisto tai asiakkaaseen
olevien sairaanhoitajaon kerätty kahhoitotyön ammattiopiskelijoiden ja heidän dessa satunnaises- laiseen liittyviä
ohjaajiensa näkemyksiä ti valitussa terve- eettisiä ongelmia
harjoittelun aikaisista
ysalan yksikössä
käytännön harjoiteettisistä ongelmista
opiskelevilta
teluissa ollessaan
sekä niiden ratkaisuista. opiskelijoilta.
- Sairaanhoitaja2. vaiheessa tarkoitukopiskelijat pyrkivät
sena on valmistuvien
1.vaihe:
ratkaisemaan kohsairaanhoitajaopiskelin= 18 sairaanhoi- taamiaan eettisiä
joiden eettisten ongeltaja opiskelijaa ja ongelmia itsekseen
mien havaitsemisen ja
115 ohjaavaa hoi- tai yhdessä työnteratkaisemisen sekä nii- tajaa
kijöiden kanssa
den opettamisen ku2.vaihe:
pohtimalla.
vaaminen ja analysoin- n= 319 sairaan- Opiskelijoiden
ti. Lisäksi kartoitetaan
hoitaja- ja tervey- omatoiminen tietiedonhankinnan itseoh- denhoitajadon hankkiminen
jautuvuutta ja edellä
opiskelijaa
tukee eettisten onmainittuihin asioihin
gelmien havaitseyhteydessä olevia teki- 1.vaihe:
misen ja ratkaisejöitä.
Teemoitettu esmisen oppimista
seekysymys- Opiskelijoiden
Tutkimusongelmat:
lomake
eettinen osaaminen
2.vaihe:
on yhteydessä sitä
1. vaihe:
Internetkoskevaan koulus1. Mitä eettisiä ongelpohjainen kysely- sa saatuun opetukmia opintojen eri vailomake
seen.
heissa olevat sairaan- Opiskelijoiden
hoitajaopiskelijat ja
1.vaihe:
ohjauksessa tulisi
ohjaavat hoitajat kuvai- Sisällönanalyysi
painottaa entistä
levat hoitotyön käytän- 2.vaihe:
enemmän opiskelinössä?
Sisällönanalyysi
jan tekemiä ha2. Mitä eettisten ongel- ja tilastollinen
vaintoja sekä komien ratkaisuja opinto- analyysi
kemusten ja tilanjen eri vaiheissa olevat
teiden läpikäymissairaanhoitajaopiskelijat
tä.
ja ohjaavat hoitajat ku- Sairaanhoitajavailevat hoitotyön käyopiskelijat arvioitännössä?
vat ammattietiikan
kehittyneen heidän
2.vaihe:
opiskeluaikanaan.
1. Millaista on valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden eettisten

51
LIITE 1: 2 (12)
ongelmien havaitseminen koulutuksen aikana
käytännön harjoittelussa?
2. Millaista on valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden eettisten
ongelmien
havaitseminen koulutuksen aikana käytännön harjoittelussa?
2. Millaista on valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden eettisten
ongelmien ratkaiseminen koulutuksen aikana
käytännön hoitotyössä?
3. Miten eettisten ongelmien havaitsemista
jar ratkaisemista opetetaan?
4. Miten valmistuvat
sairaanhoitajaopiskelijat
itseohjautuvat tiedonhankkimisessa?
5. Millä tekijöillä on
yhteyttä valmistuvien
sairaanhoitajaopiskelijoiden eettisten ongelmien havaitsemiseen ja
ratkaisemiseen?

Haapala (2009)
Anestesiasairaanhoitajien ammatillisen pätevyyden
avaintekijät päiväkirurgiassa.
Pro gradututkielma.

Tutkimuksen tavoitteena on tuotetun tiedon
pohjalta tehdä ammattietiikan opetusta ja
ohjausta koskevia ehdotuksia terveydenhuoltoalan koulutukseen ja
käytännön harjoitteluun
liittyen.
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää anestesiasairaanhoitajien
näkemyksiä pätevyysvaatimuksista päiväkirurgisessa hoitotyössä.
Tutkimusongelma:
1. Millaisia ammatillisia pätevyysvaatimuk-

Kvalitatiivinen
tutkimus

- Anestesiasairaanhoitajien ammatillisen pätevyyden
n= 8 päiväkirurgi- avaintekijöitä ovat
sella leikkauspotilaan ohjaamiosastolla työsken- nen, haastattelemitelevää anestesia- nen ja psyykkisen
sairaanhoitajaa
turvallisuuden tukeminen, eettinen
hoitaminen sekä
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sia päiväkirurgia asettaa
anestesiasairaanhoitajille?

Puolistrukturoitu
teemahaastattelu
Sisällön analyysi

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota
voidaan hyödyntää
anestesiasairaanhoitajien koulutuksessa ja päiväkirurgisen hoitotyön
kehittämisessä.

Konttila (2006)
Terveysalan opiskelijoiden arvioita
ohjatussa harjoittelusta kliinisessä
oppimisympäristössä
Pro gradututkielma

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata terveysalan opiskelijoilla olevia
käsityksiä kliinisestä
oppimisympäristöstä ja
saadusta ohjauksesta
käytännön harjoittelujaksoilla.

Kvantitatiivinen
tutkimus
Tutkimusaineisto
on kerätty Jorvin
sairaalan, HUSLAB:n ja Helsingin sairaaloiden sisatautien
toimialalta

Tutkimusongelmat:
1. Millaiseksi opiskelijat
arvioivat kliinisen opn= 148 terveyspimisympäristön ilmaalan toisen ja
piirin työyksiköissä?
kolmannen
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tiedollisen osaaminen kliinisten taitojen hallitseminen.
- Päiväkirurgisen
anestesiasairaanhoitajalla on oltava
hyvät vuorovaikutustaidot.
- Laadukkaan hoitotyön kannalta
anestesiasairaanhoitajien tulee
ymmärtää potilaan
hoitoprosessin kokonaisuus.
- Päiväkirurginen
hoitotyö edellyttää
anestesiasairaanhoitajilta itsenäistä
työskentelemistä,
päätöstentekoa
sekä vastuunottamista.
- Anestesiasairaanhoitajan on
hoidettava potilasta
eettisesti oikein ja
pyrittävä potilaalle
jäävään positiiviseen hoitokokemukseen.
- Anestesiasairaanhoitajan toiminnan tavoitteena
on potilaan mahdollisimman nopea
kotiutuminen.
- Terveysalan
opiskelijoiden harjoittelupaikoissa
oli myönteinen ja
oppimista edistävä
ilmapiiri
- Opiskelijoiden
mukaan osastonhoitajat näkivät
työntekijät hoitotyön voimavarana
ja yksittäisten
työntekijöiden
työntekoa
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2. Millaiseksi opiskelijat arvioivat osastonhoitajien johtamistavat
työyksiköissä?
3. Millaiseksi opiskelijat
arvioivat hoitotyön lähtökohdat työyksiköissä?
4. Millaiseksi opiskelijat arvioivat työyksikön
opetukselliset lähtökohdat?
5. Millaiseksi opiskelijat arvioivat ohjaussuhteen työyksikössä työskentelevän hoitajan
kanssa?
6. Onko taustamuuttujilla yhteyttä terveysalan opiskelijoiden arvioihin opiskelijoiden
ohjauksessa?

Leppäharju (2010)
Sairaanhoitajaopiskelijoiden
ammattitaidon arviointi opiskeluun
kuuluvassa harjoittelussa
Pro gradututkielma

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata opiskelijoiden arvioimana heidän saamaansa ohjausta
HUS:n toimintayksiköissä
Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata sairaanhoitajaopiskelijoiden
ammattitaidon arviointia harjoittelussa.
Tutkimusongelmat:
1. Millaista on sairaanhoitajaopiskelijoiden
ammattitaitoa edistävä
arviointi käytännön
harjoittelussa?
2. Millaisia arviointimenetelmiä käytetään
sairaanhoitajaopiskelijoiden ammattitaitoa
edistävän harjoittelun
arvioinnissa käytännön
harjoittelussa?
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota

asteen opiskelijaa
Sähköinen kyselylomake
Faktorianalyysi

Kvantitatiivinen
tutkimus
Tutkimusaineisto
on kerätty neljässä ammattikorkeakoulussa.
n=116 valmistuvaa sairaanhoitajaopiskelijaa
Kirjallinen kyselylomake
Faktorianalyysi
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arvostettiin työyhteisössä.
- Puolet opiskelijoista kokivat
osastonhoitajan
olevan työryhmän
jäsen
- Opiskelijat kokivat harjoittelupaikoissaan toteutettavan hoitotyön
laadun ja perehdytyksen työyksikköön hyväksi.
- Tutkimuksen
mukaan suurimmalle osalle opiskelijoista nimettiin
henkilökohtainen
ohjaaja ja opiskelijat kokivat ohjaussuhteen toimivaksi

- Harjoittelun aikainen arviointi
edistää opiskelijan
ammattitaidon kehittymistä.
- Opiskelijoiden
kokemuksen mukaan harjoittelun
ohjaajille suullisen
arvioinnin antaminen on kirjallista
arviointia helpompaa.
- Harjoittelun ohjaajat ovat perehtyneet hyvin harjoittelun arviointiin.
- Jatkuvan arviointi
harjoittelun aikana
on vähäistä.
- Harjoittelun
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Mattila (2010)
Day surgery.
Randomized and
cross-sectional
studies on
treatment, quality,
and outcome
Academic dissertation
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voidaan hyödyntää käyaikainen vertaisartännön harjoittelussa
viointi toteutuu
sairaanhoitajaopiskelihuonosti.
joiden ammattitaidon
- Tavoitteiden
arvioinnin kehittämimerkitys ei ole
sessä.
selkeänä harjoittelu
arvioinnissa,
eivätkä ohjaajat
yleensä ehdota
tavoitteita seuraaville harjoittelujaksoille
Tutkimuksen tarkoituk- Kvantitatiivinen
- Suomalaisen julsena on selvittää päivä- tutkimus
kisen terveydenkirurgian suorituskyhuollon päiväkikyä, laatua ja tuloksia
Tutkimuksen airurgiset yksiköt
Suomessa.
neisto on kerätty
tarjoavat potilaiden
Pohjois- ja Etelä- tyytyväisyyden
Tutkimuksen tavoittee- Karjalan, Keskihuomioon ottaen
na on tarjota tietoa
Pohjanmaan,
monipuolisesti
suomalaisen päiväkiKeski-Suomen
tehtäviä toimenpirurgian ominaisuuksiin, sekä Lapin, Mik- teitä eri kirurgian
menettelytapaan, potikelin, Päijätaloilta.
laisiin sekä toimenpitei- Hämeen, Sata- Päiväkirurgiaa
siin ja laatuun liittyen
kunnan ja Vaasan voidaan pitää tule(tutkimus 1).
keskussairaalois- vaisuutena lisäänTavoitteena on myös
sa. Myös Hatantyvänä kirurgian
arvioida kotiutumisen
pään ja Jorvin
muotona.
jälkeistä toipumista
sairaalat sekä
- Potilaiden leikensimmäisen viikon
Helsingin, Kuokauksesta toipumiaikana määrittelemällä
pion, Oulun ja
seen vaikuttavat
leikkauksen jälkeisten
Tampereen yliuseat potilaaseen,
oireiden esiintyvyys,
opistolliset sairaa- anestesia- ja leikvoimakkuus ja riskiteki- lat ovat osallistu- kaustapaan liittyvät
jät. Näitä tekijöitä arvi- neet tutkimukasiat. Kotiutumisen
oitiin lisäksi ensimmäi- seen.
jälkeen tulevat
senä leikkauksen jälkeileikkauksesta johsenä päivänä suun kaut- n= 7915 (Tutkituvat oireet ilmeta nautittavan oksikomus 1),
nevät yleensä endoni-lääkityksen ja iso- n= 3910 (Tutkisimmäisen viikon
varpaan virheasennon
mus 2),
aikana.
korjausleikkauksen
n= 60 (Tutkimus
- Yleisin raportoitu
yhteydessä. (Tutkimus
3)
leikkauksen jälkei2).
n= 89 (Tutkimus
nen komplikaatio
Lisäksi tutkimuksen
4)
on kipu, jonka hoitavoitteena on määrittää
toon voidaan
deksametasoniTilastollinen ana- suunnitellun päilääkityksen roolia osana lysointi
väkirurgisen toiperioperatiivista multimenpiteen jälkeen
modaalista kivunhoitoa
käyttää suun kautta
kivuliaan ortopedisen
otetta oksikodonia.
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toimenpiteen, kuten
isovarpaan virheasennon korjausleikkauksen,
yhteydessä (Tutkimus
3).
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää päiväkirurgian sopivuutta 65vuotiaille ja sitä vanhemmille leikkauspotilaille vertailemalla
avoimen nivustyräleikkauksen suorittamista
päiväkirurgisille ja sairaalahoidossa oleville
potilaille (Tutkimus 4).

Puranen (2005)
Leikkausosaston
työnjakomalli
Opinnäytetyötutkielma

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää leikkausosaston työntekijöillä olevia työnjakomallia ja sen toteuttamista koskevia näkemyksiä.
Tutkimusongelmat:
1. Mitä työnjakomallia
leikkausosastolla käytetään?
2. Miten työnjakomallia
leikkausosastolla toteutetaan?
3. Miten leikkausosaston työnjakomallia voisi
kehittää?
Tutkimuksen tavoitteena on saada erikokoisten leikkausosastojen
työnjakoa koskevaa
tietoa.

Kyselylomake
Tilastollinen analyysi ja sisällön
analyysi
Kvantitatiivinen
tutkimus
Aineisto on kerätty yhteensä kuudesta yliopisto-,
keskus- ja kuntayhtymäsairaalasta.
n= 173 leikkausosastolla työskentelevää henkilöä
eri ammattiryhmistä
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Opioidien haittavaikutukset kuitenkin hidastavat
toipumista.
- Suun kautta otettavan deksametasonin annostelu
vähensi opioidien
tarvetta.
- Nivustyrän korjaus päiväkirurgisesti on turvallinen
ja hyvin siedetty
päiväkirurginen
toimenpide 65vuotiailla ja sitä
vanhemmilla potilailla, minkä vuoksi sitä suositellaan
ensisijaiseksi toimenpiteeksi terveydentilaltaan
vakaille potilaille.
- Sosiaaliset tekijät
saattavat olla syy
potilaan yöpymiselle sairaalassa.
- Tutkimukseen
osallistuneilla ei
ollut selkeää käsitystä työryhmään
kuuluvista ammattiryhmistä.
- Tutkimukseen
osallistuneet tiesivät hyvin työtehtävänsä ryhmässä.
- Hyvän yhteistyön
tunnusmerkkejä
tutkimuksen mukaan ovat työssä
viihtyminen, avoin
ilmapiiri ja sujuva
työnteko
- Tutkimuksen
mukaan henkilöstöpolitiikka, johtamista ja tiimityötä tulisi kehittää
leikkausosaston
työnjakoon liittyen
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Romppanen (2011)
Hoitotyön opiskelijoiden merkitykselliset hoitamisen
kokemukset ja
niistä oppiminen
kliinisessä oppimisympäristössä
Väitöskirja

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata hoitotyön opiskelijoiden
kliinisessä oppimisympäristössä saamia kokemuksia ja niiden
merkityksellisyyttä hoitamaan oppimisessa ja
sairaanhoitajaksi kehittymisessä.
Tutkimustehtävät:
1. Millaisia merkityksellisiä kokemuksia
hoitamisesta hoitotyön
opiskelijoilla oli kliinisessä oppimisympäristössä?
2. Mitä hoitotyönopiskelijat oppivat merkityksellisistä hoitamisen
kokemuksista?
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota
voidaan hyödyntää hoitotyön kliinisen opetuksen ja harjoittelun ohjauksen kehittämisessä.
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Kvalitatiivinen
- Opiskelijat ovat
tutkimus
yksilöllisiä oppijoita
Aineisto on kerät- - Kliinisessä oppity erään ammatti- misympäristössä
korkeakoulun
opiskelijat saavat
toisen ja kolman- kokemusta suhnen vuoden hoito- teestaan potilaisiin
työn opiskelijoilta ja omaisiin
vuosina 1996- Kliinisessä hoito2003.
ympäristössä oppimista tapahtuu
n= 547 vuosian
itse tekemällä sekä
1996-2003 opismuiden tekemistä
kelleita sairaan- ja seuraamalla
terveydenhoitaja- - Konkreettisia
opiskelijaa
hoitamisen kokemuksia ja hoitotiMerkityksellisten lanteista selviämitapausten tekniik- nen opettavat opiska, lähtökohtana
kelijoita ylläpitäopiskelijoiden
mään ammatillista
kirjoittamat tekstit osaamista sekä
kehittämään sitä.
Sisällönanalyysi
- Vastuun saaminen ja ottaminen
kehittävät opiskelijan ammatillisia
tietoja ja taitoja
- Osaamisen rajojen havaitseminen
motivoi opiskelijaa
hankkimaan lisää
tietoa ja itsensä
kehittämiseen
- Palautteen saaminen ja potilaiden
luottamuksen saavuttaminen tukevat
opiskelijan luottamusta itseensä,
rohkaisee eteenpäin ja vahvistaa
kykyä itsenäisempään toimintaan.
- Opiskelijoiden
mukaan tunteiden
ja teoriatiedon reflektointi edistää
oppimista
- Ammatillinen
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Sankari (2002)
Terveysalan opetussuunnitelman
arvoperusta ja ohjatun harjoittelun
tavoitteet - hoitotyön käytännön
ohjaajien näkökulma
Opinnäytetyötutkielma
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kasvu kehittyy
opiskelijan tiedostamien rajojen ja
mahdollisuuksien
myötä.
- Kliinisessä ympäristössä opiskelijat
havaitsevat hoitotyön eettisyyden,
siihen liittyvät ristiriidat ja oman
rajallisuutensa.
- Ohjaus ja hyvä
opiskelijaohjaajasuhde edistää opiskelijoiden
oppimista
- Kliinisessä hoitoympäristössä opiskelijat oppivat
toimimaan moniammatillisessa
työyhteisössä ja
tiedostamaan tiimityön merkityksen
hoitotyössä.
Tutkimuksen tarkoituk- Kvantitatiivinen
- Opetussuunnisena on selvittää terve- tutkimus
telman arvoperusta
ysalan koulutuksen openäkyi vaihtelevasti
tussuunnitelman arvoAineisto on kerät- opetussuunnitelperustan ja hoitotyön
ty kahdessa Etelä- massa märitellyissä
käytännön harjoittelua
Suomen terveysharjoittelun tavoitohjaavien tavoitteiden
keskuksesta
teissa.
merkitys hoitotyön käy- Opetussuunnitännössä.
n= 140 työssään
telman tavoitteissa
opiskelijoita ohnäkyi hyvin
Tutkimusongelmat:
jaavaa sairaan- ja opiskelijoiden ta1. Mikä on hoitotyön
terveydenhoitajaa voitetietoisuuden
käytännön ohjatun harja aktiivisuuden
joittelun ohjaajien näKyselylomake
merkitys, mutta
kemys terveysalan opeasioiden kriittiseen
tussuunnitelman arvoVarianssianalyysi ajatteluun liittyvät
perustan ilmenemisestä ja sisällönanalyysi tavoitteet jäivät
opetussuunnitelman
heikommaksi.
tavoitteissa?
- Ohjaajat peruste2. Miten hoitotyön käylivat hoitotyön
tännön ohjatun harjoitpäätöksentekoaan
telun ohjaajat toteuttapääasiassa kokevat terveysalan opetusmuksen kautta
suunnitelmantavoitteissyntyneellä tiedolsa ilmenevää
la, kun taa tutkitun
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arvoperustaa opiskelijoiden ohjauksessa?
3. Miten tietoisia
hoitotyön käytännön ohjatun harjoittelun ohjaajat
ovat terveysalan
opetussuunnitelman ja opiskelijoiden henkilökohtaisista oppimistavoitteista?
4. Miten hoitotyön
käytännön ohjatun
harjoittelun ohjaajat hyödyntävät
tietojaan hoitotyön
opiskelijoiden
harjoittelua ohjaavista terveysalan
koulutuksen opetussuunnitelman ja
opiskelijoiden
henkilökohtaisia
oppimistavoitteista ohjatessaan
opiskelijoita?
5. Miten taustamuuttujat ovat
yhteydessä hoitotyön käytännön
harjoittelun ohjaajien
tietoihin terveysalan opetussuunnitelman arvoperustasta ja hoitotyön
käytännön harjoittelua ohjaavista
opetussuunnitelman ja opiskelijoiden henkilökohtaisista oppimistavoitteista?
Miten ohjaajat
hyödyntävät edellä mainittuja tietojaan hoitotyön
opiskelijoiden
käytännön
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tiedon soveltaminen käytäntöön oli
vähäisempää. Tämä näkyi myös
opiskelijoiden ohjauksessa vähäisenä tutkimustulosten soveltamaan
ohjaamisessa.
- Ohjaajat olivat
perehtyneet hyvin
opiskelijoiden
henkilökohtaisiin
tavoitteisiin, kun
taas opetussuunnitelman tavoitteiden
mukaan ohjaaminen oli vähäisempää.
- Ohjaajat pitivät
tärkeänä opiskelijaohjaukseen liittyvää lisäkoulutusta ja sen koettiin
edistävän opetussuunnitelman ja
opiskelijan tavoitteiden hyödyntämistä ohjauksessa.
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harjoittelun ohjauksessa?
Tanskanen (2005)
Ohjatun harjoittelun laatu – kyselytutkimus sairaanhoitajaopiskelijoille
Pro gradututkielma

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ohjatun
harjoittelun laatua ja
selvittää laatu- ja arviointikriteereiden toteutumista terveysalan
ammattikorkeakouluissa.
Tutkimusongelmat:
1. Miten oppilaitos
järjestää opiskelijoiden
oppimista tukevaa harjoittelua?
2. Miten harjoittelusta
vastaava opettaja tukee
ohjatussa harjoittelussa
opiskelijan oppimista?
3. Miten opiskelija toimii vastuullisena omasta oppimisestaan ja
toimii oppimistavoitteidensa suuntaisesti
ohjatussa harjoittelussa?
4. Miten harjoittelupaikka järjestää opiskelijan osaamista edistävää ohjattua harjoittelua?
5. Miten harjoittelupaikan ohjaava henkilökunta tukee opiskelijan
oppimista ohjatussa
harjoittelussa?
6. Miten taustamuuttujat ovat yhteydessä
opiskelijoiden arvioihin
ohjatun harjoittelun
laadusta?
Tavoitteena on, että
tutkimuksen tuloksia
voidaan hyödyntää ohjatun harjoittelun
kehittämisessä oppilaitoksissa ja

Kvantitatiivinen
tutkimus
Aineisto on kerätty viidessä terveysalan ammattikorkeakoulusta
N= 101 sairaanhoitajaopiskelijaa
Kyselylomake,
jossa yksi avoin
kysymys
Ristiintaulukointi
ja sisällön analyysi

- Harjoittelupaikkojen järjestäminen oppilaitoksen
ja työelämän yhteistyönä toteutui
hyvin, mutta opiskelijat kokivat harjoittelupaikat laadultaan erilaisiksi.
- Harjoittelujaksolle nimettiin vastaava opettaja,
mutta osa opiskelijoista olisi toivonut
opettajalta enemmän aikaa harjoittelun ohjaukseen.
- Opettajien toivotaan osallistuvan
enemmän opiskelijan oppimistavoitteiden laatimiseen
ja niistä keskustelemiseen.
- Harjoittelujaksolle opiskelijoille
nimettiin
henkilökohtaiset
ohjaajat ja opiskelijat kokivat ohjaussuhteen toimivan
hyvin, mutta ohjauksen suunnittelu
oli hoidettu huonosti.
- Opiskelijat kokivat harjoittelupaikkojen ilmapiirin
oppimista tukevana
ja mahdollistavana
tekijänä.
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työyhteisöissä, jotka
toimivat harjoittelupaikkoina.
Tengvall (2010)
Tutkimuksen tarkoiLeikkaus- ja anes- tuksena on tarkastella
tesiahoitajan am- leikkaus- ja anestesiamatillinen pätehoitajan ammatillista
vyys. Kyselytutpätevyyttä intraoperakimus leikkaus- ja tiivisessa hoitotyössä.
anestesiahoitajille,
anestesiologeille
Tutkimusongelmat:
ja kirurgeille.
1. Millaista ammatillista pätevyyttä edellyVäitöskirja
tetään leikkaushoitajalta intraoperatiivisessa
hoitotyössä ja miten se
toteutuu eri ammattiryhmien arvioimana
sekä tarkasteltuna sairaaloittain ja työkokemuksen mukaan?
2. Millaista ammatillista pätevyyttä edellytetään anestesiahoitajalta intraoperatiivisessa hoitotyössä ja miten
se toteutuu eri ammattiryhmien arvioimana
sekä tarkasteltuna sairaaloittain ja työkokemuksen mukaan?
3. Mitä tehtäviä vastaajat esittävät siirrettäväksi lääkäreiltä
leikkaus- ja anestesiahoitajille ja mitä nämä
tehtäväsiirrot edellyttävät?
4. Millainen on leikkaus- ja anestesiahoitajan ammattipätevyysmalli?

Kvantitatiivinen
tutkimus

- Leikkaus- ja anestesiahoitajien ammatillinen pätevyys
Aineisto on kerätty on vaatimustasolviiden yliopistosai- taan erittäin korkeaa
raalan (HYKS,
ja se sisältää yhteiKYS, OYS, TaYS, set osa-alueet ja
TYKS) sydän- ja
hoitotyön toiminnot
verisuonikirurgian, - Leikkaushoitajan
neurokirurgian,
ammatillisessa päortopedian ja
tevyydessä korostuu
traumatologian,
aseptinen ja teknigastroenterologian nen toiminta sekä
sekä plastiikkakiturvallisuus, komrurgian erikoisalo- munikointi ja dojen leikkausyksikumentointi
köissä.
- Leikkaushoitajan
ammatillinen päten= 590,
vyys toteutuu eritjoista 256 työntetäin hyvin aseptiikijää on leikkauskan, turvallisuuden
hoitajia, 184 anes- ja teknisen toimintesiahoitajia, 76
nan osalta. Sen sianestesiologeja
jaan anestesia- ja
sekä 64 kirurgeja.
lääkehoito ja siihen
liittyvät hoitotyön
Kyselylomake
toiminnot ja yhteistyö erityisesti
Tilastollinen anatehtävät liittyvät
lysointi
pääosin puudutetun
potilaan hoitoon.
- Anestesiahoitajan
ammatillisessa pätevyydessä korostuu
anestesia- ja lääkehoidon osaaminen
sekä anestesiahoidon aloitus-, kommunikointi- ja turvallisuustoiminta.
Tutkimuksen tavoit- Anestesiahoitajan
teena on luoda tutkiammatillinen pätemuksen tulosten perusvyys toteutuu eritteella leikkaus- ja
täin hyvin anesanestesiahoitajan amtesiahoidon aloitusmattipätevyysmalli
toiminnan ja dokuintraoperatiivisessa
mentoinnin osalta.
hoitotyössä.
Sen sijaan anestesi-
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aan ja lääkehoitoon
liittyvät hoitotyön
toiminnot eivät toteudu yhtä hyvin.
- Leikkaus- ja anestesiahoitajien ammattipätevyysmalli
selkiyttää ja täsmentää leikkaus- ja
anestesiahoitajan
ammatin sisältöä
intraoperatiivisessa
hoitotyössä.
- Tehtäväsiirtojen
edellytyksenä ovat
valtakunnalliset kriteerit täyttävä ja
riittävän täsmällinen
koulutus. Myös vastuu- ja lupakäytänteiden selkiyttäminen ja työn vaativuutta vastaava
palkkaus ovat edellytyksiä tehtäväsiirroille.
- Lääkäreiltä anestesiahoitajille siirrettäväksi esitetyt
- Tehtäväsiirtoja
lääkäriltä leikkaushoitajille ei esitetty.
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Nokian terveyskeskuksen leikkausosaston sairaanhoitajille

LEIKKAUSOSASTO

1. Sairaanhoitajan työskentely Nokian terveyskeskuksen leikkausosastolla
a. Anestesiapuoli
b. Leikkauspuoli
c. Heräämö

PERIOPERATIIVINEN HARJOITTELU (Perusjakso = 2 viikkoa)

1. Sairaanhoitajaopiskelijoiden osaaminen harjoittelujaksolla
a. Odotukset opiskelijaa kohtaan
b. Opiskelijoiden valmiudet osastolle tullessa

2. Oppimismahdollisuudet
a. Anestesiapuoli
b. Leikkauspuoli

3. Tavoitteet harjoittelujaksolle

4. Opiskelija
a. Oikeudet
b. Velvollisuudet

LIITE 3

TERVETULOA
PERIOPERATIIVISEN HOITOTYÖN
HARJOITTELUUN!

PERIOPERATIIVINEN HARJOITTELU
LEIKKAUSOSASTOLLA

H

arjoittelujakso Nokian terveyskeskuksen leikkausosastolla tarjoaa sinulle
mahdollisuuden tutustua perioperatiivisen hoitotyöhön ja osastolla työsken-

televien sairaanhoitajien keskeisiin työtehtäviin. Opiskelijana pääset ohjatusti
osallistumaan hoitotyöhön sekä soveltamaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja
leikkausosastolla. Harjoittelujakson tarkoituksena on auttaa sinua hahmottamaan,
jäsentämään ja ymmärtämään käytännössä tehtävää leikkaushoitotyötä. Ennen
kaikkea saat leikkausosastolta kokemusta, jota voit hyödyntää jatkossa eteesi tulevista harjoittelu- tai työpaikoistasi riippumatta. Toivomme, että harjoittelujakso
avaa sinulle uusia näkökulmia ja herättää mielenkiintosi leikkausosastolla tehtävää
työtä kohtaan!

HARJOITTELUN OPAS
Tämän harjoittelun oppaan avulla voit tutustua Nokian terveyskeskuksen leikkausosastoon ja siellä tehtävään päiväkirurgiseen hoitotyöhön oppaaseen on koottujen, keskeisimpiä kahden viikon perioperatiiviseen harjoitteluun ja Nokian terveyskeskuksen leikkausosastolla toimimiseen liittyvien asioiden kautta. Oppaassa
painottuu erityisesti harjoittelun tavoitteet, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet
sekä aseptiikka ja sen noudattaminen leikkausosastolla. Leikkaushoitotyöhön
orientoituaksesi sinun kannattaa kerrata teoriajaksolla käytyjä asioita jo ennen
harjoittelujakson alkamista ja opiskella niitä aktiivisesti myös harjoittelun aikana.

HARJOITTELUN OHJAAJA
Leikkausosastolla sinulle nimetään harjoitteluasi ohjaava sairaanhoitaja. Hänen
tehtävänään on ohjata harjoittelua asettamiesi oppimistavoitteiden mukaisesti ja
huolehtia riittävistä harjoittelun aikaisista oppimismahdollisuuksia leikkausosastolla. Ohjaajan lisäksi harjoittelusi ohjaamiseen ja arviointiin osallistuu hoitotyön
ohjaava opettaja.

TAVOITTEET HARJOITTELUJAKSOLLE
Harjoittelun tavoitteiden tarkoituksena on suunnata omaa oppimistasi sekä tukea
harjoittelusi aikaista ohjausta, palautteen saamista ja osaamisesi arvioimista. Tavoitteet ovat myös pohja omalle itsearvioinnillesi.
Ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmassa on määritelty perioperatiivisen harjoittelujakson yleiset tavoitteet, joiden pohjalta laadit harjoitteluusi henkilökohtaiset oppimistavoitteet yhdessä harjoittelun ohjaajan kanssa. Henkilökohtaisten tavoitteiden muodostamisessa voit myös hyödyntää perioperatiivisen hoitotyön
osaamisen arvioinnin kriteerejä.
OSAAMISEN ARVIOINNIN KRITEERIEN OSA-ALUEITA ovat


Leikkaussuunnitelman mukaisen ja turvallisen hoidon toteuttaminen



Aseptinen toiminta



Sairaanhoitajan työnkuvaan ja rooleihin tutustuminen sekä leikkaustoimintaan osallistuminen



Anestesiassa käytettäviin lääkeaineisiin ja nestehoitoon tutustuminen



Potilaan tarkkailun, voinnin arvioinnin ja ohjaamisen harjoitteleminen



Perioperatiivisen hoitotyön kirjaamiseen tutustuminen



Hätätilanteissa toimimisen vahvistaminen



Hyvän käytöksen ja eettisen toiminnan noudattaminen



Leikkauspotilaan kohtaamisen ja potilassuhteen luomisen harjoitteleminen



Muiden työntekijöiden osaamisen arvostaminen



Vaitiolovelvollisuuden noudattaminen



Oman osaamisen kriittinen arvioiminen ja kehittäminen



Järjestelmällinen työskentely ja oma-aloitteisuuden osoittaminen



Tiimityöhön sopeutuminen



Suullisen ja kirjallisen raportoinnin harjoitteleminen



Palautteen antaminen ja vastaanottaminen



Työskenteleminen turvallisuutta ja taloudellisuutta noudattaen

Koska kahden viikon harjoittelujakso on ajallisesti lyhyt, tavoitteet tehdään heti
harjoittelun alussa ensimmäisten harjoittelupäivien aikana ja lähetetään ohjaavalle
hoitotyön opettajalle hyväksyttäväksi ensimmäisen viikon keskiviikkoon mennessä.

OPISKELIJAN OIKEUDET
Harjoittelujaksolla opiskelijalla on oikeus


saada asiallista ohjausta leikkausosastolla



tulla kohdelluksi asiallisesti ja ystävällisesti työyhteisössä



saada välitöntä hoitotyön osaamistaan ja toimintaansa koskevaa palautetta



saada arviointi harjoittelunsa sujumisesta



osallistua leikkausosaston toimintaan ja hoitotyön toteuttamiseen yhdessä
ohjaajansa kanssa



kysyä mieltä askarruttavista asioista ja saada vastaus kysymyksiinsä

OPISKELIJAN VELVOLLISUUDET
Harjoittelujakson aikana opiskelijalla on velvollisuus


toimia yhdessä harjoittelun ohjaajan kanssa



olla ohjattavissa



toimia saamiensa ohjeiden mukaisesti



toimia hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti



noudattaa vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta



ottaa vastuu omasta oppimisesta ja toiminnasta harjoittelun aikana



kohdata potilas häntä kunnioittaen

NOKIAN TERVEYSKESKUKSEN
LEIKKAUSOSASTO

N

okian terveyskeskuksen leikkausosaston toiminta on suurimmaksi osaksi
päiväkirurgista, mutta osastolla tehdään myös polikliinisia ja lyhytjälkihoi-

toisia toimenpiteitä.

LEIKKAUSOSASTON TILAT
Nokian terveyskeskuksen leikkausosasto sijaitsee terveyskeskuksen ensimmäisessä kerroksessa, vuodeosasto 1:n yhteydessä.

Tullessasi sisään Nokian terveyskeskuksen pääovista löydät tiesi leikkausosastolle
kulkemalla edessä avautuvaa käytävää suoraan eteenpäin. Käytävä johtaa vuodeosasto 1:n tiloihin, jonne tultuasi käänny vasemmalle käytävän varrella olevien
päiväkirurgian viittojen mukaisesti. Viitat opastavat sinut käytävälle, jonka loppupäässä on vaaleanvihreä ovi päiväkirurgiselle leikkausosastolle.

Leikkausosastolla on kaksi leikkaussalia, joista suurempi (kuvassa) on päivittäisessä käytössä. Saleista pienempi toimii tilapäisenä säilytystilana, mutta tarvittaessa sekin on mahdollista ottaa käyttöön.

Muita osaston tiloja ovat heräämö (kuvassa), päiväkirurginen oleskelutila, varastot
sekä henkilökunnan tauko- ja pukeutumistilat. Näiden lisäksi välinehuolto toimii
leikkausosaston yhteydessä.

TYÖAJAT
Päiväkirurgisella leikkausosastolla työskentelemme maanantaista torstaihin kello

7-17 ja perjantaisin kello 7-13 välisenä aikana.
Ensimmäinen harjoittelupäivä alkaa alkuinfolla kello 8, jolloin osastonhoitaja ottaa
sinut vastaan leikkausosastolle yhdessä muiden harjoitteluaan aloittavien opiskelijoiden kanssa. Muina päivinä toivomme sinun noudattavan osaston työntekijöiden
työaikaa, joka on porrastettu seuraavasti:
Salissa työskentelevät sairaanhoitajat tulevat töihin kello 7.30 ja lähtevät
töistä kello 15.30.
Päivän ensimmäinen leikkaus alkaa yleensä kello 8.
Heräämöhoitajan työaika alkaa joko kello 7 tai 9 ja jatkuu iltapäivällä kello 15
tai 17 asti.
Kahden viikon harjoittelujaksolla opiskelijoiden harjoittelun tuntimäärä on yhteensä 80 tuntia, johon sisältyy osastonhoitajan pitämä infotilaisuus harjoittelun
alussa. Mikäli sinulle ei kerry riittävästi tunteja osaston työaikojen mukaisesti,
puuttuvat tunnit korvataan Nokian terveyskeskuksen muissa yksiköissä. Tällöin
voit tutusta esimerkiksi ensiavussa, vuodeosastoilla tai erikoislääkärin poliklinikalla tehtävään hoitotyöhön.

RUOKAILU
Harjoittelussa ollessasi voit hyödyntää sairaalan ruokalasta ostettavia ruokalippuja tai ottaa omat eväät mukaan. Ruokatauko pyritään pitämään toimenpiteiden
mukaisesti päivällä noin kello 11–12.

HENKILÖKUNTA
Leikkausosastolla työskentelevään henkilökuntaan kuuluu osastonhoitajan lisäksi
neljä sairaanhoitajaa, kirurgi, gynekologi ja anestesiologi sekä ostopalvelutoimintana leikkauksia tekevät ortopedi ja urologi. Välinehuollossa Nokian terveyskeskuksessa työskentelee kaksi välinehuoltajaa ja osaston siisteydestä huolehtii yksi
laitoshuoltaja.

Nokian terveyskeskuksen leikkausosastolla sairaanhoitajat työskentelevät viikon
kerrallaan joko valvovana, instrumentoivana, anestesia- tai päiväkirurgisena ja
heräämöhoitajana


Instrumentoiva sairaanhoitaja työskentelee leikkausalueella yhdessä kirurgin kanssa instrumentoiden ja leikkauksessa avustaen. Ennen leikkausta
instrumentoiva hoitaja valmistelee salin yhdessä valvovan sairaanhoitajan
kanssa mm. varaamalla tarvittavat välineet ja laitteet saliin.



Valvova sairaanhoitaja huolehtii turvallisesta ja sujuvasta salityöskentelystä
leikkauksen aikana, kirjaa leikkaukseen liittyvät asiat sekä avustaa leikkaus- ja anestesiapuolen työntekijöitä tarpeen mukaan. Tarvittaessa valvovahoitaja avustaa heräämöhoitotyössä.



Anestesiahoitaja huolehtii potilaan anestesian suunnittelusta, aloituksesta,
ylläpitämisestä ja lopettamisesta yhdessä anestesialääkärin kanssa. Anestesian aikainen potilaan tarkkailu on yksi tärkeimpiä anestesiasairaanhoitajan tehtäviä.
Leikkauksen aikana anestesiahoitaja voi toimia ns. ”pikkupassarina”, jolloin
valvova sairaanhoitaja vapautuu muihin työtehtäviin leikkauksen aloitusvaiheen jälkeen.



Heräämössä ja päiväkirurgisessa tilassa potilaan leikkauksen jälkeistä hoitoa ja tarkkailua toteuttaa yksi sairaanhoitaja.

NOKIAN TERVEYSKESKUKSEN LEIKKAUS OSASTOLLA
SINULLA ON MAHDOLLISUUS esimerkiksi…
… Tutustua kahden viikon harjoittelussa viikon ajan sekä anestesia- että leikkauspuolen hoitotyöhön.
… Tutustua potilaan preoperatiiviseen poliklinikka käyntiin sekä heräämö- ja päiväkirurgiseen hoitoon seuraamalla potilaan hoitopolun eri vaiheet leikkausosastolla
(anestesiahoitotyön viikolla).
… Tutustua välinehuoltoon toisen harjoitteluviikon perjantaina (leikkaushoitotyön viikolla).
… Kehittyä potilaan vastaanottamisessa ja turvallisen hoitosuhteen luomisessa.
… Harjaantua tarkkailulaitteiden kiinnittämisessä ja potilaan anestesian aikaisessa
tarkkailussa.
… Harjoitella kanylointia 1-2 potilaan kohdalla.
… Harjaantua toimimaan anestesian aloitusvaiheessa intuboinnissa avustamalla ja käsin ventiloimalla ambua käyttäen.
… Harjaantua anestesian aikaisen lääke ja nestehoidon toteuttamisessa syventämällä
niihin liittyviä tietoja ja taitoja.
… Harjoitella anestesiakaavakkeelle kirjaamista.
… Harjoitella leikkauksessa tarvittavien leikkausvälineiden ja instrumenttien
varaamista saliin.
… Harjoitella leikkausasennon laittamista yhdessä muiden työntekijöiden kanssa.
… Harjoitella steriiliksi pukeutumista ja instrumentoimista/ assisteerausta yhden tyypillisen yleiskirurgian toimenpiteen (esim. nivustyrä-leikkaus) aikana yhdessä instrumentoivan hoitajan kanssa
… Harjaantua toimimaan salissa leikkauksen aikana.
… Harjoitella avaamaan steriilejä pakkauksia ja ojentamaan tavaroita steriilisti instrumentoivalle sairaanhoitajalle
… Harjoittella leikkausalueen desinfioimista esimerkiksi selkäpuudutusta tai
–leikkausta varten.
… Kehittyä potilaan postoperatiivisessa tarkkailussa heräämössä.
… Harjoitella potilaan ohjaamista.
… Oppia hahmottamaan päiväkirurgisen potilaan hoitopolku leikkausosastolla.

PÄIVÄKIRURGINEN HOITOTYÖ

P

äiväkirurgialla tarkoitetaan leikkausolosuhteissa tehtävää leikkaustoimintaa,
jonka anestesiamuotona käytetään laskimosedaatiota, laajaa puudutusta tai

yleisanestesiaa. Leikkauksen vuoksi potilas tulee sairaalaan toimenpidepäivän aamuna ja viipyy siellä korkeintaan 12 tuntia.
Nokian terveyskeskuksen leikkausosastolla tehdään toimenpiteitä yleiskirurgian,
ortopedian, gastroenterologian, käsi- ja lapsikirurgian sekä gynekologian ja urologia erikoisaloilta. Anestesiamuotona leikkausosastolla käytetään yleensä yleisanestesiaa tai puudutusta, joista käytetyimpiä ovat pleksus-, spinaali-, epiduraali-, laskimo- tai paikallispuudutus.

Päiväkirurgian hyötyjä ovat


leikkaustoiminnan tehostuminen



hoitokustannusten pieneneminen



potilaan kotiutumisen ja kuntoutumisen nopeutuminen



sairaalassaoloajan lyheneminen



sairaalainfektioriskin pieneneminen



sairaalahoidon potilaspaikkojen vapautuminen pitkäaikaishoitoon

Päiväkirurgiseen hoitoon tulevien potilaiden leikkauskelpoisuus arvioidaan aina
ennen leikkausta. Päiväkirurgisesti voidaan hoitaa potilaita, jotka ovat perusterveitä tai heidän perussairautensa (esim. sepelvaltimo- ja verenpainetauti, astma ja
diabetes) on hyvässä hoitotasapainossa. Vasta-aiheita päiväkirurgisesti toteutettaville leikkauksille ovat potilaan uniapnea, sairaalloinen lihavuus (BMI > 40) sekä
voimakas kipu ja pahoinvointi. Myöskään vaikeaa sydän- ja verenkiertoelimistön,
keuhkojen, maksan tai munuaisten sairautta sairastavat potilaita ei voida hoitaa
päiväkirurgisesti.

POTILAAN HOITOPOLKU LEIKKAUSOSASTOLLA
Potilaalla on jokin leikka-

Potilaalle tehdään esitarkastus ja

ushoitoa vaativa sairaus

häntä informoidaan tulevasta leikka-

tai terveydellinen haitta.

uksesta ja siihen valmistautumisesta

Leikkausosastolla potilaan vas-

Potilas saapuu suunnitellusti leik-

taanottaa heräämössä työskente-

kausosastolle toimenpidepäivän

levä sairaanhoitaja, joka tekee

aamuna, jolloin hän tapaa anes-

potilaalle tulohaastattelun.

tesialääkärin ja kirurgin leikkaussuunnitelman varmistamiseksi.

Potilas ohjataan odottelemaan heräämön tiloissa

LEIKKAUS JA ANESTESIA

leikkaussaliin kutsumista.

Potilas siirretään toipumisensa

Leikkauksen jälkeen potilas siir-

mukaisesti toisen vaiheen herää-

retään omalle sängylleen ja hänet

möön, jossa hänellä on mahdolli-

viedään ensimmäisen vaiheen

suus olla liikkeellä ja ruokailla

heräämöön tarkkailtavaksi.

vointinsa mukaisesti.
POTILAAN KOTIUTUMISKRITEERIT:

Kotiutumiskriteerit täyttävä potilas kotiutuu toisen vaiheen heräämöstä leikkauspäivän iltaan




mennessä. Heräämöhoitaja antaa
kotiutuvalle potilaalle koti- ja jatkohoito-ohjeet sekä leikkausosaston yhteystiedot.




Potilas on aikaan ja paikkaan
orientoitunut.
Potilaan vitaalielintoiminnot
ovat vakaat.
Potilas kykenee virtsaamaan
ja nauttimaan nesteitä suun
kautta.
Potilaan kivut, pahoinvointi ja
leikkausalueen vuoto ovat hallinnassa
Potilaalla on täysi-ikäinen ja
luotettava saattaja, joka on
hänen seuranaan seuraavaan
aamuun asti

ASEPTINEN TYÖSKENTELY
LEIKKAUSOSASTOLLA

I

nfektiot ovat yksi leikkaushoitotyöhön liittyvistä merkittävistä riskeistä. Niiden
seurauksena potilaalle aiheutuu epäinhimillistä kärsimystä ja vakavia tervey-

dellisiä haittoja, jotka voivat johtaa jopa potilaan kuolemaan. Lisäksi infektioista
kertyy yhteiskunnalle mittavia kustannuksia niiden haastavien ja pitkien hoitojen
vuoksi.
Aseptisen työskentelyn tavoitteena on vähentää infektioiden syntymistä ja leviämistä hoitotyössä. Käytännössä aseptinen toiminta tarkoittaa henkilökohtaisen
hygienian, käsihygienian sekä työvaatteiden ja suojainten käytön ylläpitämistä hoitotyössä.
Aseptista työskentelyä ohjaa aseptinen omatunto, halu toimia oikein, kyky
myöntää virheitä ja korjata ne välittömästi.

HENKILÖKOHTAINEN HYGIENIA

Henkilökohtaisen hygienian ylläpitäminen edellyttää säännöllistä peseytymistä
sekä ihon kunnosta ja hyvästä intiimi- ja suuhygieniasta huolehtimista. Leikkausosastolla työskenneltäessä pitkät hiukset pidetään kiinni sidottuina ja vältetään
voimakkaiden tuoksujen käyttämistä.

KÄSIHYGIENIA
Käsihygienian avulla pyritään ehkäisemään kosketuksen kautta tapahtuva mikrobien tarttuminen ja leviäminen potilaskontaktien ja toimenpiteiden yhteydessä.
Hoitotyössä rakennekynsien sekä käsi- ja kaulakorujen, sormuksien, kellojen ja
muiden rannekkeiden käyttäminen on kiellettyä, sillä ne estävät hyvän käsihygienian toteutumisen. Kynnet pidetään lyhyenä, lakattomina ja niiden eheydestä
huolehditaan yhdessä käsien ihon kunnon kanssa.

KÄSIENPESU
KÄSIEN SAIPPUA-VESIPESU

 Tehdään käsien ollessa näkyvästi tai tuntuvasti likaiset sekä aina wc-käynnin yhteydessä
 Käytä haaleaa vettä ja nestemäistä saippuaa
 Kuivaa kädet kertakäyttöisellä
käsipyyhkeellä
 Varo kontaminoimasta käsiä
esim. vesihanaan
 Kesto: 1 minuutti

KÄSIEN DESINFIOIMINEN
TAVANOMAINEN KÄSIDESINFEKTIO

 Tehdään

 aina ennen potilaskontaktia tai hoitotoimenpidettä
 välittömästi potilaskontaktin tai
hoitotoimenpiteen jälkeen
 aina ennen ja jälkeen suojakäsineiden tai muiden suojainten käyttöä
 Käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta
 Levitä huuhdetta käsiin huolellisesti: erityisesti sormenpäihin, kämmenen poimuihin ja peukalon hankaan.
 Kesto: 30 sekuntia

KIRURGINEN KÄSIDESINFEKTIO

 Tehdään aina leikkaukseen valmistauduttaessa ennen steriilien suojavaat-

teiden ja käsineiden päälle pukemista.
 Pue kirurginen suu-nenäsuojus ennen käsien desinfioimista
 Käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta
 Ota käsihuuhdetta ja levitä sitä ensin käsiin ja käsivarsiin kyynärpäihin asti.
Ota lisää käsihuuhdetta tarpeen mukaan ja desinfioi käsiä desinfioitavaa
aluetta pienentäen. Huuhdetta otetaan käsiin reilusti, jotta kädet pysyvät
kosteana koko desinfioinnin ajan. Viimeisen kerran käsiin otettu huuhde levitetään vain kämmenten, kämmenselkien ja sormien alueelle.
 Kesto: 3 minuuttia

LEIKKAUSOSASTOLLA TAVALLISIMMIN KÄYTETYT SUOJAIMET
TYÖVAATTEET





Vaihda puhtaat työvaatteet aina ennen työvuoroon/ osastolle tulemista
Työvaatteisiin kuuluu lyhythihainen paita, resorilliset housut ja sukat
Voit käyttää omia pesun kestäviä työkenkiä
Päivän päätteeksi käytetyt vaatteet laitetaan likapyykkipussiin
HIUSSUOJUS
 Kertakäyttöinen
 Käytä aina leikkaussalissa työskennellessäsi
 Huolehdi, että kaikki hiukset ovat
suojuksen alla
KIRURGINEN SUU-NENÄSUOJUS
 Kertakäyttöinen
 Käytä aina työskennellessäsi leikkausalueella, erityisesti leikkaushaavan läheisyydessä

STERIILI LEIKKAUSTAKKI
 Kertakäyttöinen
 Käytä aina leikkausalueella
työskennellessäsi

SUOJAKÄSINEET







Kertakäyttöiset, Potilas- ja toimenpidekohtaiset
TEHDASPUHTAITA vinyyli- tai nitriili-suojakäsineitä käytetään koskettaessa potilaan limakalvoja ja rikkinäistä ihoa sekä eritteitä, verta tai muita kudosnesteitä (esim. virtsa) käsiteltäessä.
STERIILEJÄ suojakäsineitä käytetään invasiivisissa toimenpiteissä, joissa
vaaditaan hyvää ja tarkkaa aseptiikkaa (esim. katetrointi, leikkaukset, alle
24 tuntia vanhojen haavojen hoitaminen)
Leikkausalueella työskenneltäessä käytetään STERIILEJÄ LEIKKAUSKÄSINEITÄ yhdessä steriilin leikkaustakin kanssa
KAKSINKERTAISIA LEIKKAUSKÄSINEITÄ käytetään, kun käsineiden rikkoutumisvaara on suurentunut. Esimerkiksi ortopedisissa toimenpiteissä
painavien ja terävien instrumenttien käsittely aiheuttaa herkästi suojakäsineiden reikiintymisen.

SALITYÖSKENTELY
SALISSA LIIKKUMINEN
Steriiliksi pukeutuneet työntekijät
 Työskentelevät leikkausalueella
 Eivät poistu turhaan leikkausalueelta
 Pitävät katsekontaktin steriileihin
pöytiin ja leikkausalueeseen
 Eivät ole selin steriileihin pöytiin ja
leikkausalueeseen päin
 Ohittavat toisensa selät tai kasvot vastakkain
Muut leikkaussalissa työskentelevät henkilöt
 Eivät oleskele leikkausalueella
 Varovat steriilejä alueita ja henkilöitä
 Pitävät riittävän pitkän välimatkan
steriileihin alueisiin ja henkilöihin, jotta ne eivät kontaminoidu
 Eivät kurkottele steriilin alueen päällä
 Ohittavat steriiliksi pukeutuneet työntekijät selkäpuolelta
 Leikkauksen aikaista liikkumista salista ulos ja sisään tulee välttää, sillä se
lisää leikkausalueen infektioriskiä

STERIILIYDEN YLLÄPITÄMINEN
Steriiliksi pukeutuneet työntekijät
 Leikkaustakki on steriili vain sen etupuolelta ja vyötärön yläpuolelta -> käsiä
ei saa laskea vyötärötason alapuolelle
 Kaikki, mitä ei voida todistettavasti pitää steriilinä, on epästeriiliä.
Steriilien pakkausten käsittelystä:
 Tarkistetaan ennen käyttöön ottamista
pakkauksen eheys, voimassaolo päiväys
ja sterilointi-indikaattorin muutos
 Revennyt pakkaus materiaali ja pakkauksen reunat eivät ole steriilejä

