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1

JOHDANTO

Yhteiskunnallisen ikärakenteen muutoksen myötä ikääntyneiden määrä sekä
krooniset taudit ovat lisänneet haavan hoidon tarvetta. Keskeisimpiä kroonisia
haavoja ovat diabeetikon jalkahaavat, painehaavat ja laskimoperäiset säärihaavat. Haavanhoito kuuluu sairaanhoitajan perusosaamiseen, joka sisältää
niin riskitekijöiden, haavojen syntymekanismien, haavatyyppien sekä perushaavanhoitotuotteiden tuntemusta. Jotta haavoja pystytään hoitamaan, tulee
tunnistaa käytetyimmät hoitotarvikkeet, ymmärtää niiden käyttötarkoitus sekä
tunnistaa infektion oireet. Haavan paranemiseen vaikuttavat systeemiset tekijät, kuten ikä, elintavat sekä perussairaudet ja paikalliset tekijät, kuten tulehdus tai kuollut kudos.
Haavalla tarkoitetaan ulkoisen tekijän aiheuttamaa vauriota, joka rikkoo ihokerroksen sekä vaurioittaa ihon alla sijaitsevia kudoksia. Haavan kroonistuessa haava-aluetta tulee hoitaa paikallisesti. Paikallishoidon tavoitteena on edistää haavan paranemista luomalla suotuisa paranemisympäristö, puhdistamalla haava ja suojaamalla se kontaminaatiolta. Haavanhoito on aloitettava tehokkaasti heti haavan ilmaannuttua, sillä hoidon viivästyessä paranemisen
todennäköisyys pienenee. Mekaaninen puhdistus on ensisijainen menetelmä
paksukatteisen haavan puhdistuksessa. (Saarelma 2020; Käypähoito 2014.)
Jokaisen asiakkaan kohdalla oppii uutta tietoa niin asiakkaan tilan, hoitotuotteiden ja kollegoiden osaamisen kautta, jolloin tiedon kertyessä hoitohenkilön
taidot hyödyttävät seuraavia asiakkaita. Hoidon laatua parannetaan sekä hoidon tarpeen pituutta lyhennetään, kun ymmärretään eri hoitomenetelmät sekä
muistetaan oikeaoppiset kirjaamistavat, jossa selostetaan yksityiskohtaisesti
suoritetun haavanhoitotoimenpiteen oleelliset asiat.
Molemman sairaanhoitajaopiskelijan kiinnostus haavoja kohtaan syntyi kurssien, harjoitteluiden sekä kesätöiden kautta terveysasemilla, kotisairaanhoidossa sekä keskussairaaloissa. Toimintamenetelmät painehaavojen hoitamiseen ovat kehittyneet huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana, ja
lisäksi haavanhoitotuotteet kehittyvät jatkuvasti. Haavanhoito on siis merkittä-
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vä osa-alue sairaanhoitajien osaamisessa sekä jokapäiväisessä työskentelyssä.
Opinnäytetyössämme käytimme usein termiä hoitohenkilökunta. Tällä tarkoitimme auktorisoituja haavanhoitajia, sairaanhoitajia, lähihoitajia, perushoitajia
sekä muita ammattillisesti päteviä tai kokeneita hoitohenkilöitä, joilla on pätevyys haavan mekaaniseen puhdistamiseen.
Opinnäytetyön tarkoituksena oli haavan mekaaninen puhdistus ja toimeksiantajana opinnäytetyössämme toimi Itä-Savon sairaanhoitopiiri. Opinnäytetyön
tarkoituksena oli tehdä opetusvideo sekä pikaopas hoitohenkilöstölle haavan
mekaanisesta puhdistamisesta. Opinnäytetyön tavoitteena oli vahvistaa hoitohenkilökunnan haavan mekaanisen puhdistamisen osaamista sekä parantaa
potilasturvallisuutta.
2

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI

Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Itä-Savon sairaanhoitopiiri eli Sosteri, joka
tarjoaa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon sekä
ympäristöterveydenhuollon palveluja, ja se työllistää noin 1600 alan ammattilaista, joista suurin osa on hoitotyössä. Sosterin erikoissairaanhoidon piiriin
kuuluvat Savonlinnan lisäksi Enonkoski, Rantasalmi sekä Sulkava.
Sosterin arvoja ovat “asiakas ensin”, hyvinvointi, uudistava osaaminen sekä
vaikuttavuus. Hoitoa edistävä hyvinvointi, toimintakyky sekä huolenpito ovat
sairaanhoitopiirin visioita. (Sosteri 2020.)
Kirurginen vuodeosasto 2A tarjoaa laadukkaita kirurgisia erikoissairaanhoidon
palveluita. Osastolla hoidetaan muun muassa verisuonikirurgisia, suu- ja
hammaskirurgisia sekä vatsa-alueen kirurgisia potilaita. Haavojen hoito sekä
avanneleikkauspotilaiden hoito ja ohjaus ovat 2A:n erikoisosaamisalueita.
(Sosteri 2020.)
Kirurgian poliklinikka toimii ajanvarauksella, jonne potilaat saapuvat lähetteellä
terveyskeskuksesta, terveydenhuollosta tai yksityisestä terveydenhuollosta.
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Haavapoliklinikalla hoidetaan vaikeahoitoisia haavapotilaita, mutta myös gastroenterologian, käsikirurgian, neurokirurgian, ortopedian, plastiikkakirurgian,
syöpätautien, urologian, verisuonikirurgian sekä yleiskirurgian potilaita. Vastaanottotoiminnan lisäksi poliklinikalla tehdään pienkirurgisia toimenpiteitä,
leikkauksia, ruuansulatuskanavan sekä virtsateiden tähystyksiä. (Sosteri
2020.)
Haavanhoitoa tehdään myös Savonlinnan keskussairaalan ulkopuolella, kuten
terveysasemien hoitajien vastaanotoilla, kotihoidon sekä kotisairaalan toimesta, kuntoutusosastoilla sekä palvelu- ja vanhainkodeissa.
3

HAAVAN PARANEMISVAIHEET

Ihon rakenteiden tehtävänä on suojata elimistöä ja kudoksia ulkomaailmalta
sekä iskuilta, mutta myös vastata ihon kestävyydestä. (Juutilainen & Hietanen
2012, 16–17.) Haavalla tarkoitetaan ihovauriota, jossa iho tai kudos vaurioituu,
kudosten osien puuttumista tai kudokset irtautuvat toisistaan. Haavatyyppejä
ovat akuutit sekä krooniset haavat, joiden paranemiseen vaikuttavat muun
muassa koko, syvyys, sijainti, kosteus, vierasesineet, infektio sekä väriluokitus. Lisäksi muodolla on merkitystä, sillä suoraviivainen haava paranee yleisesti nopeammin. (Swezey 2012; Rautava-Nurmi ym. 2019, 226–227.)
3.1 Ihon rakenne
Ihon uloin kerros on orvaskesi eli epidermis. Se on noin 0,1 millimetriä paksu
ja kulutukselle altistuva ihon kohta. Kämmenissä ja jalanpohjissa on toistuvasti
uusiutuva epidermis, joka on noin millimetrin paksuinen. Ihon vaurioitumisen
seurauksena solujen uusiutuminen epidermiksessä voi kestää noin 60 vuorokautta, ja paksummissa ihon kohdissa 3–4 kuukautta. Epidermiksen alla sijaitsee verinahka eli dermis. Verinahan yksi tärkeimmistä tehtävistä on elimistön
lämmönsäätely. Se koostuu sidekudoksesta, jonka paksuus on noin 0,5–3
millimetriä. Dermis koostuu pääosin kollageenisäikeistä, jotka vahvistavat ja
tukevat verinahkaa sekä tasapainottaa ihon kosteustasoa. Dermiksen alapuolella on rasvakerros eli subcutis, joka muodostuu rasvakudoksesta ja venyvästä sidekudoksesta. Myös subcutiksen tehtäviin kuuluu lämmönsäätely, sillä
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se toimii lämmön eristäjänä. Lisäksi rasvakerros pehmentää ihoon kohdistuvia
iskuja. Subcutiksessa on myös elimistölle tärkeä nestevarasto, joka sisältää
paljon kudosnestettä. (Juutilainen & Hietanen 2012, 16–18; Leppäluoto ym.
2013, 59–63.)
3.2 Haavan määritelmä
Haavalla tarkoitetaan ihon tai kudoksen nopeaa vaurioitumista, niiden puutosta tai irtoamista. Haavat jaetaan akuutteihin eli vulnus, sekä kroonisiin
haavoihin eli ulcus, jotka määritellään aiheuttajan, paranemisprosessin sekä
paranemisnopeuden mukaan. Jotkut sairaudet tai irronnut epäterve kudos
altistavat haavan synnylle. (Rautava-Nurmi ym. 2019, 226–229.) Akuutteja
haavoja ovat äkillisestä mekaanisesta syystä, kuten hankauksesta, pistosta tai
repivästä vaikutuksesta syntyneitä haavoja, kun taas kroonisiksi haavoiksi
luetellaan vähintään kuukauden ajan esiintyvät haavat. Haavat ilmaantuvat
joko sisäisen tai ulkoisen tekijän seurauksena. (Juutilainen & Hietanen 2012,
26.) Haavan määrittämiseen vaikuttavat myös sen sijainti sekä syntytapa. Tavanomaisin tapa haavan syntymiselle on ulkoisen tekijän aiheuttama vaurio,
jonka vaikutuksesta iho sekä sen alla olevia kudoksia suojaava kerros vaurioituvat. Lisäksi verisuonten häiriöt sekä iholle pitkän ajan kohdistunut paine aiheuttavat haavan muodostumista. (Saarelma 2020.)
Suomen Haavanhoitoyhdistyksen luokituksen mukaisesti haavat on jaettu neljään erilaiseen väriluokkaan: vaaleanpunainen on epiteelikudoksesta rakentuva parantunut haava, punainen on granulaatiokudoksesta koostuva
paraneva haava, keltainen on fibriinikudosta kerännyt pehmeä haava sekä
musta on kuolleesta eli nekroottisesta kudoksesta koostuva kova haava.
Haavojen värillä saattaa olla erilaisuuksia riippuen haava-alueen kosteudesta.
(Rautava-Nurmi ym. 2019, 227.)
Haavat jaetaan kuuteen eri tyyppiin, joita ovat: viilto-, pisto-, ruhje-, ampumaja puremahaavoihin sekä naarmuihin. Viiltohaavat ovat terävän esineen iskusta aiheutuvia pinnallisia tai syviä haavoja, joiden reunamat ovat tasaiset ja
voivat aiheuttaa runsasta verenvuotoa haava-alueella. Pistohaavat ovat neulan, puukon tai vastaavan terävän esineen aiheuttamia, ihon puhkaisevia haa-
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voja. Ruhjehaavat ovat tylpän esineen tai väkivallan seurauksena ilmaantuvia
haavoja, joille on ominaista vuodon määrän vaihtelu sekä repeävä haavaalue. Ampumahaavat ovat luodin vaikutuksesta johtuvia pieniä, syviä sekä
kehoa läpäiseviä haavoja, joissa esiintyy runsasta verenvuotoa. Ampumahaavat ovat erityisen hengenvaarallisia keskivartaloalueella, joka johtuu luodin
tuottamasta paineesta. (Castrén ym. 2017.)
3.3 Haavan paranemisvaiheet
Haavan ilmaannuttua paraneminen alkaa välittömästi verenvuodon tyrehtymisellä, jota seuraa verisuonten vaurioitumisesta johtuva vuotoa hillitsevä
verisuonten supistuminen, joka kestää noin 10-15 minuutin ajan. Haavaalueella esiintyvän veren hyytymisen jälkeen käynnistyy tulehdusvaihe eli
inflammaatiovaihe, joka kestää noin 6 vuorokautta. Tällöin alkaa vasodilataatio eli verisuonten laajeneminen, sekä haavan ympärille ilmaantuu punoitusta,
turvotusta, kuumotusta, kipua sekä toimintakyvyn häiriöitä. Inflammatorista
vaihetta ei tule sekoittaa infektion kanssa, koska tulehdusvaihe on osa haavan
paranemisprosessia. Neutrofiilit sekä magrofagit ryhtyvät tuhoamaan ulkopuolisia mikrobeja sekä poistamaan elotonta tai vierasta ainesta. Kun neutrofiilien
määrä laskee, myös tulehdusoireet lievittyvät ja korjausvaihe voi alkaa. Neutrofiilien poistuminen haava-alueella voi kestää muutaman päivän. Jos tulehdusvaihe pitkittyy bakteeri-infektion tai kuolleen kudoksen seurauksena, voi
tällöin haava muuttua krooniseksi. (Juutilainen & Hietanen 2012, 29-33.)
Tulehdusvaiheen rauhoittumisen jälkeen alkaa korjausvaihe eli proliferaatiovaihe noin 2-4 päivän jälkeen haavan syntymisestä, jolloin haavalle ilmaantuu soluväliainetta. Soluväliaineeseen muodostuu uusia verisuonia eli uudisverisuonia. josta käytetään nimitystä angiogeneesi, sekä epiteelisoluja, josta
käytetään nimitystä re-epitelisaatio. Sidekudosten on re-epitelisaation aikana
helpompi siirtyä lähemmäs toisiaan, joka tarkoittaa haavan sulkeutumisen
helpottumista. Epiteelisolut siirtyvät haavan reuna-alueilta haavan pinnalle ja
täyttävät haavan kerrostumalla. Tällöin haavan reunoilla voi esiintyä epiteliaalista hyperplasiaa, joka tarkoittaa tyvisolujen liikakasvua. (Juutilainen & Hietanen 2012, 30, 33–37.)
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Granulaatiokudos on haava-alueen tervettä uudiskudosta, jota ilmaantuu sidekudosten tuottaman soluväliaineen ainesosien, kuten fibroblastien, vaikutuksesta. Haavan sulkeutuminen alkaa, kun haavan muodostumisesta on aikaa 4-5 päivää. Kuroutumisena eli kontraktiona myös tunnettu tapahtuma johtuu myofibroblastien toiminnasta, jossa aktiini-mikrofilamentit aiheuttavat kudosten kuroutumista. Sidekudokset siirtyvät lähemmäs toisiaan ja haavan koko pienenee 0.6-0.7 mm päivän aikana. Haava umpeutuminen tapahtuu sekä
re-epitelisaation että myofibroblastien aiheuttaman kuroutumisen avulla, joka
riippuu kudoksen kireydestä. (Juutilainen & Hietanen 2012, 36–37.)
Kun haavan muodostumisesta on kulunut noin 3 viikkoa, alkaa 12-24 kuukauden pituinen haavan kypsyysvaihe, eli maturaatiovaihe (Rautava-Nurmi ym.
2019, 227). Tässä vaiheessa endoteelisolut ja myofibroblastit käynnistävät
solukuoleman ja poistuvat haava-alueen kudoksesta, jolloin jäljelle jää haavan
päällistä arpikudosta. Muokkausvaiheessa haava-alueen punoitus on vähentynyt sekä kudoksen vetolujuus on lisääntynyt. Arven muodostus on tässä paranemisenvaiheessa alkanut sekä kudos on saavuttanut lujuutensa. Kudoksen
vetolujuus kasvaa viikkojen aikana, mutta täyden lujuuden se saavuttaa kolmen kuukauden kuluttua, joka on 70-80% kudoksen alkuperäisestä lujuudesta. (Juutilainen & Hietanen 2012, 37.)
3.4 Haavan paranemiseen vaikuttavat tekijät
Haavan paranemiseen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa systeemisiin ja paikallisiin tekijöihin. Systeemisesti vaikuttavia tekijöitä ovat ikä, ylipaino, ravitsemustila, sairaudet ja niiden hoito, elintavat, stressi, tietyt haavan paranemista hidastavat lääkkeet, kuten glukokortikoidit, sekä kemoterapia eli solusalpaajahoito. Paikallisia tekijöitä ovat infektio eli tartunta, mikrobit, kosteus, lämpötila, kemialliset ärsykkeet, haavanhoidon osaaminen, kipu, haavaan kohdistunut mekaaninen voima, haavan koko ja sijainti, psykososiaaliset tekijät sekä
verenkierto ja sen avulla saapuva happi ja ravinteet. (Juutilainen & Hietanen
2012, 39–49; Guo & DiPietro 2010.)
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3.4.1 Systeemisesti vaikuttavat tekijät
Ikääntyessä haavan paranemisprosessi hidastuu, joka liittyy solujen määrän
sekä niiden aktiivisuuden vähentymiseen. Tämä näkyy rasvamäärän vähenemisenä ja ihon kuivumisena. Kun iho on ohentunut ja heikentynyt, myös verisuonten määrä vähenee, jolloin riski haavan syntymiselle kasvaa sekä paraneminen vaikeutuu. (Hannuksela-Svahn 2016.)
Ravinteet, kuten proteiinit, hiilihydraatit, vitamiinit ja hivenaineet, toimivat rakennusaineina haavan paranemiselle sekä ehkäisevät aliravitsemuksen aiheuttamaa tulehdusreaktioiden pidentymistä, puolustuskyvyn heikentymistä
sekä hapen ja ravinteiden kulkeutumisen vaikeutumista kudoksiin. Aliravitsemuksen lisäksi myös tupakointi vaikeuttaa hapen kulkeutumista kudoksiin
verisuonten supistuessa ja altistuessa infektioiden syntymiselle nikotiinin vaikutuksesta. Myös lihavuudella on negatiivisia vaikutuksia haavan paranemisessa. Rasvakudosten kertyessä verenkierto kudoksiin heikentyy, joka johtuu
rasvakudoksessa sijaitsevien verisuonten määrästä, jolloin myös hapen kulkeutuminen kudoksiin vaikeutuu. Kulkeutuvan hapen määrään vaikuttaa lisäksi keuhkojen toiminnan vajaus, joka johtuu lihavuuden aiheuttaman keuhkojen
toimintatilavuuden pienenemisestä. Alkoholi vaikuttaa monella eri tavalla
haavojen paranemiseen, joihin kuuluu infektioherkkyys, solusyönti sekä soluvälittäjäaineiden lasku. (Juutilainen & Hietanen 2012, 40-43, 46.) Alkoholin
vaikutus näyttäytyy erityisesti proliferaatiovaiheessa. Angiogeneesissä tapahtuva verisuonten muodostuminen voi hidastua jopa 61%, jos henkilö on nauttinut edes yhden alkoholiannoksen. (Guo & DiPietro 2010.)
Guon ja DiPietron (2010) mukaan stressillä on suuri vaikutus ihmisen terveyteen ja sosiaaliseen käyttäytymiseen. Monet sairaudet, kuten diabetes ja
syöpä, ovat yhteydessä stressin kanssa, jolla on taipumusta ehkäistä sytokiinien ja kortisonin tuotantoa, jonka seurauksena on inflammatorisen vaiheen
vaikutuksen viivästyminen. Stressin aiheuttajat johtavat negatiivisiin tunnetiloihin, joihin kuuluu masentuneisuus tai ahdistuneisuus, jotka vaikuttavat psykologisiin menettelyihin tai käytökseen. Näiden menetelmien kautta myös immuunivaste heikentyy ja haavan paraneminen vaikeutuu.
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Diabeteksessa insuliinia ei erity ja glukoosi jää verenkiertoon, eikä siirry kudoksiin. Jos verensokeri kasvaa liian korkeaksi, henkilö altistuu hyperglykemialle tai ketoasidoosille. Myös hypoglykemia, eli alhainen verensokeri, on vaikuttava tekijä. Korkeat glukoosiarvot aiheuttavat jänteiden jäykistymistä ja verisuonten supistumista, johtaen neuropatiaan eli hermosairauteen. Insuliinin
erityksen ollessa heikentynyt tai pysähtynyt, myös valkosolujen toiminta häiriintyy, johtaen immuunijärjestelmän heikentymiseen. Tästä johtuen haavojen
paraneminen hidastuu ja altistaa infektioiden ilmaantumiselle, joka voi johtaa
jopa amputaatioon - etenkin alaraajoissa. Verisuonten supistuessa myös punasolujen mahdollistama hapen sekä ravinteiden siirtyminen kudoksiin heikentyy ja täten hidastaa haavan paranemista entisestään. Diabeetikoilla inflammaatio kestää tavallista pidempään, jonka seurauksena voi olla kollageenin
tuotannon sekä hajoamisen epätasapaino ja täten haavojen paraneminen pysähtyy. Mainittujen tekijöiden vuoksi diabeetikon haavanhoito tulee aloittaa
nopeasti sekä diabeetikoiden tulee tarkastella raajojaan usein etenkin alaraajoja, haavan ilmaantumisen varalta. (How Diabetes Impacts Wound Healing
2017.)
Diabeteksen lisäksi erilaiset aineenvaihduntasairaudet, kuten maksa- ja munuaissairaudet, kihti, kilpirauhasen vajaatoiminta, sekä immuunijärjestelmää
heikentävät sairaudet, kuten syöpä, reuma, HIV eli Human Immunodeficiency Virus sekä LED eli punahukka vaikeuttavat haavojen paranemista. (Juutilainen & Hietanen 2018, 46.)
Glukokortikoideja käytetään anti-inflammatorisina eli tulehdusta lievittävinä
lääkkeinä. Kuitenkin glukokortikoidit vaikuttavat estävästi kudosten korjautumiseen ja toimivat vaikuttavina tekijöinä keskeneräisten granulaatiokudosten
muodostumiselle ja supistumiselle. Systeemiset kortikosteroidit nostavat todennäköisyyttä infektioiden ilmaantumiselle, jolloin ne toimivat infektiolle altistavina tekijöinä (Guo DiPietro 2010). Juutilainen ja Hietanen (2018, 47.) mainitsevat, että verenohennuslääkkeet, tulehduskipulääkkeet sekä immuunivastetta häiritsevät lääkkeet vaikuttavat hidastavasti haavojen paranemiseen. Verenohennuslääkkeet eli antikoagulantit ohentavat verta ja täten veren hyytyminen vaikeutuu soluväliaineen muodostumisen lisäksi. Tulehduskipulääk-
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keet eli ASA- ja NSAID -lääkkeet hidastavat re-epitelisaatiota ja angiogeneesia sekä vaikeuttavat trombosyyttien, eli verihiutaleiden, kiinnittymistä keskenään, jolloin hyytymien muodostuminen vaikeutuu. Sytostaatit eli solusalpaajat vaikuttavat solujen toimintaan heikentävästi, kuten kortikosteroiditkin,
mutta myös solutuotantoa vähentämällä solujen jakautumista ja estämällä alkoholin tapaan angiogeneesissa tapahtuvaa verisuonten muodostumista.
3.4.2 Paikallisesti vaikuttavat tekijät
Paikallisiin tekijöihin vaikuttavat haavan sekä sen ympäristön kautta altistavat
tekijät. Haavan paraneminen voi viivästyä infektion, kuivuuden, alhaisen
kehon lämpötilan, verenkierron heikentymisen, nekroottisen kudoksen,
mekaanisen voiman tai trauman takia. Bakteeritulehdus on paranemista
hidastavista tekijöistä yleisin. Haavan vaikea sijainti ja koko vaikuttavat siten,
että kehon vähäistä verenkiertoa omaavat alueet, kuten raajojen ääreisosat,
paranevat muita kehon alueita hitaammin. Tämä johtuu turvotusherkkyydestä
sekä verenkierron vähäisestä määrästä suhteessa runsaasti verta sisältäviin
alueisiin, kuten kasvot, kaula sekä keskivartalo. Kehon runsaasti liikkuvat osat
vaikeuttavat paranemisprosessia mekaanisen liikkeen ja venytyksen takia.
Haavan kokoon liittyy haavan paranemisen pidentyminen, jossa huomataan,
että suuret sekä syvät haavat eivät parane yhtä nopeasti kuin pienet sekä pinnalliset haavat. (Hess 2011; Juutilainen & Hietanen 2018, 41, 51.)
Infektio on tila, jossa patogeeni eli taudinaiheuttaja ryhtyy haavalla lisääntymään ja aiheuttamaan tulehdusta tai kudosvauriota. Infektion syntymiselle
altistavat asiakkaan sisäiset tekijät sekä toimenpiteet. Sisäisiä tekijöitä ovat
muun muassa aliravitsemus, sukupuoli sekä perussairaus. Toimenpiteet, kuten sädehoito, heikentävät asiakkaan vastustuskykyä ja altistavat infektioille
(Rautava-Nurmi ym. 2019, 105,108). Haavan sopivan kostea olosuhde edesauttaa paranemista, toisin kuin kuiva olosuhde, joka aiheuttaa solun dehydraatiota ja täten solun kuolemaa. Tällöin rupea alkaa muodostumaan haava-alueen päälle, joka hankaloittaa paranemista. Tässä tilanteessa haavaa
tulee kosteuttaa kosteuttavilla haavasidoksilla (Hess. 2011.). Kehon alhainen
lämpötila vaikeuttaa solujen jakautumista, granulaatiokudoksen muodostu-
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mista, hapen siirtämistä kudokseen sekä uudiskudoksen kasvamista. Sopiva
haavan lämpötila on +37°C. (Juutilainen & Hietanen 2018, 50.)
Iskemia eli verenkierron heikentyminen estää kudosten hapen sekä ravinteiden saantia. Iskemia voi olla sekundaarista, jonka syitä voivat olla ateroskleroosi, haava-alueen turvotus, kireät ompeleet tai haavasidokset. Kun iskeminen tila on päättynyt, haavaa ympäröivä kudos ryhtyy turpoamaan, joka
vaikeuttaa verisuonten verenkiertoa. Tätä tapahtumaa kutsutaan iskemiareperfuusiovaurioksi (Juutilainen & Hietanen 2018, 48–49.). Kuollut kudos
ilmenee haavalla joko kellertävänä fibriinikatteena tai kuivana sekä mustana
nekroottisena kudoksena. Fibriinikatteessa sekä nekroottisessa kudoksessa solut ovat tuhoutuneet ja niiden poistaminen tulee suorittaa haavan
paranemisvaiheen edistämiseksi. (Hess 2011.) Nekroottinen kudos estää angiogeneesiä sekä granulaatiokudoksen että epidermiksen muodostumista.
Veren tai kudosnesteen kertyminen haava-alueelle aiheuttaa mekaanista painetta haavalla, vaikeuttaa haavan kuroutumista ja voi haitata verenkiertoa
ihoalueella tai toimia bakteerien kasvualustana, joka vaarantaa haavan infektioille. Hematooma eli verenpurkauma vaikeuttaa haavan paranemista kuroutumisen estämisellä ja verenvuodolla. Inflammatorinen vaihe pitkittyy ja
vuotokohdat toimivat mikrobien kasvualustana. Seroomassa eli nesteontelossa kudosnesteen kertyminen toimii altistavana tekijänä haavan kroonistumiselle. Hematooman tapaan mikrobit siirtyvät kudosnestekertymän muodostamaan kasvualustaan ja ryhtyvät jakautumaan. (Juutilainen & Hietanen 2018,
49; Manna ym. 2020.)
Liialliset mekaaniset ärsykkeet, kuten paine, hankaus sekä venytys, aiheuttavat kudosvauriota ja johtavat haavan kroonistumiseen. Verenkierto voi heikentyä ja altistaa haava-alueen kudosiskemialle luisten ulokkeiden kohdalla.
Mekaanisten ärsykkeiden lisäksi myös jatkuva trauma haava-alueella voi estää täysin haavan paranemisen. (Hess 2011; Juutilainen & Hietanen 2018,
49.)
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4

HAAVAN MEKAANINEN PUHDISTUS

Haavan hoidon tavoitteena on sekä nopeuttaa että helpottaa kudosten paranemista ja uudistumista sekä palauttaa iho entiseen tilaansa. Haavanhoitoon
kuuluu lisäksi haavan tilan, tulehdusten, kivun sekä paranemisvaiheiden seuranta. Mekaanisella puhdistuksella pyritään tarjoamaan haavalle hyvät olosuhteet paranemisen kannalta sekä suojata sitä tulehduksilta. Haavanhoidossa
käytetään hoitotuotteita, joiden tehtävänä on suojata sekä sopivasti kosteuttaa
haava-aluetta. Kipulääkityksellä pyritään poistamaan asiakkaan kipua hoidonaikana ja sen jälkeen. (Ahonen ym. 2019, 322–323; Rautava-Nurmi ym. 2019,
226–229.)
Haavan mekaanisen puhdistuksen tarkoitus on poistaa haava-alueelta kuollutta, nekroottista sekä fibriinistä, kudosta sekä likaa ja vierasesineitä haavan
paranemisen edistämiseksi. Puhdistuksessa tulee ylläpitää haavan puhtautta
ja terveen kudoksen vaurioittamista tulee välttää. Ennen puhdistuksen suorittamista haava-aluetta tulee seurata ja huomioida haavalla esiintyvät kudokset
sekä arvioida missä paranemisen vaiheessa haava on. (Juutilainen & Hietanen 2018, 204). Mekaanista puhdistusta ei tule suorittaa, jos esimerkiksi taustalla on kuolioon viittaava verisuonisairaus tai parantumaton sairaus, jossa ei
esiinny eritteitä tai aiheuttaa epämukavuutta. (Leaper 2002.)
Toistuvaa nekroottisen kudoksen sekä vierasesineiden poistamista harkitaan
potilaille, joilla on avoimia haavoja. Hoidon aikana verisuonten ja jänteiden
vaurioituminen on mahdollista, mutta krooniset haavat vaativat useita puhdistuskertoja johtuen uudelleen ilmaantuvista nekroottisista kudoksista sekä mikrobien määrän kasvamisesta haavapohjalla. Hoitokertoja jatketaan niin kauan,
kunnes kuollut kudos on saatu poistettua. (Swezey 2016.)
Mekaaninen puhdistus tulee suorittaa valoisassa, rauhallisessa sekä puhtaassa ympäristössä. Toimenpide tulee olla suunniteltu sekä kiireetön, jolloin tulee
myös muistaa, että hoitoympäristö ei saa olla yhteydessä ulkoilmaan. Tämä
tarkoittaa ikkunoiden sekä ovien sulkemista hoitotoimenpiteen ajaksi. Mekaanista puhdistusta ei voida suorittaa kokonaan yhdellä kertaa, vaan hoitojen
välillä käytetään autolyyttisiä ja entsymaattista puhdistusta. Autolyyttisellä
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puhdistuksella tarkoitetaan kosteissa olosuhteissa tapahtuvaa elimistön proteolyyttientsyymien sekä makrofagien avustamaa nekroottisen kudoksen hajottamista. Apuna voidaan käyttää kosteuttavia haavanhoitotuotteita. Entsymaattinen puhdistus on salvamaisten haavanhoitotuotteiden aikaansaamaa.
Kosteissa olosuhteissa elimistön proteolyyttientsyymit hajottavat kuollutta kudosta autolyyttisen puhdistuksen tapaisesti. Sekä autolyyttisessä että entsymaattisessa puhdistuksessa puhdistus tapahtuu selektiivisesti eli tervettä kudosta säästävästi. (Juutilainen ja Hietanen 2018, 86,129.) Koska mekaaninen
puhdistus on potilaalle rasittava kokemus, tulee puhdistus lopettaa, jos potilas
kokee äärimmäistä kipua tai haava-alueella esiintyy laajaa verenvuotoa.
(Swezey 2016.)
4.1 Aseptiikka
Toimenpiteiden valmistelemisessa korostuu niin sairaanhoitajan aseptinen
osaaminen kuin omatunto. Ympäristön merkitys näyttäytyy vahvasti, sillä potilaan toimenpidehuone tulee olla siisti sekä hoitohenkilön tulee varmistaa tavanomaisista varotoimista, kuten käsihygieniasta, suojaintenkäytöstä, aseptisesta työjärjestyksestä sekä pisto- ja viistovahinkojen ehkäisemisestä. (Rautava-Nurmi ym. 2019, 98, 118-119.)
Aseptisen toiminnan tarkoituksena on turvata hoidettava haava-alue sekä välineistö bakteereilta sekä viruksilta eli mikrobeilta. Aseptiseen osaamiseen
kuuluu tietojen, taitojen ja vastuullisuuden hallitseminen, jotta minimoidaan
tartuntojen aiheuttaminen. Aseptisessa työtavassa huomioidaan potilaiden
puhtausluokat, joka tarkoittaa sitä, että ensimmäisenä hoidetaan puhtaat haavat ja viimeisenä likaiset haavat tartuntojen estämiseksi likaisesta haavasta
puhtaaseen, mutta lisäksi välineistön tulee vaihtua potilaiden välillä. (Juutilainen & Hietanen 2018, 125.) Bakteerit voivat siirtyä potilaiden välillä kosketustartuntana, jossa mikrobit kulkeutuvat potilaan, hänen omaisensa, hoitotyöntekijän tai ympäristön pintojen kautta. Tällöin alkoholihuuhteiden käytön merkitys
näyttäytyy, kun käsihygieniasta pidetään huolta potilaiden välillä. Kosketusvarotoimien kulmakivinä toimivat hyvä käsihygienia, suojavaatetus, aseptinen
työskentely, potilaiden sijoitus sekä hoitolaitosten siivoaminen. Kosketusvarotoimia tulee erityisesti noudattaa, jos potilaalla on todettu moniresistentti mik-
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robi, hänet on sijoitettu ulkomailla sairaalahoitoon yli 12 tunnin ajaksi, hänellä
runsaasti erittävä sekä tulehtunut haava suolistotulehdus tai hilseilevä ihosairaus. (Anttila 2020; Juutilainen & Hietanen 2018, 123-124.)
Käsihygienia toimii aseptiikan lähtökohtana, jossa ehkäistään mikrobien siirtyminen hoitotyön työntekijästä asiakkaisiin ja ehkäistään tartuntojen levittäminen. Koruja tai kelloja ei tule käyttää hoitotyössä, sillä ne kuljettavat helposti
mikrobeja sekä saattavat aiheuttaa ihorikkoja työntekijän tai asiakkaan iholle.
Kynnet tulee olla lyhyet, eivätkä saa ulottua sormenpäitä pidemmälle. Tämä
perustuu siihen, että kynsien alla esiintyy mikrobeja sekä pitkät kynnet saattavat rikkoa suojakäsineet ja täten infektoida haava-alueen. (Rautava-Nurmi ym.
2015, 105.)
Jokaisen potilaan kohdalla tulee puhdistaa kädet joko pesemällä tai desinfioimalla toimenpiteestä riippumatta. Käsien peseminen saippuaa käyttäen poistaa silminnähtävän lian sekä toimii käsihuuhdetta parempana vaihtoehtona
virusten tuhoamiseksi. Käsien pesemisen jälkeen kädet tulee huolellisesti kuivata, sillä kosteat kädet levittävät mikrobeja kuivia käsiä tehokkaammin. (Rautava-Nurmi ym. 2015, 99.) Kostutettuja käsiä tulee, saippuaa käyttäen, hieroa
noin 15 sekunnin ajan, jotta lika sekä viruspitoiset eritteet poistuvat ihonpinnalta. Käsihuuhdetta tulee käyttää mikrobien poistamiseksi silloinkin, kun käsien
pesu ei ole mahdollista. Käsiin tulee asettaa noin 3 ml huuhdetta ja hieroa käsiä vajaan minuutin ajan huomioiden käsien molemmat puolet ja kiinnittämättä
huomiota myös sormenpäihin ja -väleihin. Hieromista jatketaan, kunnes kädet
ovat kuivat. (Lumio 2020.)
Avoimen haavan hoidossa jokaisella hoitokerralla potilaan haava tulee arvioida sekä suunnitella tarvittavat hoidon muutokset. Avoimen haavan hoidossa
riittää hyvä aseptiikka, johon kuuluvat käsihygienia sekä suojaimien käyttö.
Tilanteissa, joissa leikkaushaava on alle 24 tuntia vanha, tulee käyttää steriilejä menetelmiä. Tämä tarkoittaa suu-nenäsuojuksen, hiussuojuksen, suojatakin
sekä steriilien suojakäsineiden käyttämistä. Ennen suojavälineiden pukemista
kädet tulee pestä huolellisesti 30 sekunnin ajan, jonka jälkeen kädet kuivataan
huolellisesti kertakäyttöisellä kuivauspaperilla, sekä desinfioidaan käsihuuh-

18
teella toiset 30 sekuntia. Kunnes toimenpide on suoritettu, tulee kädet desinfioida uudelleen suojavälineiden riisumisen jälkeen. (Juutilainen & Hietanen
2018, 125-129, 198-200; Rautava-Nurmi ym. 2015, 100-101.)
Suojakäsineiden tarkoitus on suojata käsiä mikrobeilta, eritteiltä sekä lialta.
Suojakäsineiden käyttö huomioidaan erityisesti tilanteissa, joissa käsitellään
verta, eritettä, kehon nesteitä, limakalvoja tai haavoja. Vaikka suojakäsineet
suojaavat käsien ihoa, tulee jokaista potilaskäyntiä tai toimenpidettä edeltävästi sekä niiden jälkeen pestä tai desinfioida kädet. Suojakäsineet ovat kertakäyttöisiä, jonka vuoksi jokaisen potilaskäynnin tai toimenpiteen jälkeen käsineet on hävitettävä, eikä niitä saa pestä tai käyttää uudelleen. Suojakäsineet
vaihdetaan jokainen toimenpiteen tai työtehtävän jälkeen uusiin. (RautavaNurmi ym. 2015, 102,127.)
4.2 Haavanhoidossa käytettävät välineet
Haavan mekaaninen puhdistaminen on kustannustehokas tapa ja vaatii vähän
resursseja. Tarvittavia steriilejä välineitä ovat kyretti, sakset tai kirurginen veitsi, haavakauha, atula, suojakäsineet, haavahuuhde, paperinen suojaliina sekä
haavan päälle asetettavat taitokset. Näytteiden ottamista varten tarvitaan
biopsiapurkki sekä näytteenottopuikkoja. (Stronhal ym. 2013, 32.) Puhdistukseen voi käyttää juomakelpoista vettä, 0,9% fysiologista keittosuolaliuosta tai
Ringer –liuosta, jonka jälkeen voidaan haavalle asettaa tarpeen mukaan hydrogeeliä luun, kuolleen kudoksen sekä fibriinikatteen pehmentämiseksi. (Juutilainen & Hietanen 2018, 158, 199-201, 204.)
Kun mekaaninen puhdistus on suoritettu, voidaan kuiva tai katteinen haavaalue suojata rasva- tai silikoniverkolla sekä valitaan sopiva päällyssidos verkkosidoksen ja haavan päälle. Hydrokolloidituotteita voidaan käyttää haavan
hoidossa, mutta ne eivät sovi suuren infektioriskin omaavien tai infektoituneiden haavojen hoitoon, toisin kuin hopeasidokset, joilla on antimikrobisia ominaisuuksia, joihin kuuluu myös hunaja- ja pihkatuotteet. Hopeasidosten käyttö
tulee olla kuuriluonteista ja kestää enintään kaksi viikkoa. (Juutilainen & Hietanen 2018, 159, 163, 166, 167, 208.)
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Kumar ym. (2019) suorittivat Intiassa tutkimuksen, jossa seurattiin erilaisten
kaupallisesti saatavien sidosten suorituskykyä. Näitä olivat: steriili vanulappu,
steriili kuitukangas tarttuvaa sidettä käyttäen sekä hydrokolloidipohjainen haavasidos. Tutkimuksessa ilmeni, ettei yksikerroksinen sidos ollut riittävä suurimmalla osalla haavoista, vaan sidosten tulisi olla monikerroksisia. Tällöin
onnistutaan tyydyttämään erilaisia haavoihin liittyviä vaatimuksia ja onnistutaan saamaan ideaalinen haavanhoitosidos.
Steriili vanulappu onnistui parantamaan haava-alueen lähes kokonaan viidessä päivässä. Tähän vaikutti hengityskyky, haavapohjan pitäminen kohtuullisen
kosteana sekä kyky estää bakteerien kulkeutumisen haava-alueelle. Ongelman kuitenkin tuotti se, että vanulappu tarttui veren mukana haavalle, jolloin
irrottaminen oli potilaalle kivuliasta sekä lapusta jäi kuituja haavapohjalle.
(Kumar ym. 2019, 4.)
Tarttuvalla sidoksella avustetulla steriilikuitukankaalla oli hyvä taipumus sitoa
eritteitä haavapohjalta, joka oli suotuisaa haavan paranemisen kannalta. Kumarin mukaan osassa tapauksista haava parani normaalisti, mutta osalla tapauksista ilman pääseminen haavalle oli heikkoa, jolloin liialliset eritteet pakkautuivat haavapohjalle, joka aiheutti infektion ja täten pitkitti paranemisaikaa.
(Kumar ym. 2019, 4–8.)
Hydrokolloidipohjaiset haavasidokset kiinnittyvät helposti haavoille, joka riippuu hydrokolloidin määrästä. Liiallinen hydrokolloidin määrä altistaa ilmataskujen kertymiselle haava-alueella ja liuenneena se edesauttaa bakteerien leviämistä, joka johtaa infektion kehittymiseen. Tällöin haavasidos tulee poistaa
kokonaan. Haavan paranemisen kannalta hydrokolloidisidokset eivät olleet
yhtä tehokkaita kuin steriiliset vanulaput. (Kumar ym. 2019, 8–9.)
4.3 Kipu ja kivunhoito
Kipu vaikuttaa haavan paranemiseen sekä elämänlaatuun, jota koetaan niin
fyysisesti, että psykologisesti. Se voi näyttäytyä ennakoivana kipuna, kielteisinä ajatuksina, hätänä tai ahdistuksena. Potilaan kivun ilmaisemiseen vaikuttavat henkilökohtainen, suvullinen sekä kulttuurinen taustat, jolloin potilas ei
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välttämättä ilmaise kipua tai vähättelee omista kiputuntemuksistaan. Kehonkieltä sekä non-verbaalista viestintää tulee huomioida, sillä akuutti kipu voi
jatkuessaan kroonistua. (Beckhert & Abraham 2009.)
Haavan kiputyypit jaetaan neuropaattisiin, nosiseptisiin, idiopaattisiin sekä
viskeraalisiin kipuihin. Nosiseptinen kipu eli kudosvauriokipu on kehon tapa
ilmoittaa vauriosta, joka ilmenee ihoon tai kudokseen ilmaantuvana vauriona
tai muutoksena vaurioalueella. Nosiseptisen kivun rinnalla voi haavaan liittyen
esiintyä myös inflammatorista eli tulehduksellista kipua. Neuropaattinen kipu
on hermojen tai selkäytimen vaurioitumisesta ilmaantuva kiputyyppi, johon
liittyvät hermojuuren sekä hermovammojen jälkeiset kivut. Diabeettinen potilas
saattaa tuntea neuropaattista kipua heikentyneellä tai puuttuvalla hermovaurioalueella. Kolmas kiputyyppi on idiopaattinen kipu, jolla tarkoitetaan tuntemattomasta aiheuttajasta johtuvaa kiputilaa. Viskeraalinen kipu on sisäelimiin keskittyvää kipua, jonka paikantaminen on haasteellista. Kyseinen
kiputyyppi voi näyttäytyä kivun aiheuttajan sijaintia laajemmalla alueella. Viskeraaliseen kipuun liittyy usein myös heijastekipua, joka tarkoittaa tietyn elimen kivun siirtymistä toiseen kehon osaan. Mainituista kiputyypeistä voi esiintyä myös niiden yhdistelmämuotoja. (Rautava-Nurmi ym. 2015, 86; Kipu
2017.)
Asiakas voi tuntea myös eri kiputiloja, kuten taustakipua haavalla, jota esiintyy
levon aikana, kun asiakas ei ole liikkeessä. Häneen ei kohdistu yllättävää fyysistä muutosta tai hänen haavaansa ei käsitellä. Leikkauksen aikaiseen käsittelyyn liittyvää kipua kutsutaan operatiiviseksi kivuksi, joka vaatii muista
kiputyypeistä poiketen anestesiaa. (Beckhert & Abraham 2009.)
Potilaan kipu on subjektiivista. Potilaalta tulee kysyä kivun tasosta sekä pyytää häntä kuvailemaan kipuaan. Jos potilas ei kykene sitä arvioimaan, voi arviointi suorittaa yhdessä omaisten ja hoitoon osallistuvien henkilöiden kanssa.
Arvioinnissa voi käyttää apuna myös erilaisia kipumittareita, kuten VAS (visual
analoque scale) sekä sanallisia tai numeerisia asteikkoja. (Juutilainen & Hietanen 2018, 98–99.)
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Oikealla kivunhoidolla lyhennetään toipumisaikaa sekä vähennetään komplikaatioiden määrää, unohtamatta kivunhoidon mahdollistamia humaanisia vaikutteita, johon kuuluu kärsimyksen lievittäminen sekä motivaatio sitoutua hoitoon. Kivunhoito jaetaan lääkkeelliseen sekä lääkkeettömään kivunhoitoon.
Lääkkeellisellä hoidolla tarkoitetaan tulehduskipulääkkeen tai parasetamolin
käyttöä tai niiden yhdistelmää. Jos edellä mainitut lääkehoitomuodot eivät ole
riittäviä, voidaan myös lisätä lääkehoitoon opiaatteja. Ennen mekaanisen puhdistuksen aloittamista tulee kivun esilääkityksestä huolehtia. Esilääkitys tulee
antaa 30-60 minuuttia ennen puhdistuksen aloittamista, jotta lääkkeiden vaste
on saavutettu. Preoperatiivinen esilääkitys vähentää potilaan ahdistuneisuutta
sekä toimenpiteen aikaista ja sen jälkeistä kipua sekä kivun kestoa. Esilääkityksellä vähennetään toimenpiteen aiheuttamia vaaratilanteita. Lääkkeettömiä
kivunhoitomuotoja ovat muun muassa haavan varovainen käsittely, musiikin
kuuntelu, pelien pelaaminen tai hypnoottiset harjoitukset.
(Juutilainen & Hietanen 2018, 102–105; Sheen 2014.)
Tulehduskipulääkkeiden kanssa tulee huomioida, etteivät kyseiset lääkkeet
sovi diabeteksesta, munuaisten vajaatoiminnasta eli uremiasta tai vaikeasta
ateroskleroosista sairastavalle potilaalle. Lisäksi tulee ymmärtää, ettei kahden
tai useamman tulehduskipulääkkeen käyttö ole kannattavaa. Tämä perustuu
tulehduskipulääkkeiden vaikutusten kaksinkertaistumiseen, mutta myös valmisteiden erilaisiin vaikutusmekanismeihin, joka näkyy haittavaikutusten lisääntymisenä. Parasetamolilla on vaikutusta maksan vaurioitumiseen, jos
lääkkeen käyttö ylittää suositellun annosmäärän. (Paakkari 2017b.)
Puhdistukset antamat pelkotilat voivat altistaa potilaan vaikeammille kipukokemuksille, jolloin voidaan suunnitella puudutteen, sedaation sekä anestesian
käyttöä sairaalassa tai polikliinisessä olosuhteessa. Lääkityksen lisäksi tulee
huolehtia paikallispuudutuksesta. (Juutilainen & Hietanen 2018, 104–105.)
Paikallispuudutteet poistavat kipua merkittävästi ja vähentävät pienten kirurgisten toimenpiteiden aiheuttamaa epämukavuutta sekä ylläpitävät potilaan
tajunnantasoa. Paikallispuudutteet nähdään turvallisena vaihtoehtona pieninä
määrinä annettuna ennen haavan mekaanisen puhdistuksen suorittamista,
mutta lisäksi ne estävät väliaikaisesti nautriumin reagoimisen hermosolujen
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kanssa, jonka tuloksena tapahtuu hermosolujen depolarisaation sekä repolarisaation vähenemistä. Puudutusaineet ovat yleisimmin käytettyjä paikallisia
puudutteita, joilla estetään välittäjäaineiden reagointi hermosolujen kanssa
puuduttaen kosketuksissa olevaa kudosta. Puudutteen asettamisen aikana voi
potilas tuntea lievää kipua, joka johtuu ihon ja geelin välisestä lämpötilaerosta
sekä happamuudesta. (Curtis ym. 2019, 426, 462.) Puudutegeeliä tulisi käyttää enintään kerran vuorokaudessa sekä levittää enintään kolminkertaiselle
kämmenen kokoiselle alueelle. Lisäksi tulisi huomioida oikea puudutemäärä,
vaikutusaika sekä riittävä puudutus haavojen syvemmissä osissa. (Juutilainen
& Hietanen 2018, 107.)
4.4 Mekaaninen puhdistaminen
Mekaaninen puhdistuksen tarkoituksena on poistaa haavalta vierasesineet,
fibriinikate sekä kuollut kudos vaurioittamatta tervettä kudosta. Puhdistus tehdään tavallisimmin yksinkertaisten instrumenttien avulla, mutta joskus apuna
voidaan käyttää haavaa puhdistavia apuvälineitä. (Juutilainen & Hietanen
2012, 189.)
Anvarin ja Okonkwon (2017) laatimassa tutkimuksessa seurattiin hoitokodeissa 190 eri haavaa ja niille suoritettujen mekaanisten puhdistusten merkitystä
haavojen paranemisnopeuteen. Tutkimuksessa ilmeni, että haavan mekaanisen puhdistamisen ansiosta haava-alue pieneni 138:lla 73%. Pienenemisen
tai suurenemisen muutosta ei esiintynyt 52:lla 27% haavalla, jotka luokiteltiin
reagoimattomiksi haavoiksi. Haavojen keskimääräinen pinta-ala oli tutkimuksen alkuvaiheessa 20.67cm², joista neljäsosa pieneni 6.81 cm² 4 viikon aikana, 33% pieneni 8.91 cm² 8 viikon aikana sekä 40% haavoista pieneni 10.87
cm² 12 viikon aikana. Haavan pinta-ala ei pienentynyt 23%:ssa haavoista lainkaan. Tuloksista huomataan, että haavan mekaanisella puhdistuksella saadaan aikaiseksi hyviä lopputuloksia sekä saavuttamaan hyviä haavan paranemisprosesseja.
Haavanhoidon lopputulokseen tärkein vaikuttava tekijä on haavan koko. Haavan koko määrittelee tarvittavat sidokset sekä auttaa ennustamaan mittauksin,
että onko haava paranemassa kohtuullisessa ajassa. (Rijswijk 2013.) Haavan
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koon lisäksi, myös haavan muoto vaikuttaa lopputulokseen. Lineaariset haavat paranevat muita muotoja nopeammin, joihin vaikuttavat lisäksi nekroottiset
sekä fibriiniset kudokset. (Factors Affecting Wound Healing In Chronic
Wounds 2016.) Raajojen ääreisosat toimivat haavan paranemista hidastavina
tekijöinä, toisin kuin runsasta verenkiertoa sisältävät alueet, sillä alaraajojen
alueilla ilmaantuu herkemmin turvotuksia ylävartaloon verrattuna. Runsas mobilisaatio sekä kitka pitkittävät haavan paranemista entisestään liikkeen vaikutuksesta. (Juutilainen & Hietanen 2018, 51.)
Riittävästä valaistuksesta sekä potilaan intimiteetistä on huolehdittava, jonka
vuoksi paras paikka toimenpiteen suorittamiselle on yhden hengen huone.
Hoitohenkilön tulee varmistaa toimenpiteessä tarvittavan välineistön saatavuus sekä valmistella potilas toimenpidettä varten, jolloin keskustellaan potilaan kanssa toimenpiteestä sekä milloin ja miten toimenpide suoritetaan.
(Rautava-Nurmi ym. 2019, 98, 118–119.)
Mekaaninen puhdistus suoritetaan haavan pesemisen jälkeen. Haavaa pestään 1-5 minuutin ajan suihkuttamalla juomakelpoisella kehonlämpöisellä vedellä tai huuhtelemalla 0,9% keittosuolaliuoksella tai Ringer –liuoksella. Liian
kauan toteutettu haavan peseminen aiheuttaa kudosten turpoamista ja rikkoontumista. Vesipesun jälkeen haavalle asetetaan haavanhuuhtelunesteellä
kostutetut taitokset, jotka helpottavat irrottamaan biofilmiä sekä tuhoaa haavalla olevia mikrobeja. Myös haavanpuhdistuspyyhkeitä voi käyttää erikseen,
muttei keittosuolaliuoksen tai Ringer –liuoksen kanssa. Lisäksi vetyperoksidiliuosta voidaan käyttää harsotaitosten kostuttamiseen, mutta kyseistä liuosta
ei jokaisella haavalla voida käyttää. (Juutilainen & Hietanen 2018, 204.)
Fernandez ja Griffiths suorittivat vuonna 2012 tutkimuksen liittyen vesijohtoveden sekä keittosuolaliuoksen vaikutuksista haavainfektion ilmaantumiselle
lasten ja aikuisten haavanhoidossa. Tutkimuksessa seurattiin niin akuutteja
kuin kroonisia haavoja, joita myös vertailtiin keskenään. Tutkimuksia suoritettiin 11 kappaletta, joissa kävi ilmi, ettei vesijohtoveden tai keittosuolaliuoksen
käytöllä ole eroa haavainfektioiden ilmaantuvuudessa.
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Mekaaninen puhdistus suoritetaan saksia tai kirurgista veistä käyttämällä, joilla voidaan haavapohjalta poistaa kuollutta kudosta haavapohjan mukaisesti.
Atuloilla voidaan auttaa kudokseen kiinni tarttumisessa. Lisäksi haavan pohjasta sekä sen reunoilta voidaan varovaisesti poistaa kudosta kyretin avulla.
Kudosten poistamisen tulee tapahtua siten, ettei tervettä kudosta vaurioiteta
tai poisteta. Nekroottisen haavan kohdalla tulee huomioida, ettei nekroosia
pehmennetä tai poisteta ennen kuin on saatu varmennus siitä, että valtimoverenkierrossa ei esiinny puhdistusta estäviä tekijöitä. (Thomas & Thayer 2014;
Juutilainen & Hietanen 2018, 204.)
Instrumenttien puhdistukseen voi käyttää apuna kaarimaljaa tai liuoskuppia
johon on kaadettu keittosuolaliuosta. Vuotavaa haava-aluetta tyrehdytetään
kuivilla tai keittosuolaliuokseen kostutetuilla taitoksilla. Kun mekaaninen puhdistus on suoritettu, voidaan haava-alue suojata rasva- tai silikoniverkolla sekä
valitaan sopiva päällyssidos verkkosidoksen ja haavan päälle. (Juutilainen &
Hietanen 2018, 158, 200–204.) Haavanhoitotuotteiden valinnassa huomioidaan haavan paranemisaste, syvyys, infektioiden sekä kuolleiden kudosten
määrä, eritteen määrä sekä luiden ja jänteiden esiintyvyys. Haavanhoidossa
hoitotuotteiden tarttumattomuus on tärkeää haavanpinnan vaurioitumisen sekä tuotteen aiheuttaman kivun kannalta. (Ahonen ym. 2019, 323.)
4.5 Haavanhoidon kirjaaminen
Kirjaamisen tarkoitus on kuvailla niin sanallisesti kuin kuvia käyttämällä potilaassa tapahtuvia muutoksia (Juutilainen & Hietanen 2018, 71). Kirjaamisessa on tärkeää kertoa haavan sijainti, koko sekä muutokset mahdollisimman
yksityiskohtaisesti käyttäen asianmukaista terminologiaa. Haavan tarkan sijainnin kertominen auttaa hoidon sekä käytettävien välineiden valinnassa.
Haavan kokoa tulee kuvailla sekä mitata pituus, leveys sekä syvyys haavan
laajemmista kohdista. Lisäksi kirjaamisessa tulee huomioida haavan infektion
merkit, kuten punoitus, kuumotus, haju sekä haavaerite, mutta lisäksi haavan
vuodon määrä sekä kuivuusaste. Kirjaamisella seurataan haavan etenemistä
jokaisen hoitokerran jälkeen, jotta luotettava ja ymmärrettävä kirjaaminen onnistuisi. (Wound Assessment- Wound Location and Size. 2014; Kinnunen
2013, 63, 110.)
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5

SAIRAANHOITAJAN HAAVANHOIDON OSAAMINEN

Sairaanhoitajan osaamisalueisiin kuuluvat eettinen toiminta sekä potilaan vastuun huomiointi, terveyden edistäminen, päätösten tekeminen, potilaan ja hänen läheistensä ohjaus sekä opettaminen. Kliininen hoitotyö, yhteistyökyky,
tutkimus ja kehittäminen sekä johtajuus, hoitotyö moninaisessa kulttuuriympäristössä, yhteiskunnallinen toiminta sekä lääkehoito myös kuuluvat sairaanhoitajan osaamisalueisiin. (Rautava-Nurmi ym. 2019, 19.)
Vuonna 2012 tehdyissä tutkimuksissa seurattiin 150 sairaanhoitajan haavanhoidon osaamista. Tutkimusten lopputulokseksi ilmeni, että osaamisen taso
on hyvä ja hoitajilla on niin tahtoa kuin kykyä kehittää osaamistaan entisestään. Viimeisen kahden vuoden aikana sairaanhoitajat ovat kehittäneet osaamistaan haavanhoidosta, joka näyttäytyy merkittävästi osaamisen sekä arvioinnin näkökulmasta. Tutkimukset myös osoittavat, että mitä enemmän haavoja sairaanhoitaja oli hoitanut viikon aikana, sitä paremmin kokemus oli vaikuttanut pätevyyteen. Toisaalta suuri osa sairaanhoitajista arvioi heidän haavanhoidon pätevyyttään heikommaksi kuin tutkimukset olivat osoittaneet.
(Nurses’ Knowledge and Competence in Wound Management 2012.)
Sairaanhoitajat ovat terveydenhuollossa suurin potilaan hoidon jokaisessa
vaiheessa työskentelevä ammattilaisryhmä. Työtehtäviin kuuluvat myös ennaltaehkäisy sekä potilaan ja hänen läheistensä ohjaaminen. Heidän työnkuvaansa kuuluu oman osaamisen kehittymisen ylläpitäminen ja itsensä kehittäminen, mutta myös kansanterveyden edistäminen ja ylläpitäminen sekä kärsimyksen lievittäminen. Palveltavia asiakasryhmiä ovat niin yksilöt, perheet
kuin yhteisötkin, joita tulee hoitaa tasa-arvoisesti taustasta, näkemyksestä,
ihonväristä sekä iästä riippumatta. Jokaista potilasta ja hänen läheistään sairaanhoitajan tulee kunnioittaa sekä huomioida heidän arvonsa ja tapansa. Sairaanhoitajille kuuluu myös asiakasta koskevien tietojen salassapitovelvollisuus. (Ammatti ja osaaminen; Rautava-Nurmi ym. 2019, 23–24.)
Haavanhoidon osaaminen perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön sekä
aseptiikkaan, infektioiden ja sairauksien tuntemukseen, ravitsemuksen, kivun-
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hoidon sekä kohtaamisen osaamiseen. Haavanhoidon osaamisen syventäminen vaatii haavapotilaan hoidon kliinistä osaamista, mutta lisäksi viimeisimpien haavanhoidon hoitosuosituksien sekä täydennyskoulutusten ylläpitämistä. Haavanhoidon erikoisosaaminen näyttäytyy auktorisoidun haavanhoitajan
sekä haavanhoidon erityispätevyyden nimikkeillä, joiden korkeakoulutuksen
kesto on vähintään 30 opintopistettä. Molempien nimikkeiden taustalla on pitkäkestoinen syventävä koulutus sekä kokemus, joka näyttäytyy haavanhoidon
osaamisena, potilaan ohjauksena, henkilökunnan koulutuksena, potilaan hoitona sekä tutkimus- ja kehittämistoimintana. (Juutilainen & Hietanen 2018,
417–421.)
6

HYVÄ PIKAOPAS

Oppaan ymmärrettävyyteen vaikuttaa suuresti millaisessa järjestyksessä tieto
esitetään, tällöin puhutaan siis juonesta. On olemassa erilaisia vaihtoehtoja
juonen rakentamiselle, kuten aikajärjestys, aihepiiri tai tärkeysjärjestys. Toisaalta oppaan päärunko voi olla aikajärjestyksessä, mutta alaotsikot voidaan
järjestellä myös tärkeysjärjestykseen. Järjestyksen valintaan liittyy myös mitä
tekstillä halutaan saada aikaan, eli onko opas tarkoitettu sairaala- vai kotihoitoympäristöön. (Hyvärinen 2005.)
Hyvä ja osuva otsikko on pelkkä alku, joka herättää lukijan mielenkiinnon,
mutta se ei vielä takaa sitä, että lukija lukisi koko tekstin (Torkkola ym. 2002,
39). Otsikon valintaan on hyvä kiinnittää huomiota, sillä otsikot selkeyttävät
luettavaa tekstiä ja pääotsikko kertoo lukijalle selkeästi, mitä aihetta ohje käsittelee. Mahdolliset väliotsikot auttavat hahmottamaan kokonaisuuden. Yksinkertainen vaihtoehto voisi olla esimerkiksi Pikaopas: haavan mekaaninen
puhdistaminen. Väliotsikot voivat olla vieläkin yksinkertaisempia, kuten yksittäisiä sanoja. Väliotsikoita ei kuitenkaan kannata tehdä liikaa. Väliotsikoiden
välissä olisi oltava vähintään kaksi kappaletta. Muussa tapauksessa olisi hyvä
idea yhdistää väliotsikoita. (Hyvärinen 2005.)
Virkkeiden ja lauseiden pitäisi olla selkeästi muotoiltuja ja ensimmäisellä lukemiskerralla ymmärrettäviä. Pääasiat sijoitetaan päälauseeseen, ja täydentävät asiat löytyvät sivulauseesta. Pitkät virkkeet lisäävät ongelmia tekstin
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ymmärtämisen kanssa. Tämä voi aiheuttaa mutkikkuutta siten, että lukija joutuu palaamaan mahdollisesti tekstin alkuun useamman kerran. Vaikeasti ymmärrettäviä mutta oleellisia asioita ei silti tulisi välttää, muuten oppaan tieto ei
palvele sen lukijaa. Passiivin käyttöä on mietittävä tarkasti, sillä se ilmaisee
yleistä tapaa toimia ja on merkki myös kohteliaisuudesta. (Hyvärinen 2005.)
Ammattihenkilökunnalle tehtävän pikaoppaan kohdalla on mietittävä, onko sen
tekstiasu kohtelias, esimerkiksi passiivimuodossa, vai puhutellaanko siinä
suoraan lukijaa ja käytetään käskyilmaisuja.
Tavallisimpia informaation välittämisen muotoja ovat erilaiset esitteet ja ohjelehtiset. Lopulliset tuotteen sisältöön ja ulkoasuun vaikuttavat suunnitelmat
tehdään jo tuotteen valmistumisvaiheessa, mutta koko prosessin aikana on
otettava huomioon, että tuotteen suunnittelu etenee tuotekehityksen sääntöjen
mukaan. Tuotteen sisällön päättäminen muodostuu sillä periaatteella, että kenelle ja minkälaisessa tarkoituksessa tieto välitetään ja kuinka laajaa tieto on.
Jos opas on tarkoitettu pelkästään hoitohenkilökunnan käytettäväksi suullisessa ohjauksessa, oppaan sisältö voi poiketa siitä mitä se olisi, jos asiakkaan
olisi käytettävä sitä ilman ammattihenkilön ohjausta ja tukea. (Jämsä & Manninen 2002, 57.)
Jämsän ja Mannisen (2000) mukaan teksti viestii ammattikunnan kulttuuriin,
arvoihin ja ihmiskäsityksiin liittyviä näkökohtia. Lukijan puhuttelu, asioiden perustelu, esimerkkien käyttäminen, vaihtoehtojen tarjoaminen ja kieltojen sekä
käskyjen esittäminen ovat tunnistuskeinoja oppaan viestinnän arvioinnissa.
Ohjeisviestintä sisältää näitä edellä mainittuja keinoja, ja ne voivat käyttömenetelmän mukaan vaikuttaa suuresti oppaan sisällön esittämiseen. Se voi joko
edistää informaation välittämistä tai estää tiedonkulun kokonaan.
Oppaan teossa noudatetaan yleisiä oikeinkirjoitussääntöjä. Huolimattomasti
kirjoitettu teksti vaikeuttaa lukemista, aiheuttaa ärtymistä ja vaikeuttaa oppimistilannetta. Kirjoitusvirheet kyseenalaistavat myös kirjoittajan ammattipätevyyttä. (Hyvärinen 2005.) Torkkola ym. (2002, 58-59) kirjoittavat, että suuret
rivinvälit tekevät tekstistä ilmavampaa ja helpommin luettavampaa. Ykkösrivinväli on liian pieni, kun käytetään tekstinkäsittelyohjelmia. Fontin koolla on
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myös väliä. Jos käytetään tavallista 12 pisteen fonttia, niin rivinväliksi riittää
puolitoista. On myös otettava huomioon, että valittaessa 12 pisteen teksti, eri
fontit ovat siitä huolimatta eri kokoisia, kuten esimerkiksi Arial ja Times New
Roman. Tärkeintä fontin valinnassa on kuitenkin, että kirjaimet erottuvat selkeästi toisistaan.
Jämsä ja Manninen (2002, 57.) kirjoittaa, että tuotteen tärkeä osa on painoasu
ja se on osa oheisviestintää. Nykyiset tietokoneohjelmistot kuten tekstinkäsittelyohjelmat sisältävät paljon vaihtoehtoja tuotteen laatimisessa. Tuotteen ulkomuotoa voidaan muuttaa useilla kirjaintyypeillä. Kokoja, palstoitus- ja kuvitusmahdollisuuksia on monen erityyppisiä. Visuaaliseen puoleen voidaan
käyttää värejä erottamaan osa-alueet toisistaan ja tehostaa tekstin vaikuttavuutta. Torkkola ym. (2002, 53–54) kertovat, että ulkoasu ei tarkoita pääasiallisesti kiiltävää ja kallista paperia, tai korkealaatuisia valokuvia. Tärkeintä on
tekstin ja kuvien asettelu. Tyhjää tilaa ei myöskään tarvitse säikähtää. Liian
täyteen ahdettu opas voi hämmentää ja vaikeuttaa oppimistilannetta.
Kuvat ovat tärkeitä lisäämään oppaan mielenkiintoa. Ne voivat myös auttaa
ymmärtämään. Selittävät kuvat täydentävät hyvin tekstiä ja lisäävät oppaan
luotettavuutta sekä ymmärrettävyyttä. Aina ei kuitenkaan tarvitse selittää kuvien tapahtumia, jos niissä pystytään osoittamaan kuvien sisältö sanattoman
viestinnän avulla. Kuvien käytössä on myös otettava huomioon tekijänoikeudet. Suomessa kuvien käyttöä valvoo Kuvasto ry. (Torkkola ym. 2002, 40–42.)
Pikaoppaan tai ohjeen pituudeksi ei ole olemassa selkeää sivumääräistä ohjeistusta, mutta yleisesti pidetään suositeltavana, että tekstin osuus pidetään
lyhyenä. Liian paljon yksityiskohtia yhdellä paperilla voi tehdä asiakokonaisuudesta sekavan ja asian ydintä voi olla vaikea hahmottaa. On myös otettava
huomioon millä alustalla opas julkaistaan. Paperiversio ja internetissä julkaistava versio eivät ole samanlaisia. On otettava huomioon ruudun käyttö, pelkästään A4-paperin kopiointi luettavaksi internettiin ei ole riittävää. Jos opas
on tarkoitettu tulostettavaksi versioksi, niin tässä tapauksessa opas on ajateltava paperiversion ehdoilla. (Hyvärinen 2005.)
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HYVÄ OPETUSVIDEO

Sosiaali- ja terveysalalla käytetään usein videoformaattia tiedonvälityksessä
henkilökunnan, asiakkaiden tai organisaation palveluista, kun tietoa välitetään
niin edellä mainituille ryhmille kuin yhteistyötahoillekin. Sen tarkoituksena on
välittää tietoa puheen, tekstin, äänen ja kielellisen ilmaisun keinoin. Videolla
voidaan käsitellä arkoja aiheita, joten on tärkeää ottaa huomioon kameratyöskentely ja videon sisältö, joilla saadaan aikaan haluttu tyyli. (Jämsä & Manninen 2000, 59.) Videoita voidaan käyttää havainnollistamaan opetettavaan aiheeseen liittyvää toimintaa. Saman asian selittäminen perinteisin menetelmien
avulla, kuten kuvien ja tekstien, olisi paljon työläämpää, esimerkiksi liikuntasuoritus tai käden taidot. (Kalliala & Toikkanen 2020, 45.)
Hyvä opetusvideo on havainnollistava, se luo mielikuvia ja on vakuuttava katsojan näkökulmasta. Videon on hyvä olla tyyliltään lineaarinen eli suoraviivainen, mikä tarkoittaa sitä, että video on katsottava kokonaisuudessaan, jotta
katsoja pystyy sisäistämään sen sisällön ymmärrettävästi. (Keränen & Penttinen 2007, 198.)
Käsikirjoituksella luodaan videolle perusta. Sen laadinnassa tulee ottaa huomioon kohderyhmä, tavoitteet, tarkoitus, käyttötilanne, aihe ja suunniteltu sisältö. Käsikirjoitusvaiheessa valitaan videon sisältö ja teema, valitaan tyyli ja
rajataan aihealue. Tässä vaiheessa on myös hyvä ottaa huomioon tilaajan
toiveet sekä konsultoida ammattilaisia tilaajataholta, jotta varmistetaan käsikirjoituksen sekä tilauksen luonteen yhtenäisyys. Käsikirjoittajan vastuulla on
päättää, miten viesti saadaan parhaiten perille katsojaryhmälle. Videon tarina
kertoo, mistä asiasta on kyse, ja juoni sisältää aiheen ilmaisutavan. (Jämsä &
Manninen 2002, 59.) Hyvä käsikirjoitus sisältää paljon verbejä ja substantiiveja, mutta vain vähän adjektiiveja (Aaltonen 2003, 113).
Jämsä ja Manninen (2002, 59-60) jatkaa, että terveysalan ammattilainen odottaa, että opetusvideon sisältö ja sen väitteet ovat faktapohjaan perustuvia,
jotta asiakkaalle ei opetusmateriaalin vuoksi aiheuteta vahinkoa. Käsikirjoituksesta kerätään palautetta ja sitä muokataan koko valmistusprosessin aikana,
myös kuvatessa. Kuvaajan sekä ohjaajan eri työvälineitä käyttäen voidaan
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tehdä myös kuvakäsikirjoitus, ohjaus- tai kuvauskäsikirjoitus sekä leikkauskäsikirjoitus.
Käsikirjoitus sisältää kohtausluettelon. Siinä jokainen erillinen kohtaus on nimetty omalla nimellä ja jokaisella kohtauksella on järjestysnumero. Lisätiedoissa kuuluu myös olla vuorokaudenaika. Jokaisella kohtauksella tulisi olla
selkeä ajatus. Jos tätä ajatusta ei pystytä muodostamaan, se tarkoittaa sitä,
että kyseinen kohtaus on turha ja sen voi leikata pois. (Aaltonen 2003, 114–
115, 117.)
Videon johdanto-osuuden tulisi sitouttaa katsoja tilanteeseen herättämällä
mielenkiintoa. Tässä voidaan käyttää kysymysten asettelua. Videon aihetta
voidaan ilmaista tilannekuvauksella, demonstraatiolla, kertojan puheenvuorolla tai tilanteen esittelyllä. Tekstiä ja grafiikkaa käytetään korostamaan videon
sisällön yksityiskohtia, kuten vähemmän mielenkiintoa herättäviä tilastoja, organisaatiokaavioita, toimintaohjeita, luetteloita tai lukuja. Selostusteksti antaa
paremman kuvan mitä videolla tapahtuu ja vahvistaa äänen välittämää tietoa.
Tämän tarkoituksena on myös tukea erilaisia oppimismenetelmiä, kuten tiedon
vastaanottamista ääni- tai visuaalisessa muodossa. (Jämsä & Manninen
2000, 60; Aaltonen 2003, 121–122.)
Videota voi monipuolistaa ja havainnollistaa aiheeseen sopeutuvilla kuvilla.
Mieleenpainuvat ja havainnolliset valo- tai kaavakuvat jäävät helpommin katsojan mieleen kuin yksipuoliset toimisto-ohjelmasta kaapatut valmiit kuviot.
(Kalliala & Toikkanen. 2012, 45.)
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OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä opetusvideo ja pikaopas hoitohenkilökunnalle haavan mekaanisesta puhdistamisesta.
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää hoitohenkilökunnan haavanhoidon
osaamista haavan mekaanisesta puhdistamisesta. Tavoitteena oli potilasturvallisuuden parantaminen.
9

TUOTEKEHITYSPROSESSI

Tuotekehitysprosessi muodostuu viidestä eri vaiheesta: kehittämistarpeen
tunnistamisesta, ideointivaiheesta, luonnostelusta, kehittelystä ja viimeistelystä. Sosiaali- ja terveysalan tuotteiden suunnittelu ja kehittäminen muodostuvat
edellä mainittujen vaiheiden mukaan. Tuotekehitysprosessin tavoitteet muodostuivat hankekohtaisesti. Pääpaino tuotteen tekemisessä on vain silloin, jos
tiedetään entuudestaan, millainen tuote ollaan valmistamassa ja mitä ominaisuuksia sen tulee sisältää. Näiden viiden vaiheen etenemiseen ei vaikuta se,
onko edellinen vaihe päättynyt. Suunnitelmia voidaan muuttaa ja niihin voidaan palata sekä mukautua asiakkaan tarpeiden mukaan. Tuotekehityksessä
on mukana useita eri tekijöitä sekä tukitoimintoja. (Jämsä & Manninen 2000,
28–29.)
Tuotekehitysprosessi vaati kokonaisuudessaan eri tehojen yhteistyötä, johon
kuuluivat opinnäytetyömme tapauksessa tuotteen laatijat, tilaajataho, opetusorganisaatio sekä tuotteen käyttäjäryhmä.
9.1 Kehittämistarpeen tunnistaminen
Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä käytetään useita laadun parantamisen menetelmiä, kuten arviointitiedon keräämistä nykyisistä käytössä olevista palveluista. Monet organisaation yksiköt keräävät tietoa sekä palautetta
asiakas- tai potilaskyselyjen avulla, tai keräävät palautetta henkilökunnalta.
Myös korkeakouluissa tehdään tutkimuksia ja selvityksiä nykyisten käytössä
olevien palvelujen tilasta. Näitä valmiiksi käytettävissä olevia tietoja ja niiden
analysointia voidaan käyttää apuna organisaatioiden eri osastojen palvelujen
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kehittämisessä ja tarpeiden selvittämisessä. Tapoja kehittää palveluja on kahdenlaista; voidaan kehittää jo entuudestaan käytössä olevaa palvelumuotoa,
tai kehittää täysin uudenlainen. Erityisesti uusien asiakasryhmien, kuten maahanmuuttajien lisääntyminen on pakottanut sosiaali- ja terveysalan mukautumaan muutokseen. (Jämsä & Manninen 2000, 29.)
Jämsä ja Manninen (2000) jatkaa, että ongelmalähtöisten lähestymistapojen
tarkoituksena on käytössä olevien palvelumuotojen parantaminen ja kehittely,
kun laatu ei enää palvele käyttötarkoitusta. Voidaan myös suunnitella täysin
uusi tuote. Se voi olla tyyliltään edeltäjänsä kaltainen, kuten pikaopas hoitohenkilökunnalle, mutta sisällöltään täysin uudenlainen. Tässä tapauksessa
tulee tunnistaa kehittämistarve, aloittaa tuotteistamisprosessi ja valmistaa tuote. Keskeisintä on selvittää, kuinka suurta asiakasryhmää ongelma koskee ja
kuinka kattava se on. Toimeksiantajalla ja käyttäjäryhmällä ei välttämättä ole
yhteistä käsitystä kuinka suuri ongelma on kyseessä, joten tämä voi vaatia
lisää selvittelyä.
On monenlaisia toimintamalleja sekä ratkaisuja, joilla voidaan käynnistää tuotekehitysprosessi. Sosiaali- ja terveysalan toiminnan kehittämisessä on käytetty keinoja muilta aloilta, kuten teollisuudesta ja kaupan alalta. Teknologista
innovointia voidaan käyttää hyödyksi, siitä voi kehittyä täysin uudenlainen palvelu. Tutkimus- ja hoitomenetelmien kehittäjät pitävät silmällä mitä uutta on
suunnitteilla ja kuinka sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi terveysalalla. Palveluiden kehittämiseen liittyy arvonäkökulmia. Esimerkiksi opetusvideon ja pikaoppaan käyttöönotto vähentää kalliin koulutustarpeen vaadetta ja tehostaa
hoidon laatua, mutta se ei saa käydä asiakkaan kustannuksella. (Jämsä &
Manninen 2000, 30.) Pyrimme tämän vuoksi panostamaan tuotteen laatuun
opinnäytetyössämme.
Tässä opinnäytetyössä kehittämistarpeen tunnistaminen oli lähtökohtaisesti
tullut toimeksiantajan taholta, joka oli etsinyt tuotekehityskumppania korkeakouluympäristöstä. Toimeksiantajaorganisaatiolla oli tällä hetkellä käytössä
opinnäytetyömme aiheen kaltaisia tuotteita, mutta haavan mekaaniseen puhdistamiseen keskittyvä opas- tai videomateriaali organisaatiolta puuttui.
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9.2 Ideointi
Ideointivaiheessa lähdetään etsimään ratkaisumalleja ongelmiin, joita ensimmäisessä vaiheessa, eli kehittämistarpeiden tunnistamisessa, on syntynyt.
Käydään läpi vaihtoehtoja sekä syntyneitä innovaatioita, jotka sillä hetkellä
koskevat toimeksiannon antanutta organisaatiota, mutta tämä vaihe voi olla
lyhyt, jos kyseessä on tuotteen uudistaminen tai ongelma on jo entuudestaan
selvä. Jos ratkaisua ei kuitenkaan ole tiedossa, voidaan ongelmaa lähestyä
käyttämällä eri ongelmanratkaisumalleja, kuten aivoriihi, tuplatiimi tai tuumatalkoot. Näillä menetelmillä kerätään ideoita yhteen ja tuodaan ajatuksia esille.
Tuplatiimimenetelmällä analysoidaan ongelma ja jäsennetään asia. Sen ideointi tuottaa uusia ratkaisumalleja ja lopuksi pyritään löytämään yhteinen linjaus. Ideointiprosessin hyöty on osallistujien monimuotoisuus. Yksi esittää kysymyksiä, toinen ennakoi tarpeita, toinen analysoi, kolmas esittää poikkeavia
rohkeita ratkaisuja sekä yksi on kriitikko. Ideoinnissa arvioinnin suorittavat
tuotteen kehittäjät itse. Tämän lisäksi arviointia on hyvä pyytää toimeksiantajalta sekä hankkeeseen osallistuvilta asiantuntijoilta, kuten opinnäytetyötä valvovilta opettajilta. (Jämsä & Manninen 2000, 35–36.)
Näiden luovien ratkaisujenmenetelmien lisäksi on olemassa ideapankkimenetelmä. Tässä vaihtoehdossa kerätään ideoita, toiveita ja ehdotuksia eri tahoilta, kuten asiakkailta ja henkilökunnalta. Tällä keräysmenetelmällä voidaan
löytää yhteinen ongelma eri ryhmien välillä ja paneutua siihen. Tosin
ideapankkimenetelmällä ei yleensä löydetä täysin uutta ideaa, vaan ne ovat
tavanomaisia, muissa organisaatioissa toimivaksi todettuja ratkaisumalleja.
(Jämsä & Manninen 2000, 37.)
Opinnäytetyömme ideointivaihe koostui pääosin ideapankki- ja aivoriihimenetelmästä. Ideapankkia ei käytetty täysin perinteisessä muodossa, sillä oli etukäteen tiedossa toimeksiantajan toive oppaan ja videon tuottamiselle. Ideoinnissa käytettiin hyväksi toimeksiantajan toiveita, sekä opinnäytetyön tekijöiden
omia ehdotuksia ja ideoita rungon rakentamisessa. Tietoa etsiessä löytyi monenlaisia esimerkkejä millaisen oppaan tai videon voi valmistaa. Tärkeimpänä
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pidimme sitä, että se soveltuisi toimeksiantajalle parhaalla mahdollisella tavalla.
Pikaoppaan (Liite 4) painoasun alustavaksi muodoksi ideoimme sekä mukailleet opinnäytetyön virallista ohjeistusta. Fontti on Arial, fonttikoko 12 ja riviväli
1,5. Oppaan pituudeksi suunnittelimme kaksi sivua, mahdollisesti niin, että
oppaan voi tulostaa kaksipuoleisena A4 –kokoiselle tulostuspaperille. Sivumäärän pyrimme pitämään mahdollisemman pienenä, mutta olennaista työssämme oli se, että kaikki tieto oli tarkoituksenmukaista, mutta samalla se olisi
riittävän helposti luettava ja ymmärrettävä. Ideointivaiheessa oppaan rakenne
sisälsi oppaan esittelyn, työvaiheet ja mahdollinen lopputekstin. Lisäksi oppaan pituuteen tuli lopullisessa vaiheessa vaikuttamaan se, kuinka monta erilaista haavanhoitotuotetta tulisimme toimeksiantajatahon kanssa yhteispäätöksellä lisäämään. Huomioimme myös mahdolliset valokuvamateriaalit, jotka
tulisivat viemään runsaasti tilaa.
Eri organisaatioilla, kuten opinnäytetyön tapauksessa Sosterilla, on entuudestaan organisaatiokohtainen visuaalinen tyyli, jonka voi havaita lähes kaikissa
heidän materiaaleissaan. Sosterin tapauksessa se on sinivalkoisen, jolla on
pyritty yhtenäistämään organisaation painotuotevalikoimaa. Tyyli on osa organisaation imagoa ja auttaa niin asiakkaita kuin henkilökuntaa tunnistamaan
organisaation painotuotteet. Värivalinnat auttavat myös uusien tuotteiden laatimisessa.
Opetusvideon ideoinnissa (Liite 5) otimme huomioon Jämsä ja Mannisen
(2000) mielipiteen, että videon olisi hyvä olla noin 8-12 minuuttia pitkä, joka
sisältäisi sekä tarinan että juonen. Tästä syystä suunnittelimme videosta mahdollisimman lyhyttä. Opetusvideomme oli mielestämme kaikkein selkeintä jakaa kohtauksiin, joista jokainen käsitteli yhtä mekaanisen haavanpuhdistuksen
osa-aluetta. Kohtauksia oli alustavasti yhteenlaskettuna yhdeksän, kun mukaan lasketaan intro, eli esittely kohta, sekä lopputekstit. Lisäksi käsikirjoituksemme oli tarkoitus olla kaksipalstainen; vasemmalla puolelle olisi kirjoitettu
mitä kohtauksessa tapahtuu tai näkyy, ja oikealla puolella näkyisi selostusteksti, kuten Aaltonen (2003, 128) ehdottaa.
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9.3 Luonnostelu
Luonnosteluvaihe aloitetaan, kun on päästy yhteisymmärrykseen siitä, millainen tuote on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa. Luonnostelun analysoiminen on
tärkeää, jotta nähdään millaiset eri tekijät antavat suuntaa suunnittelulle sekä
valmistelulle. Tuotteen laadun turvaaminen vaatii eri osa-alueiden ydinasioiden huomioon ottamisen. Tarkoituksena on tähdentää, ketkä hyötyvät tuotteesta eniten ja kuinka he käyttäjinä tulevat hyödyntämään tuotetta. Kaikkein
käyttäjäystävällisin on tuote, jossa on otettu suunnitelmavaiheessa huomioon
kaikki käyttäjäryhmän kyvyt, tarpeet sekä muut ominaisuudet. Sosiaali- ja terveydenhuollossa ensisijaisina käyttäjinä eivät ole aina asiakkaat, vaan esimerkiksi ammattihenkilöstö. Asiakkaat ovat yleensä toissijainen hyötyjä. Koska tuote on kuitenkin suunniteltu loppujen lopuksi asiakasta varten, on myös
heidän näkökulmansa otettava huomioon. On siis selvitettävä, kuinka tehokkaasti henkilökunta voi tuotetta käyttää asiakkaan hyväksi. (Jämsä & Manninen 2000, 43–44.)
Luonnosteluvaiheen kohdalla tulisi viimeistään neuvotella toimeksiantajan,
erityisesti sen osapuolen kanssa, jolla on kokemuksen tuomaa tietotaitoa
suunniteltavasta tuotteesta. Tämän lisäksi kirjallisuuden käyttämisellä tuotetta
tehdessä, osoittaa vaihe vaiheelta minkä menetelmien kautta tuote on saanut
muotonsa. Kirjallisuuden tunteminen ja asiatiedon hankinta auttaa tunnistamaan ne kohdat, joista muodostuu tuotteen kokonaislaatu. Analysointi on tärkeää, sillä sitä kautta löytyvät ne pääkohdat, jotka ovat suunnitelman kannalta
oleellisia. Tuotekonsepti muuntautuu tuotekuvaukseksi seuraavanlaisten kysymysten avulla; tuotteen käyttäjien sekä hyödynsaajien tausta, mitkä osapuolet osallistuvat tuotteen käyttöön ja millainen rooli heillä on tuotteen hyödyntämisessä, mitkä ovat eri aikavälin tavoitteet ja mitä tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, tuotteen periaatteet ja arvot ja miten nämä vaikuttavat tuotteeseen, mitkä ovat tuotteen välittömät yksilöidyt sisällöt ja mitä osia, väli- ja
oheistuotteita tuotteeseen liittyy ja kuinka nämä saadaan käyttöön. (Jämsä &
Manninen 2000, 50-51.)

36
Tiedonhaussa käytimme vain virallisia tiedonhakupalveluita, kuten Medic, Terveysportti, Duodecim, Chinal, ScienceDirect, ReseachGate, Google, Google
Scholar sekä Finna. Käytetyt aineistot olivat joko suomeksi tai englanniksi,
jolla oli vaikutusta opinnäytetyön luotettavuuteen, sillä aineistojen laajuus oli
tällöin suppeampi. Lähtökohtaisesti aineistot oli otettu virallisilta englanninkielisiltä verkkosivuilta, joiden sisältö oli varmistettu suomenkielisiä aineistoja
käyttäen. Päätökseen käyttää pääsääntöisesti englanninkielisiä aineistoja vaikutti se, että suomenkielisten aineistojen laajuus, luotettavuus sekä virallisuus
oli rajoitettua (Liite 1).
Opinnäytetyön tuotekehitysprosessi oli tässä vaiheessa saavuttanut luonnosteluvaiheen. Siinä oli otettu huomioon, millainen on hyvä opas ja video. Rakensimme rungon (Liite 4 & 5) ja kokosimme keskeisen teoreettisen sisällön.
Pikaoppaan luonnosteluun vaikutti keräämämme tutkimustieto (Liite 2), jonka
avulla oppaan runko muodostui. Tutkimustiedosta nähtiin se olennainen sisältö, mitä pikaoppaassa tarvittiin. Tässä vaiheessa keskustelimme myös toimeksiantajan kanssa ja teimme tuotteeseen muutokset. Meillä oli jo tiedossa
mitkä osapuolet osallistuvat tuotteen käyttöön, millainen rooli pääasiallisella
käyttäjäryhmällä on ja mitä tuotteella tavoiteltiin. Tätä varten oli laadittu toimeksiantajalle kysymykset (Liite 8), jonka tulosten käsittelyssä käytettiin laadullista analyysia. Kysymysten vastaukset kerättiin sähköisessä muodossa
tietokoneelle. Kysymykset esitettiin toimeksiantajalle kasvotusten suullisessa
haastattelussa.
Opinnäytetyö tehtiin tuotekehitysprosessina. Tavoitteena oli ilmiön kokonaisvaltainen ymmärtäminen (Vilkka & Airaksinen 2003, 63). Pyrimme opinnäytetyössä lähtökohtaisesti käsittämään itse haavan mekaaniseen puhdistamiseen
liittyvän teorian, jotta voisimme välittää tämän tiedon lukijalle laadukkaassa
oppimismateriaalin muodossa. Tuotekehitysprosessin sisällä käytettiin haastattelua ja kyselyä. Näistä tehtiin ensin haastattelu haavanhoitajille tuotteen
alkuvaiheessa ja myöhemmin kysely Sosterin hoitohenkilökunnalle, kun pikaopas ja video ovat esitettävässä vaiheessa. Alasuutari (2011, 32), kirjoittaa,
että samassa tutkimuksessa voidaan käyttää myös kvantitatiivista analyysia.
Haavanhoitajien haastattelussa käytettiin pelkästään kvalitatiivista keskuste-
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luanalyysia opinnäytetyön tekijöiden sekä haavanhoitajien kesken. Toisessa
kyselyssä, joka lähetettiin Sosterin henkilökunnalle, käytettiin kvantitatiivista
sekä kvalitatiivista analyysia, jossa pyrimme löytämään keskeisen teeman ja
toimme sen esille.
9.4 Kehittely
Tuotteen kehittelyvaiheeseen sisältyy asiantuntijayhteistyön hyväksikäyttö ja
eteneminen periaatteiden, rajausten sekä luonnosteluvaiheessa päätettyjen
ratkaisuvaihtoehtojen mukaisesti. Tuotteen valmistuksen ensimmäinen vaihe
on työvaihe, eli työpiirustusten laatiminen. Materiaalisten tuotteiden valmistuksessa voidaan laatia pohjapiirros tai mallipiirros, oli se sitten kunnostettava
hoitoympäristö, työväline tai opinnäytetyön tapauksessa pikaopas sekä opetusvideo. Alkuvaiheessa voi olla välttämätöntä materiaalisten osien hankinta,
ellei kyseessä ole pelkkä audiovisuaalinen tai paperinen tuote, joka on tulostettavissa. Kuten opinnäytetyömme tapauksessa, tuotteen keskiössä oli välitettävä tieto. Työpiirustuksen vastaava vaihtoehto on asiasisällöstä laadittu
jäsentely. (Jämsä & Manninen 2002, 54.)
Tuote valmistuu, kun käytetään tuotteelle suunniteltuja työmenetelmiä ja vaiheita. Yleensä terveys- ja sosiaalialalle suunnitellut tuotteet ovat asiakkaille,
henkilökunnalle tai organisaatiolle tarkoitettuja informaationvälitystyökaluja.
Informaation välitys tapahtuu, kun suunnitellaan hoito-ohjeita asiakkaiden tai
heidän lähipiirinsä käytettäväksi, ohjeistuksia hoitohenkilökunnalle sekä promootio- tai tiedotusmateriaalia organisaation yhteistyökumppaneille. Tärkeintä
informaation välittämisessä on keskittyä tosiasioihin, jotka pyritään välittämään vastaanottavalle osapuolelle mahdollisimman tarkasti, ymmärrettävästi
ja vastaanottajan käyttötarve huomioon ottaen. (Jämsä & Manninen, 55.)
Jämsä ja Manninen (2002, 55) jatkavat, että informaation sisällön laatimisessa
muodostuvat yhteiset ongelmat jokaiselle vastaanottajaosapuolelle. Näitä ovat
asiasisällön valinta, määrä ja tietojen muuttumisen sekä vanhentumisen mahdollisuus. Tämän lisäksi tiedon vastaanottajaryhmä voi olla hyvin samankaltainen, jolloin haasteena voi olla tuottaa kaikille yhteinen asiasisällön valinta.
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Useiden osapuolten viestinnät eivät välttämättä aina kohtaa. Jos vastaanottaja
ei pidä tuotteen sisältämää informaatiota tarpeeksi mielenkiintoisena, hänen
suhtautumisensa koko aiheeseen voi häiritä tiedon vastaanottamista. Tämän
lisäksi viestin vastaanottamista voi vaikeuttaa tuotteeseen valitun viestintämallin ulkoiset tekijät, kuten epäselvä asiasisältö, tuotteen käytön vaikeus tai opetusvideon käytön vaikeus, kuten tekniset ongelmat. Vaikka asiasisällössä ei
olisi mitään vikaa, voi silti vastaanottaminen olla osittaista. Se voi johtua vastaanottajan sisäisistä häiriötekijöistä. Tällöin kehittyy tilanne, jossa tieto on
vastaanottajan mielessä täysin toisenlainen mitä oli alun perin tarkoitettu.
(Jämsä & Manninen 2000, 56.)
Kehittelyvaiheen aikana sovimme tapaamisen Sosterin auktorisoidun haavanhoitajan kanssa kasvotusten. Haavanhoitaja tutustui etukäteen kyselyyn (Liite
8) ja kävimme kysymykset yhdessä läpi tapaamisessa haastatteluna. Haastattelu tallentui kyselyn paperiversiolle sekä haavanhoitajan toimittamalle paperiselle Sosterin potilastietojärjestelmässä käytössä olevalle tekstipohjalle. Haastattelu tallennettiin kirjoittamalla käsin.
Pikaoppaan ensimmäinen versio vaati haavanhoitajan mielestä muutoksia,
joka oli ensivaikutelmalta liian pitkä, ja informaatiota pikaopasta varten oli liian
kattavasti. Lisäksi sovimme pikaoppaan ulkoasusta, järjestelimme otsikoinnin
uudelleen ja tiivistimme sivumäärällisesti tekstiosuuden yhdelle A4-sivulle.
Tässä vaiheessa haasteeksi osoittautui kuvien lisääminen pikaoppaaseen.
Toimeksiantajan mielestä olisi ollut toivottavaa, jos kaikki informaatio sisältyisi
yhdelle A4-paperin puoliskolle. Sovimme kuitenkin, että suunnitellaan lisäksi
toinen versio, jossa sisällytettäisiin kuvat pikaoppaan eri vaiheisiin, jolloin pikaoppaasta tulisi sivumäärällisesti kaksipuoleinen. Keskusteluanalyysin pohjalta muodostui ulkomuoto pikaoppaalle (Liite 6).
Muokkasimme opasta haavanhoitajan toimittaman tekstipohjan mukaan, joka
on käytössä kotisairaanhoidossa potilastietojärjestelmässä. Pysyimme kuitenkin vielä tässä vaiheessa alkuperäisessä suunnitelmassa, eli laadimme pikaoppaan kuvineen, sillä toimeksiantajan toiveesta Checklistin laatiminen pikaoppaan sijaan vaatisi teoriaosuuden uudelleen kirjoittamisen, joka olisi suo-
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rassa ristiriidassa alkuperäisen toimeksiannon kanssa. Kehittelyvaiheen jatkuessa pidemmälle, suunnitelmamme muuttui, kun huomasimme pikaoppaaseen valittujen kuvien mahtuvan hyvin yhdelle sivulle tekstin kanssa. Hylkäsimme lopulta kahden eri version tekemisen ja keskityimme pelkästään kuvallisen yhden A4-sivullisen pikaoppaan tekemiseen.
Opetusvideon käsikirjoitus oli riittävän hyvä auktorisoidun haavahoitajan mielestä kuvaamista varten, eikä siihen tarvinnut kehittelyvaiheessa tehdä muutoksia. Haavanhoitaja arvioi, että suunniteltu 10 minuutin pituinen video olisi
riittävä. Kuvaamisen oli tarkoituksena tapahtua ensisijaisesti sairaalaympäristössä, mutta sopivaa asiakasta opinnäytetyötämme varten ei löytynyt tarpeeksi nopealla aikataululla. Tämän vuoksi kuvaus tapahtui Savonlinnan ammattikorkeakoulun tiloissa, jossa käytimme apuna rekvisiittaa hoitotapahtuman
hahmottamiseksi. Kuvaamisen ja haavanhoidon suorittivat opinnäytetyön tekijät. Jälkikäteen videolle taustalle oli tarkoitus lisätä selostus. Selostusäänenä
käytettäisiin toisen opinnäytetyön tekijän ääntä.
Alkuperäisen kuvaussuunnitelman mukaan videon kuvaaminen olisi aloitettu
mahdollisimman pian tutkimusluvan ja haavanhoitajan tekemien järjestelyiden
jälkeen. Varavaihtoehdoksi keskussairaalan lisäksi sovittiin tehosairaanhoidon
kanssa yhteistyössä kuvaus asiakkaan kotona, mutta teknisten ongelmien,
kuten valaistuksen vuoksi, pyrimme kuvaamaan haavanhoito-osuuden hyvin
valaistussa vuodeosastoympäristössä.
Teimme ennen tuotteen luovuttamista Webropol-kyselyn (Liite 7), jonka tarkoituksena oli saada hoitohenkilökunnan mielipide kehitettävästä tuotteesta. Kysely sisälsi yhteensä yhdeksän kysymystä, joissa käytettiin numeroarviointia
1-5, sekä yksittäiset avoimet kysymykset sekä pikaoppaalle että opetusvideolle. Kummassakin avoimessa kysymyksessä vastaajalla oli vapaa sana kirjoittaa rakentavaa palautetta. Kysymykset analysoitiin määrällisellä, että laadullisella menetelmällä, mutta keskitymme kehittämään tuotetta rakentavan palautteen kautta. Kyselyssä esille nousseet ehdotukset otettiin huomioon lopullisessa tuotteessa, jos ne eivät eronneet merkittävästi toimeksiantajan toiveista tai yhteisestä sovitusta linjasta.
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Kyselyyn sisällytimme lisäksi saatekirjeen (Liite 6), jonka tarkoituksena on selventää vastaajalle, mistä kyselyssä on kyse ja mihin tarkoitukseen aineistoa
käytetään. Määrälliset kysymykset arvioitiin Likert –asteikolla. Laadullisista
kysymyksistä poimimme oleellisimmat, eli rakentavat palautteet, ja tarkoituksena oli lisätä merkittävimmät lopulliseen raporttiin sellaisenaan, jos vastausten määrä ei olisi valtava. Muussa tapauksessa poimimme avoimien kysymysten vastauksista rakentavan palautteen ja laadimme näistä tiivistelmän raporttia varten.
Jotta saimme lähetettyä opetusvideon, pikaoppaan sekä Webropol –
kysymykset Itä-Savon sairaanhoitopiirin verkkoon, tuli meidän ottaa yhteyttä
sairaanhoitopiirin alla toimivaan tietohallintoon. Yhteistyössä tietopalvelupäällikön kanssa, lisäsimme materiaalit sairaanhoitopiirin verkkoon, kunhan saimme ensin varmuuden tiedostojen tarkasta loppusijoituspaikasta auktorisoiduilta haavanhoitajilta. Lähetettyjen materiaalien käsittelyajaksi asetimme 8 päivää, jotta vastaajilla olisi riittävästi aikaa käydä ne läpi.
Webropol –kysymysten vastaanottamisen jälkeen kävimme keskustelua Sosterilla työskentelevien haavanhoitajien kanssa. Keskustelussa kävimme läpi
Webropol -kyselyssä esitettyjä kehitysehdotuksista pikaoppaaseen sekä opetusvideoon liittyen, joita haavanhoitajat pystyivät täydentämään tai esittämään
uusia ideoita materiaalien kehittämiseksi. Haavanhoitajat yhtyivät siihen, että
opetusvideo on liian pitkä sekä pikaoppaan rakennetta tulisi muuttaa. Keskustelun aikana saimme lisäksi tilaisuuden vastaanottaa kuvia haavalla esiintyvistä eri kudostyypeistä, joita pystyimme käyttämään opetusvideolla, kunhan kuvaaja merkitään lähteiksi. Webropol –kysymyksistä sekä haavanhoitajilta saaduista palautteista suunnittelimme konsensuksen, jonka perusteella opetusvideota sekä pikaopasta muokkaamme lopullisiin muotoihin.
9.5 Viimeistely
Kaikissa eri vaiheissa tarvitaan palautetta ja arviointia. Koekäyttäjien osallistumisella voidaan varmistaa tuotteen laatu jo valmisteluvaiheessa, ja tässä
roolissa voi toimia sekä tilaajat että asiakkaat. Palautteen saamista helpottaa,
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jos koekäyttäjillä on vertailukohtana entinen tuote. Vertailtaessa tuotteen hyvät
ja huonot puolet korostuvat ja valmisteilla olevan tuotteen kehitystarpeet saavat muotonsa. Jokainen osapuoli voi esittää tuotteelle parannusehdotuksia tai
erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Kun tuotteesta on saatu eri vaiheiden jälkeen
toimiva, kaikkia osapuolia tyydyttävä malli, voidaan viimeistelyprosessi aloittaa
palautteiden tai koekäyttäjiltä saatujen vastausten pohjalta. Viimeistely sisältää muun muassa päivitysten, huoltotoimenpiteiden ja käyttöohjeiden suunnittelua sekä yksityiskohtien hiomista. Viimeistelyvaiheeseen kuuluu myös itse
tuotteen jakelusuunnitelma, ja tavallisesti tähän sisältyy markkinointi. (Jämsä
& Manninen 2000, 80–81.)
Opinnäytetyömme tuotteen jakelu oli yksinkertainen toimenpide, sillä tuote
toimitettiin sähköisessä muodossa, eikä toimeksiantajataholta ollut vaatimusta
markkinointisuunnitelmalle, koska tuote jäi organisaation sisäiseen käyttöön.
Tuote ei myöskään vaadi huoltotoimenpiteitä perinteisessä mielessä. Ajallaan
se tulee vaatimaan tiedon päivitystä, mutta sitä osiota ei ole sisällytetty opinnäytetyön aiheeseen. Pyrimme valmistamaan tuotteen, joka soveltuu valmiiseen käyttöön toimeksiantajaorganisaatiolle.
Opinnäytetyön palautteen kerääminen suoritettiin Webropol-kyselyn (Liite 7)
avulla. Kyselyyn vastaaja sai sähköpostiviestillä saatekirjeen (Liite 6), joka
sisälsi linkin kyselyyn, pikaoppaaseen sekä videoon. Sosterin yhteyshenkilö
välitti kyselyn hoitohenkilöstölle eri hoitoyksiköihin, kuten terveyskeskuksien
kuntoutus- sekä keskussairaalan eri osastoille. Apuna analyysin muodostamisessa toimi Webropolin oma työkalu, joka ilmoitti keskiarvon, mediaanin ja
jokaisen vastausvaihtoehdon prosenttilukeman. Lisäksi työkalu kokosi kaikki
sanalliset palautteet. Kysely oli avoinna kahdeksan päivän ajan ja vastauksia
tältä ajalta saatiin 43 kappaletta. Pääosin kyselyyn vastaajat antoivat palautetta kvantitatiivisesti numeroasteikolla. Sanallisia palautteita saatiin kvalitatiivisella eli vapaamuotoisella kysymyksellä, joka seurasi kummankin kysymyspatteriston jälkeen. Sanallisia palautteita oli niin pikaoppaalle kuin videolle yhteensä 27 kappaletta. Palautteista ei muodostunut täysin selkeää punaista
lankaa, että mikä kohta näistä vaatisi eniten huomiotamme. Palautteen saatuamme, kävimme Sosterin edustajien kanssa videotapaamisessa Webropolin
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analyysin tulokset läpi. Olimme sitä mieltä, että vastauksia on riittävästi asetetussa aikataulussa, joten vastausajan pidentämiselle ei ollut tarvetta. Lisäksi
sanallisia vastauksia oli sopiva määrä, jotta pystyimme käymään ne läpi manuaalisesti, eli yksitellen.
Jotta valmiit tuotteet saatiin käyttövalmiiksi, tuli tuotteiden alkuperäiset versiot
lähettää toimeksiantajalle arvioitaviksi. Tämän suoritimme Webropol –
kysymysten avulla, joka lähetettiin haavanhoitajille tietohallinnon kautta ItäSavon sairaanhoitopiirin verkkoon opetusvideon sekä pikaoppaan lisäksi.
Opetusvideon kysymysrunko oli vastaavanlainen pikaoppaan version kanssa.
Kysymyksiä oli viisi asteikolla 1-5 ja kuudentena kysymyksenä oli kvalitatiivinen kysymys. Palautteet olivat pikaoppaan tavoin myönteistä, keskiarvon ollessa 3,8 ja 4,3 välillä. Video kuitenkin jakoi vastaajien mielipiteen hieman selkeämmin kuin pikaoppaan. Kolmen kysymyksen kohdalla, jotka käsittelevät
videon pituutta, keskittymisen helppoutta sekä visuaalisuutta, keskiarvo jäi alle
neljän. Videon teoriatieto sekä esityksen selkeys olivat keskiarvoltaan 4,3,
mikä tarkoittaa palautteen olevan hyvää tai erittäin hyvää. Kvalitatiivisella kysymyksellä saimme 16 vastausta. Sanallisessa palautteessa nousevat esille
videon efektit, nopeus, pituus ja muut visuaaliset puolet, jotka häiritsivät palautteen antajien keskittymistä. Vastaajat toivoivat myös enemmän tietoa haavoja vähän hoitaneelle ja kuvia erilaisista haavoista.
Pikaoppaan viisi kvantitatiivista kysymystä käsittelivät asteikolla 1-5 oppaan
ulkoasua, tiedon sisäistämisen helppoutta ja teoriatiedon laatua. Keskiarvo
jokaiselle kysymykselle oli yli 4, ja prosenttilukemien perusteella pääosa vastaajista olivat joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä pikaoppaaseen sellaisenaan. Ainoastaan viidennen kysymyksen keskiarvo jäi neljään, joka käsittelee
oppaan riittävää tietomäärää mekaanisesta puhdistamisesta. Kvalitatiivinen
kysymys antaa 11 vastausta, joista ei pystynyt muodostamaan täysin selkeää
konsensusta. Kysymykseen vastaajat toivovat kuvia erilaisista haavanhoitotuotteista, muutoksia fontin ja kuvien kokoon, vastaavaa versiota kotihoidon
olosuhteisiin, mainintaa instrumenteista sekä korjausta muutamiin käytettyihin
termeihin.
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Opetusvideon yleisimmiksi muutosehdotuksiksi kertyivät videon ulkoasu sekä
pituus. Muutokset tuotteisiin teimme palautteiden saamisen jälkeen, jolloin
syntyivät lopulliset tuotokset. Ehdotuksia olivat muun muassa:
“Liikkuva tausta “teorian” takana häiritsi hieman keskittymistä”
“Videon tehosteet aiheuttavat jopa migreenin tyyppistä vaivaa, sen voisi poistaa. Sumennukset myös hieman häiritsevät”
“Oli liian pitkä., voisi typistää tai jättää lyhyemmän lukuajan”

Pikaoppaan Webropol -vastaukset
Vastaajia 43 kpl
30
25
20
15
10
5
0
Sopivan pituinen

Visuaalisesti miellyttävä

Teoriatieto on
ymmärrettävää

Täysin samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Jokseenkin erimieltä

Täysin erimieltä

Taulukko 1. Pikaoppaan Webropol -vastaukset

En osaa sanoa

Sisältää tarvittavan
tiedon
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Opetusvideon Webropol -vastaukset
Vastaajia 43 kpl
30
25
20
15
10
5
0
Jaksoin keskittyä
videoon

Sopivan pituinen

Teoriatieto
ymmärrettävää

Antoi selvän kuvan

Täysin samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Jokseenkin erimieltä

Täysin erimieltä

Visuaalisesti
miellyttävä

En osaa sanoa

Taulukko 2. Opetusvideon Webropol –vastaukset

Pikaopasta muutettiin visuaalisesti pienentämällä kuvia ja lisäämällä varjostukset. Tekstin muuttaminen sisälsi äidinkielellisten virheiden korjaaminen sekä pääotsikon alapuolelle lisättiin alaotsikko, jossa mainittiin pikaoppaan soveltuvan niin sairaala- kuin kotisairaanhoitoympäristöihin.
Saatujen palautteiden perusteella lähdimme lyhentämään opetusvideon osioiden pituutta, muuttamaan visuaalisia efektejä sekä lisäämään kuvia opetussisällön parantamiseksi. Opetusvideon pituus lyheni yhdellä minuutilla ja kymmenellä sekunnilla, jolloin lopulliseksi pituudeksi saatiin 8 minuuttia ja 42 sekuntia. Kuvia lisättiin kudostyyppien esittämiseen, jossa jokaisen kudostyyppiä
käsittävän tekstiosuuden rinnalla esiintyy visuaalisena opetuskeinona kuva
kerrotusta kudostyypistä.
10 POHDINTA
Kappale keskittyy haavan mekaanisen puhdistamiseen liittyviin tutkimuksiin
sekä tuotteiden tarkasteluun ja lopulliseen pohdintaan. Lopussa kappaleessa
käydään läpi kehitysideoita, joihin opinnäytetyössä ei syvennytty tai jätettiin
mainitsematta. Visuaalisia keinoja on käytetty tulosten läpikäymisessä, jotta
saadaan verbaalisen esityksen rinnalla visualisia avusteita Webropol –
kysymysten läpikäymiseen.
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10.1 Tuotekehitysprosessin tarkastelu
Jämsä ja Manninen (2000) kirjoittavat, että on monenlaisia tapoja aloittaa tuotekehitysprosessi. Opinnäytetyömme tapauksessa prosessin aloitus oli hyvin
selkeä. Toimeksiantajalla oli toimeksianto ideapankissa, josta me poimimme
opinnäytetyön aiheen. Haasteena oli meille oikeanlaisen idean löytäminen ja
tämän idean suunnittelun aloittaminen. Toimeksiantajallamme Itä-Savon sairaanhoitopiirillä eli Sosterilla ei ollut entuudestaan vastaavanlaista tuotetta,
jota olisimme voineet opinnäytetyössämme jatkokehittää. Aloitimme tämän
vuoksi tyhjältä pöydältä ja suunnittelun perustana turvauduimme tutkittuun
tietoon haavan mekaanisesta puhdistamisesta sekä menetelmäkirjallisuuteen.
Jamsä ja Manninen (2000) kertovat kuinka opetusmateriaalin käyttöönotto
vähentää kalliin koulutustarpeen vaadetta ja tehostaa hoidon laatua, mutta
tämä ei saa käydä asiakkaan kustannuksella. Tavoitteenamme oli valita aihe,
josta olisi käytännön hyötyä sen käyttäjälle. Halusimme tehdä laadukkaan ja
hyödyllisen opinnäytetyön ja prosessin aikana kävi ilmi, että olimme päässeet
tavoitteeseemme. Saimme positiivista palautetta niin auktorisoiduilta haavanhoitajilta kuin laajemmin Sosterin hoitohenkilökunnalta.
Ideointi oli lähtenyt käyntiin toimeksiantajan taholta. Meidän tehtäväksemme
jäi idean tarkempi rajaaminen ja tuotteen suunnittelun aloittaminen. Jämsä ja
Manninen (2000) listaavat monia erilaisia tapoja aloittaa ideointi, kuten
ideapankki- ja aivoriihimenetelmät. Tarkoituksenamme oli käyttää näitä menetelmiä, mutta niiden käytännön hyödyntäminen jäi melko vähäiseksi perinteisessä mielessä. Ideointivaiheessa käytimme hyväksi muita opinnäytetöitä sekä eri organisaatioiden ohjeita, joista saimme suuntaa antavan käsityksen kehitettävien tuotteiden tulevasta luonteesta. Hyödynsimme ideapankki- ja aivoriihimenetelmää lisäämällä suunnittelupöydälle muiden oppaiden sekä videoiden hyviä ja huonoja puolia. Ideointia auttoi merkittäväsi toimeksiantajan tarkka kuvaus mitä opinnäytetyöltä tahdottiin.
Ideointivaiheessa tehdyt visuaaliset valinnat osoittautuivat lopulta oikeiksi.
Seurasimme Jämsä ja Mannisen ohjeistusta videon pituudesta, pikaopasta

46
varten Sosterin organisaation värimaailman valinnassa sekä tekstin tyylin valinnassa Hyvärisen (2005) ja Torkkolan ym. (2002) ohjeistuksia. Lisäksi pohjustimme videon käsikirjoituksen Aaltosen (2003) neuvojen mukaan. Vaikkakin
tuotteiden ulkoasu sai eniten rakentavaa palautetta myöhemmässä tuotekehitysprosessin vaiheessa, edellä mainitut valinnat eivät muuttuneet lainkaan
ideointivaiheen jälkeen.
Luonnosteluvaiheessa kuuluu Jämsä ja Mannisen (2000) mukaan saada selville kenelle tuote tehdään, kuka hyötyy eniten ja kuinka he käyttäjinä tulevat
hyödyntämään tuotetta. Luonnosteluvaiheessa tulisi myös viimeistään neuvotella toimeksiantajan kanssa. Opinnäytetyössämme oli teoriassa selkeä ryhmä, joka tuotteita ryhtyisi käyttämään. Tuotekehitysprosessin edetessä, ilmeni
kuitenkin, että selkeän käyttäjäryhmän huomioon ottaminen oli käytännössä
odotettua haastavampaa. Sosteri on laaja organisaatio, johon kuuluu satoja
alan ammattilaista, jotka työskentelevät keskussairaalan osastoilla terveyskeskuksissa, kotihoidossa, kotisairaalassa ja palvelutaloissa. Kehitettävien
tuotteiden rakenne ja ulkoasu ei siis mitenkään voinut palvella jokaista haavanhoita tarjoavan yksikön tarvetta. Jouduimme tämän vuoksi tekemään lukuisia kompromisseja kuten kuvauspaikan ja tuotteisiin laitetun tiedon valinnassa.
Luonnostelu- ja kehittelyvaiheen keskeinen osa oli haastattelu auktorisoidun
haavanhoitajan kanssa. Saimme ensimmäisen kerran palautetta toimeksiantajalta tuotteista ja lähdimme palautteiden perusteella työstämään seuraavia
luonnoksia. Haastattelu (Liite 8) oli ennalta suunniteltu prosessi, jossa käytiin
jokainen yksityiskohta läpi mahdollisimman tarkasti. Kuten meillä, ei myöskään auktorisoidulla haavanhoitajalla ollut selkeää näkemystä opetusmateriaalien lopullisesta ulkomuodosta, mutta löysimme yhteisen suunnan analysoimalla jokaisen kohdan haastattelurungon mukaan. Haastattelusta saadun
materiaalin perusteella laadimme pikaoppaasta uuden rungon, joka pysyi lähes sellaisenaan aina tuotekehitysprosessin loppuun asti.
Jämsä ja Manninen (2002) ohjeistavat keskittymään tosiasioihin informaation
välityksessä, sillä nämä pyritään välittämään vastaanottavalle osapuolelle
mahdollisimman tarkasti, ymmärrettävästi ja vastaanottajan käyttötarve huo-
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mioon ottaen. Aikaisemmin mainitsimme kuinka tuotteiden yksilöinti vastaamaan jokaista Sosterin yksikköä olisi liian haastavaa. Tämän vuoksi keskityimme olennaisen tiedon kokoamiseen niin oppaaseen kuin videoon. Prosessi alkoi tutkimustiedon ja muun virallisen materiaalin etsimisellä, mutta lopulta
teoriaa rajasi hyvin paljon mitä toimeksiantaja näki olevan oleellista. Merkittävää eroa teoriatiedon sekä toimeksiantajan ehdotusten välillä ei ollut. Yhtäläisyyksiä kuitenkin löytyi. Fernandez ja Griffithsin (2012) tutkimusartikkelissa
vahvistettiin, ettei veden käytöllä ole eroa Ringeriin tai keittosuolaliuokseen
haavan puhdistamisessa. Tämän vuoksi Ringerin ja keittosuolaliuos jätettiin
mainitsematta opetusmateriaalissa toimeksiantajan toiveesta. Tällä pyrittiin
samalla ohjaamaan hoitohenkilökuntaa taloudellisempaan työskentelymalliin.
Jämsä ja Manninen (2000) kertoo, että tuotekehityksen jokaisessa eri vaiheessa tarvitaan palautetta ja arviointia. Opinnäytetyömme kohdalla tämän
tapahtui kaksivaihesesti. Ensin laadittiin Webropol kysely Sosterin hoitohenkilökunnalle, josta saimme kiitettävästi vastauksia ja tämän jälkeen kävimme
kyselyn tulokset läpi toimeksiantajan asiantuntijoiden kanssa. Jämsä ja Mannisen mukaan jokainen osapuoli voi esittää tuotteelle parannusehdotuksia tai
erilaisia rarkaisuvaihtoehtoja. Otimme jokaisen osapuolen mielipiteen huomioon tuotteen viimeistelyvaiheessa. Tämä tarkoitti sitä, että analysoimme aivoriihimäisesti yhdessä toimeksiantajan kanssa, mitkä parannusehdotukset olivat toteuttamisen arvoisia. Viimeistely osoittautui merkittäväksi, sillä opetusmateriaalin suunnitteluun pääsi osallistumaan epäsuorasti koko toimeksiantajan organisaatio. Otimme monet palautteista huomioon tuotteiden lopullisissa
versoissa, kuten visuaaliset parannusehdotukset.
10.2 Tuotteiden tarkastelu
Opinnäytetyössä käsiteltiin haavan mekaanista puhdistamista, jota tuettiin tutkimusten avulla. Tutkimustulokset korostivat aiheen käytännöllisyyttä sekä
tärkeyttä yhtenä haavan parantamismenetelmänä. Tutkimukset eivät kokonaisuutena käsitelleet mekaanisen puhdistuksen aihetta itsenään, vaan siihen
sisältyvinä vaikutuksina sekä ominaisuuksina, kuten hoitoajan lyheneminen ja
toistuvien hoitokertojen merkitys. Vaikka opinnäytetyössä keskityttiin itse mekaaniseen puhdistamisen suorittamiseen sekä perusteisiin, ei haavasidosten
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valintaan tai yksittäisiin hoitotilanteisiin syvennytty. Pääpainoiksi asetimme
teoriaosuuden, suoritetun haavanhoitotoimenpiteen yleisellä tasolla kuolleen
kudoksen poistamiseksi ja moninaisen hoitoympäristön sekä kustannustehokkuuden. Tuotteiden tavoitteena oli tukea monipuolisesti eri oppimismenetelmiä
sekä soveltaa materiaali kiireiseen työympäristöön.
Teoreettisella tasolla tuotteet avustavat kehittämään niin uusien kuin kokeneiden sairaanhoitajien mekaanisen puhdistamisen osaamista, jonka mahdollistaa pikaoppaan sekä opetusvideon teoriaosuus. Opetusvideo oli suunnattu
pääsääntöisesti uusille sairaanhoitajille, jossa käydään läpi uusimpia mekaanisen puhdistamisen perusteita. Pikaopas toimi muistilistana niin uusille kuin
kokeneille sairaanhoitajille. Käytännöllinen osuus näyttäytyy videossa esitettyjen esimerkkien avulla, kun taas pikaoppaassa kuvia käyttämällä. Opetusvideo suunniteltiin siten, että eri oppimistavat oli otettu huomioon, joka näkyy
niin visuaalisia kuin auditiivisia menetelmiä käyttäen. Tuotteen tarkoituksena
oli tukea onnistunutta hoitotoimenpidettä, asiakkaan hyvinvointia sekä oikeaoppista dokumentointia.
Suunnittelimme pikaopasta toimeksiantajan toiveiden näkökulmasta. Sen toivottiin olevan lyhyt, napakka ja helposti sisäistettävissä. Kirjallisuudesta Hyvärinen (2005) antoi ohjeita selkeän oppaan tekemiseen. Torkkola ym. (2002)
muistuttaa, että helposti sisäistettävä otsikko ei takaa, että lukijan mielenkiinto
säilyisi loppuun asti. Näillä periaatteilla ja toimeksiantajan toiveiden mukaisesti
laadimme ensimmäisen version (Liite 6), jossa käytännössä listattiin pelkästään mekaanisen haavanhoidon eri vaiheet numerojärjestyksessä.
Ensimmäisessä tapaamisessa auktorisoidun haavanhoitajan kanssa pikaopas
sai uuden muotonsa. Järjestelimme otsikoinnin uudelleen ja lisäksi muotoilimme pikaoppaan vastaamaan Sosterin potilastietojärjestelmässä olevaa kirjauspohjaa, joka muistuttaa hyvin paljon pikaoppaan lopullista muotoa. Tässä
vaiheessa päätimme myös pikaoppaan visuaalisesta puolesta. Jonkin verran
haastetta tässä vaiheessa aiheutti toimeksiantajan toive sisällyttää kaikki tieto
sekä kuvat yhdelle A4-sivulle, eikä meillä vielä ollut tietoa olisiko se fyysisesti
mahdollista. Tämän vuoksi tarkoitus oli ensin toimittaa kaksi versiota, kuvalli-
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nen ja ilman kuvia. Siirryimme kuitenkin hyvin pian kuvalliseen versioon, kun
huomasimme sen olevan mahdollista.
Torkkola ym. (2002) kertovat, että ulkoasu ei tarkoita pääasiallisesti kiiltävää
ja kallista paperia, tai korkealaatuisia valokuvia. Tärkeintä on tekstin ja kuvien
asettelu. Tuotekehitysprosessin edetessä, kiinnitimme huomiota nimenomaan
asetteluun, sillä tärkeintä oli välittää informaatio lukijalle mahdollisimman tehokkaasti. Numerojärjestyksessä olevat työvaiheet, riittävästi tilaa eri osioiden
välillä ja isot fontit edesauttoivat pikaoppaan selkeyttä lukijalle. Sosterin logon
ja värimaailman käytön tarkoituksena oli korostaa lukijalle tuotteen virallisuudesta ja samalla vakuuttaa, että oppaan teoriatieo on viimeisintä ja asianmukaista.
Opetusvideon työstäminen lähti liikkeelle käymällä läpi hyvän opetusvideon
kriteerit. Keräsen ja Penttisen (2007) mukaan videon tulisi luoda mielikuvia,
olla suoraviivainen sekä havainnollistava, jotta katsoja sisäistäisi paremmin
käydyt aiheet. Jämsä ja Manninen (2002) mainitsevat, että ammattihenkilöt
odottavat opetusvideon sisältävän faktatietoon pohjautuvaa asiasisältöä sekä
ammattilaisina antavan konsultaatiota opetusvideon sisällöstä.
Hyvän opetusvideon kriteerit näkyivät käsikirjoituksessa. Alkuperäinen käsikirjoitus (Liite 5) sisälsi 8 eri kohtausta sekä lopputekstit. Kohtaukset oli suunniteltu niin, että kohtausten aiheet käydään nopeasti läpi, eikä käytännön esimerkkejä tuotteessa juuri ole. Huomattuamme, ettei kaikkea mainittuja asiasisältöjä pystytä käsittelemään niin vähäisessä kohtausmäärässä, palasimme
käsikirjoituksen työstämisen pariin ja nostimme kohtausmäärää 16:sta. Viimeisin käsikirjoitus sisälsi sopivan suhteen teoriatietoa käytännön esimerkkien
kanssa.
Opetusvideo kuvattiin kahteen kertaan, joista ensimmäinen oli haavanhoitajien
arvioitavaksi lähetetty alkuperäinen versio, jota kehitettiin haavanhoitajien sekä Webropol –kyselyn avulla lopulliseen versioon. Kuvaaminen tapahtui Savonlinnan ammattikorkeakoulussa, jossa meille mahdollistettiin kuvausvälineet, rekvisiitat sekä tilat. Opetusvideon leikkauksen aikana taustamusiikki
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vaihdettiin käyttöoikeuksien vuoksi lisenssimaksuttomaan musiikkiin, sillä alkuperäisen taustamusiikki ei uudelleentarkistuksen jälkeen soveltunut alkuperäisen lähteen ulkoiseen käyttöön käyttöoikeusrajoitusten takia.
10.3 Opinnäytetyön prosessin pohdinta
Ajatus opinnäytetyön aiheen valinnasta oli jo koulutuksen alussa haavanhoitoon sijoittuva. Aihetta valittaessa Itä-Savon sairaanhoitopiiri oli asettanut toiveen tuotekehitysprosessista, joka tulisi sisältää niin opetusvideon kuin pikaoppaan haavan mekaanisesta puhdistamisesta sairaanhoitopiirin hoitohenkilökunnan käyttöön. Ensimmäisten harjoittelujaksojen aikana haavanhoito oli
tullut pintapuolisesti tutuksi ja kiinnostus aihetta kohtaan vain kasvoi. Tästä
syystä opinnäytetyön aiheen valinta oli yksinkertainen taustakokemuksen sekä mielenkiinnon perusteella. Aiheen valinnan jälkeiset harjoittelut vain vahvistivat mielenkiintoa kuin käytännön osaamista.
Toukokuussa 2020 ideapaperi hyväksyttiin ja ryhdyimme käsittelemään opinnäytetyön sopimusta, joka hyväksyttiin kuun lopussa. Kesäkuussa alkoi johdanto- sekä teoriaosion kirjoittaminen, jota jatkettiin aktiivisesti kesän yli. Teoriaosuutta tehdessä vaikeutta tuottivat aiheeseen liittyvien tutkimusten sekä
tietokirjallisuuden puute, jolloin suomenkielisten lähteiden käyttö oli hankalaa.
Tästä syystä ryhdyimme etsimään tutkimustietoa sekä tietokirjallisuutta englanniksi ja suomenkielisten lähteiden käyttö keskittyi pelkästään kirjoista saatavaan teoriatietoon. Löydettyjä niin suomen- kuin englanninkielisiä lähteitä
rinnastettiin toisiinsa, jotta luotettava sekä viimeisin saatavilla oleva tieto olisi
käytössä opinnäytetyön teoriaosuudessa. Lähteitä etsiessä nopeasti ilmeni se,
että englanninkielisiä lähteitä esiintyi runsaasti enemmän kuin suomeksi ja
pääpainon asetimme englanninkieliseen, verkosta saatavaan kirjallisuuteen.
Haastetta kuitenkin tuotti lähteiden virallisuus ja luotettavuus, jolloin ryhdyimme rinnastamaa lähteitä toisiinsa.
Kesän jälkeen koulu, harjoittelut sekä työt viivästyttivät opinnäytetyön etenemistä. Vasta vuoden 2020 vaihteessa työn eteneminen kiihtyi ja opetusvideon
kuvaukset sekä pikaoppaan teon aloitimme tammikuussa 2021. Kuvauksessa
tuli alun perin käyttää aitoa potilastapausta, joka kuvattaisiin Savonlinnan kes-
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kussairaalan tiloissa. Esteeksi nousivat sopivan potilaan löytyminen, koronapandemian vaikeudet ja opinnäytetyön etenemisen viivästyminen, jolloin
käännyimme Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun puoleen. Kuvaamisessa käytimme Savonlinnan ammattikorkeakoululta lainaamia kuvaisvälineitä
sekä tiloja, jotka katsoimme riittäviksi. Alkuperäiset tuotokset lähetimme toimeksiantajalle helmikuussa 2021 ja palautteita keräsimme 8 päivän ajan.
Helmikuun lopulla pidimme haavanhoitajien kanssa yhteisen videopalaverin
Webropol –kysymysten pohjalta, jolloin myös keräsimme haavanhoitajien mielipiteitä sekä kehitysehdotuksia. Alkuperäiset tuotokset olivat toimeksiantajan
puolesta hyviä, mutta molempien tuotteiden parantamiselle oli silti tarvetta.
Opetusvideon käsikirjoitus sekä pikaoppaan rakenne muuttuivat saatujen palautteiden perusteella lopullisiksi tuotteiksi, joista niin toimeksiantaja kuin
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu olivat tyytyväisiä. Työ valmistui maaliskuussa 2021.
10.4 Luotettavuus ja eettisyys
Henkilötietojen käsittelyn, opinnäytetyön tekijöiden sekä asiantuntijoiden asiantuntijuuden lisäksi eettisyyteen kuuluu tiedonhankintaan liittyviä kysymyksiä.
Tuomi ja Sarajärvi (2009, 125–129) esittävät kysymyksiä ja ajatuksia lukijalle
siitä, mitä eettisyys tarkoittaa. He kysyvät muun muassa millaista on hyvä tutkimus, miten tutkimusaiheet valitaan, millaisia keinoja saadaan käyttää tai liittyykö tutkimus johonkin vahingolliseen aiheeseen. Olimme pyrkineet tutkimusten ja lähteiden valinnassa seuraamaan hyvään tieteelliseen käytäntöön perustuvia periaatteita. Tutkimusten tulisi olla rehellisiä ja tutkimustyön tulisi olla
huolellista sekä tarkkaa. Myös tulosten tallentamisessa ja arvioinnissa kiinnitetään huomiota tarkkuuteen. Tutkimusten tulosten tulisi olla myös avoimia sekä
niissä tulisi olla huomioituna mahdollisten muiden tutkimusten myötävaikutus.
Opinnäytetyössä käytimme Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, XAMK,
antamia ohjeistuksia sekä opasteita opinnäytetyön tekemisessä. Ohjeistus
sekä opastus on saatu XAMKin verkkosivuilta, henkilökohtaisena ohjauksena
sekä tarjolla olevana kirjallisuutena. Opinnäytetyön kirjoittamisessa käytimme
lisäksi tieteellisen kirjoittamisen perusteita. Viskari (2002, 17-20) kirjoittaa, että
referointia käytetään jonkin olennaisen tekstin selittämisessä lyhyesti ja tar-
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kasti. Käytimme pikaoppaan ja videon suunnittelussa tiivistämisen ja referoinnin tieteellisen kirjoittamisen perusteita, jotta suuresta tietomäärästä saataisiin
koottua mahdollisimman selkeä ja informatiivinen oppimismateriaali.
Lisäksi Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenella (2020) on omat eettiset suosituksena.
Arenen (2020) mukaan opinnäytetyön tekijällä on oikeus osaaviin ohjaajiin
sekä tukea juridisiin että eettisiin kysymyksiin. Opinnäytetyömme prosessia
olivat valvomassa ja oikeellisuutta varmistamassa kaksi ohjaajaa ammattikorkeakoulusta, kaksi auktorisoitua haavanhoitajaa sekä yhteyshenkilö Sosterista.
Opinnäytetyösopimuksemme mukaili Arenen (2020) suosituksia. Siinä tuli olla
maininta aikataulusta, ohjauksesta, mahdollisista kustannuksista, taustaaineistoista ja sen käyttöoikeuksista, luottamuksellisesta aineistosta tai henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi laadimme erikseen Sosteria varten tutkimuslupahakemuksen, jotta pystyisimme tarvittaessa kuvaamaan haavanhoitotilannetta Sosterin tiloissa.
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen (2020) mukaan opinnäytetöissä tulee kiinnittää enemän huomiota henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojan toteutumiseen. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota tutkimuksen kannalta
välttämättömien henkilötietojen keräämiseen, tallentamiseen, säilyttämiseen ja
tuhoamiseen sekä tulosten anonymisointiin.
Opinnäytetyössämme tämä toteutui jättämällä pois kyselyyn osallistuneiden
henkilötiedot, eikä haastattelun tai kyselyn vastauksista saanut selvää vastaajasta. Paperiversiot näistä silputtiin sen jälkeen, kun tiedot oli siirretty pilvipalvelimelle. Sieltä tiedot poistettiin opinnäytetyön valmistuttua. Kyselyn levittämisessä käytimme Webropolin omaa linkkiä, joka lähetettiin vastaajille, eikä
se vaatinut minkäänlaista tunnistautumista vastaajalta. Lisäksi linkin levittäjä
oli Sosterin oma yhteyshenkilö, joka jätti Sosterin eri yksiköiden esimiesten
päätettäväksi kenelle kysely lähetettäisiin. Tämän vuoksi on mahdotonta tietää
tarkalleen, kuka kyselyn on nähnyt ja kuka siihen on vastannut Sosterin hoito-
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henkilökunnasta. Webropol kyselystä saatu analyysi ei myöskään paljastanut
vastaajien henkilöllisyyttä millään tavalla. Vastaajien luotettavuudessa luotimme Sosterin yhteyshenkilön omaan arvioon, kuka Sosterin henkilöstöstä olisi
ammatillisesti pätevä vastaamaan kyselyyn.
Laadullisen tutkimuksen analyysia toteuttaessamme seuraamme Tuomen ja
Sarajärven (2009, 91-93) ohjeistusta. Etsimme aineistoa ja valitsimme sen
osion mikä meitä kiinnosti ja vaikutti oleelliselta aiheeseen liittyen. Kävimme
läpi valikoitua aineistoa ja nostimme sieltä esille tärkeimmät kohdat ja samalla
jätimme kaiken muun pois opinnäytetyöstä. Tämä valikoitu aineisto kerättiin
yhteen, jaoteltiin haavan mekaanisen puhdistamiseen liittyen aihealueisiin ja
lopulta kirjoitettiin yhteenveto opinnäytetyön suunnitelman muodossa.
Vilkka ja Airaksinen (2003, 53-54) kirjoittavat, kuinka ohjeistusten, käsikirjoitusten ja oppaiden tekemisessä lähdekritiikki on erityisen tärkeää. Opinnäytetyön luotettavuuteen vaikuttaa se, että materiaaleja on rinnastettu keskenään
sekä on käytetty henkilökohtaista ohjausta ja kokemusta hoitohenkilökunnan
avustuksella mahdollisimman tarkan kuvauksen sekä luotettavuuden ylläpitämiseksi. Opinnäytetyön kirjoittamisen aikana uusia löydettyjä materiaaleja on
vertailtu myös jo kirjoitettuihin materiaaleihin luotettavuuden ylläpitämiseksi ja
laajemman näkökulman saamiseksi. Vilkka ja Airaksinen kehottavat myös
pohtimaan lähteiden alkuperää. Vaikka kyseessä olisi tutkimustieto, voi se
siitä huolimatta olla vanhentunutta tai kirjoittajan auktoriteetti tiedon jakajana
kyseenalainen. Tämä on yleinen ongelma käytettäessä internettiä tiedonhakuvälineenä.
Pyrimme käyttämään uusinta mahdollista aineistoa, jota rinnastettiin vanhempaan saatavilla olevaan aineistoon, niin suomeksi kuin englanniksi. Käytetyistä aineistoista on varmistettu, että ne ovat virallisia sekä saatavuus on tapahtunut virallisia tietokantoja käyttäen.
Arene (2020) muistuttaa, että opinnäytetyö tulee tarkistaa plagiaatintunnistusjärjestelmässä ennen kuin ne lehetetään tarkastajille arvioitavaksi. Tämä tapahtuu myös ennen julkaisijalle lähettämistä. Tällä varmistetaan lähteiden oi-
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kea käyttötapa ja tällä on myös ohjataan lainausten ja lähdeviittausten hyvään
käyttöön.
Tuomi ja Sarajärvi (2009, 140-141) kirjoittavat kuinka luotettavuutta voidaan
parantaa ja otimme huomioon samoja kohtia omassa opinnäytetyössämme.
Ensimmäiseksi tulee tietää mitä ollaan tutkimassa ja miksi. Tämän jälkeen
sitoudutaan työhön ja pohditaan prosessin aikana, onko oma suhtautuminen
muuttunut ja onko se vaikuttanut opinnäytetyöhön. Teimme suunnitelman siitä, kuinka aineisto kerätään, kuten tieteellinen kirjallisuus sekä konsultointi
asiantuntijan kanssa haavanhoidosta. Suunnittelimme valmiiksi missä ja miten
haastattelun teemme ja vaatiiko kysymysten määrä esimerkiksi haastattelun
nauhoittamista. Luotettavuuteen vaikuttavat myös eettisyyden periaatteet
muodostavat seikat, kuten aineiston keruu, valinta ja analysointi.
Korona –pandemia asetti vaikeuksia opinnäytetyön tekemiselle, joka ilmeni
erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön asettamissa suosituksissa sekä rajoitteissa, kuten koulujen ja tilojen väliaikaisena sulkemisena sekä samassa tilassa olevien henkilömäärien rajoittamisena. Näistä syistä fyysisten tieteellisten
julkaisujen, kuten artikkelien, aikakausilehtien sekä julkaisujen, käyttäminen
lähdemateriaaleina oli rajattua, jolloin jouduimme tyytymään verkosta saataviin lähteisiin.
Opinnäytetyön suunnitelman kirjoitus tapahtui kevään ja kesän aikana 2020,
jolloin katkoksien mahdollisuus oli minimaalinen sekä ohjeistukset sekä aineisto olivat viimeisintä saatavilla olevaa tietoa. Lisäksi arkinen opinnäytetyön
suunnitelman työstäminen antoi mahdollisuuden muistaa opinnäytetyön vaiheen - unohtamatta kirjoittamaansa materiaalia ja tarvetta käydä uudelleen
läpi jo kirjoitettua tekstiä.
10.5 Oman oppimisen pohdinta
Opinnäytetyön kautta oppiminen kehittyi entisestään aiemman kokemuksen
pohjalta, jota koulutuksen aikana oli kertynyt harjoitteluiden sekä töiden kautta. Tätä käytännön osaamista tuki syventynyt perehtyminen teoriaan, joka
opinnäytetyön työstämiseen kuului. Näitä olivat muun muassa: solutason
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muutokset sekä tuloksiin perustuvat mekaanisen puhdistuksen vaikutukset,
mutta lisäksi itse opinnäytetyön työstämiseen liittyvät vaiheet. Luovuuden
käyttäminen sekä rakentavien ja kehittävien palautteiden saamisen kannustivat luomaan entistä paremman opinnäytetyön lopputuloksen, jotta toimeksiantaja sekä ammattikorkeakoulu olisivat tyytyväisiä tuotteista työn tekijöiden lisäksi. Opinnäytetyön pohjalta kykenemme saamaan laajempaa sekä luotettavampaa osaamista, joka näyttäytyy tulevien asiakkaiden hoidossa.
Teoriatiedon ja luovuuden hyväksi käyttämisen lisäksi tuotteiden suunnittelussa sekä valmistuksessa nousi esille teknisen osaamisen kehittäminen. Pikaoppaan valmistuksessa käytimme hyväksi Microsoft Wordia ja Windowsin
omaa kuvaunmuokkausohjelmaa. Videon kuvaamisessa käytimme digitaalista
videokameraa ja leikkaamisessa Windows Movie Makeria. Kameran ja ohjelmistojen käyttö ei ollut meille haastavaa, mutta siitä huolimatta opinnäytetyön
valmistuminen vaati meiltä näiden välineiden huolellista harjoittelua ja perinpohjaista tutustumista. Eniten haasteita asetti Windows Movie Makerin käyttö,
sillä ohjelmistoa ei mielestämme oltu suunniteltu tiedostokooltaan suurten videoiden muokkaamiseen. Haasteeksi ilmeni kohtausten, tekstien ja ääniraidan
yhteensovittaminen, eikä Windows Movie Maker soveltunut monimutkaiseen
editointityöskentelyyn. Onnistuimme kuitenkin lopulta myös opinnäytetyön
teknisestä näkökulmasta.
10.6 Johtopäätökset ja jatkokehitysideat
Mielestämme opinnäytetyö oli onnistunut kohtalaisesti, vaikka yleisellä tasolla
haavanhoitoa ei käsitelty tai syvennytty tapauskohtaisesti eri haavojen puhdistamiseen. Hoitotoimenpidettä olimme kuvanneet vaihe vaiheelta mahdollisimman monipuolisesti, jotta lukija saisi laajan kuvan mekaanisesta puhdistamisesta, sen merkityksestä sekä vaikutuksista.
Vaikka olemme tyytyväisiä opinnäytetyön lopputuloksen laatuun, olisi työssä
edelleen kehitettävää esimerkiksi haavanhoidosta yleisellä tasolla sekä yksittäisten välineiden käytöstä. Hoitomenetelmien, -tuotteiden sekä -välineiden
kehittyessä hoitosuositukset muuttuvat jatkuvasti, joka antaa tilaa uusille kehitysideoille näiltä osa-alueilta.
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Liite 1 Tiedonhakutaulukko

Tiedonhakutaulukko
Aiheen keskeiset käsitteet
1 Haavanhoito

2 Mekaaninen puhdis-

3 Kivunhoito

tus, MAO -käsite
-Wound Management

-Puhdistus

-Pain Relief

-Haavan (vamman) hoi-

-Haavan luokitus

-Kivun lievitys

taminen

-Wound Surface Stages -Kivun hoito

-Verenvuoto

-Toiminta

-Arvet

-Mechanical Debride-

-Epitelisaatio

ment

-Paikallishoito
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Haavan mekaaninen puhdistus. Laajentava haku sanalla mekaaninen sekä
yhdistetty sanat haava AND mekaaninen* puhdistus. Hakutuloksia 10. Haavan mekaaninen puhdistus: Vaikutukset kroonisen jalkahaavan paranemiseen. Opinnäytetyö. Vilma Lindén. 2015.
Medic
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Kroonisen haavan mekaaninen ja kirurginen puhdistus. Alkuperäistutkimus.
Mikko Tuuliranta. 2014.
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Liite 2 Tutkimustaulukko
Tutkimuksen
bibliografiset
tiedot

Tutkimuskohde

Otoskoko,
menetelmä

Keskeiset tulokset

1.tutkimus

Cochranen
arvioinnin tiivistelmä: Kirurgisten haavojen mekaaninen puhdistus

Tutkimusartikkeli, laadullinen tutkimus

Vertailu vesijohto veden
sekä keittosuolan käytöstä verrattuna
haavan paranemiseen

Tutkimusartikkeli, määrällinen tutkimus

Menetelmät;
kirurginen,
madot, autolyyttinen, mekaaninen, kemikaalinen,entsyymi > ei selvää
tulosta mikä
tehokkain
Kroonisen ja
akuutin haavan hoidossa
ei selvää eroa
infektioiden
esiintyvyydessä

Haavan mekaanisen puhdistuksen tiheys ja sen
yhteys paranemisnopeuteen

Tutkimusartikkeli, määrällinen tutkimus

Tiheämpi haavan puhdistaminen lyhentää haavan
paranemisaikaa.

Hoitokotien
kirurgisen
puhdistuksen
efektiivisyys

Tutkimusartikkeli, määrällinen tutkimus

Hoitokodeissa
asiakkaiden
makuuhaavoista 73%
parani puhdistuksen avulla.
Haavan mekaaninen puhdistus parantaa haavan
paranemisprosessia.

Debridement
for surgical
wound. 2013.
Smith F., Dryburgh N.,
Donaldson J.
& Mitchell M.
2. tutkimus
The effects of
water compaired with
other solutions
for wound
cleansing.
2012. Fernandez N. & Griffiths R.
3.tutkimus
Frequency of
Debridements
and Time to
Heal A Retrospective Cohort Study of
312 744
Wounds.
2013. Marissa
J. Carter.
4.tutkimus
Serial surgical
debridement
of common
pressure injuries in the
nursing home
setting. 2017.
Bardia Anvar
& Henry
Okonkwo

Henk. koht.
intressi opinnäytetyön
kannalta
Ei selvää eroa
mikä menetelmä tehokkain mekaanisessa hoidossa. Infektoituneet kirurgiset
haavat usein
katteisia.
Tutkimuksessa esitetään
veden ja keittosuolaliuoksen käytöstä,
jossa tuodaan
esille vesijohdosta saadun
veden turvallisuudesta haavanhoidossa
Ikä 19-112,
diabeettinen
jalkahaava
(19%), jalan
laskimohaava
(26.1%) ja
painehaava
(16.2%) tapauksista.
70.8% haavoista parani.
Makuuhaava,
haavojen paranemisarvo,
paranemisnopeuden keskiarvo.
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5.tutkimus
Serial debridement under scrutiny.
2015. Laura
Bolton.

6.tutkimus
Clinic-Based
Depridement
of Chronic Ulcers has Minimal Impact on
Bacteria.
2018. Kim P.,
Attiger C.,
Bigham T.,
Hagerty R.,
Platt S.,
Anghel E.,
Steinberg J &
Evans K.

Haavan paranemiseen vaikuttavat tekijät
hoitotyön näkökulmasta

Artikkeli, laadullinen tutkimus

Haavan mekaanisen puhdistuksen yhteydessä siirtyneiden mikrobien siirtymistä aikana
haava-alueelle

Tutkimusartikkeli, laadullinen tutkimus

Haavan paranemiseen vaikuttavat puhdistajan kokemukset, kipu, elämäntilanne, resurssit, säännökset ja ympäristö. Haavan
puhdistustyylien välillä ei
selvää vaikutusta lopputulokseen.
Terveydenhuollossa suoritetuilla mekaanisilla tutkimuksilla oli
harvalla tapauksella mikrobeja siirtynyt
haavaalueelle.

Hoitajan kokemus, kipu,
säännökset,
ympäristö ja
hoitoaika 6-12
viikkoa.

Aseptiikan
keskeinen osa
mekaanisessa
puhdistuksessa.

68
Liite 3 Saatekirje
Hyvä vastaanottaja!
Olemme sairaanhoitajaopiskelijat Samuli Rantsi ja Aapo Kuusela KaakkoisSuomen ammattikorkeakoulu XAMK:sta. Opinnäytetyömme toimeksiantaja on
Itä-Savon sairaanhoitopiiri eli Sosteri.
Opinnäytetyömme tarkoituksena on laatia haavan mekaanisen puhdistamisen
pikaopas sekä opetusvideo Sosterin hoitohenkilöstön käyttöön. Tavoitteenamme on kehittää hoitohenkilökunnan haavanhoidon osaamista haavan
mekaanisessa puhdistamisessa sekä potilasturvallisuuden parantaminen.
Kysymyksiin vastaamalla osallistut opinnäytetyömme laadun parantamiseen ja
samalla myös Sosterin hoitohenkilökunnan käyttöön tulevien pikaoppaan ja
opetusvideoon suunnitteluun, palautteen antamisen muodossa.
Vastaaminen tapahtuu nimettömästi ja se on vapaaehtoista. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä niistä voida päätellä vastaajan henkilöllisyyttä.
Vastauksista saatua aineistoa käytetään vain tätä opinnäytetyötä varten ja
tulokset hävitetään välittömästi opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. Vastaamiseen kuluu 15-20 minuuttia. Kysymykset ovat pääosin monivalintakysymyksiä ja ne on jaettu kahteen osioon; pikaopas ja opetusvideo. Ennen kuin vastaat kysymyksiin, katsoisitko etukäteen linkeistä pikaoppaan sekä opetusvideon. Linkit löytyvät ennen kysymyksiä.
Pikaopas sekä opetusvideo ovat tämän jälkeen Sosterin hoitohenkilökunnan
käytettävissä.
Lisätietoa opinnäytetyöstä voi tiedustella Aapolta (oaaku004@edu.xamk.fi) ja
Samulilta (osara072@edu.xamk.fi).
Kiitos etukäteen osallistumisesta
Ystävällisin terveisin; opiskelijat Samuli Rantsi ja Aapo Kuusela
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Liite 4 Pikaopas (vanha ja uusi)

Haavanhoito pikaopas

Työvaiheet
1. Kohtaaminen potilaan kanssa
• Asiakkaan henkilöllisyyden varmistaminen ja kerrotaan mitä ollaan tekemässä.
2. Kivunhoito ennen haavanhoitoa (Kuva)
• Kivunhoito aloitetaan tuntia aikaisemmin.
• Suun kautta otettavat kipulääkkeet (listalääkkeet, tarvittavat ja puudutus).
• Huom! Lääkäri määrää kipulääkkeet!
• Lääkärin määräämät lääkkeet listalta ja tarvittavista
3. Aseptiikka
• Käsien pesu ja desinfektio
• Käsihuuhteen käyttö ja käsineiden vaihto ennen eri työvaiheita
4. Välineistön valinta
• Instrumentit, puuduttava aine, harsotaitokset, puhdistusliuos, suojaliina,
roskakori vieressä
5. Haavan puhdistaminen ja puudutus
• Entiset haavasidokset poistetaan haavalta liottamalla, jos tiukasti kiinni.
• Vähintään 5 minuuttia puudutus (Xylocain ja Cathejell).
6. Haavan mekaanisen puhdistamisen suorittaminen instrumentin avulla
7. Haavanhoitotuote ja sidos
• Haavan huuhtominen ja kuivaus ennen uutta haavanhoitotuotetta ja sidosta.
• Ympäröivän ihon huomioiminen, suojakalvo yms.
8. Kirjaaminen
• Mahdollisimman selkeä kirjaus
o Entiset sidokset ja eritys
o Mekaaninen puhdistaminen
o Haavapohja (VPKM väriluokituksen mukaan)
o Haavan koko + ympäröivä iho
o Käytetyt tuotteet
o Suunnitelma
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Liite 5 Käsikirjoitus (vanha)
Vanha
Intro

Kertojan ääni:

Opinnäytetyön otsikko, aiheen esittely,

“Tämän opetusvideon tarkoituksena

taustalla potilashuone epäselvällä

on ohjeistaa hoitohenkilöstöä haa-

tarkkuudella.

van mekaanisesta puhdistamisesta.

Taustamusiikki alkaa.
“Mekaaninen puhdistaminen”
Kohtaus 1: Mitä on mekaaninen

Kertojan ääni:

puhdistaminen?
Opetus haavan mekaanisesta puh-

“Haavan mekaaninen puhdistami-

distamisesta. Tausta pysyy samana

nen on kuolleen kudoksen, lian sekä

kuin intro vaiheessa.

vierasesineen poistamista haavaalueelta haavan paranemisen edis-

Otsikkona “Haavan mekaaninen

tämiseksi. Puhdistuksen aikana pyri-

puhdistaminen”.

tään pitämään tervettä granulaatiokudosta vaurioittamatta. Puhdistuksessa käytetään apuna erilaisia
instrumentteja, joita esitellään myöhemmin tässä videossa.

Seuraavaksi esitetään haavalla
esiintyviä kudostyyppejä.
Kudostyyppien esittäminen. “Kudostyypit”. Järjestys granulaatiokudos,

Epiteelikudos on ihon uloin kerros,

fibriinikate, nekroottinen kudos. Ku-

joka suojaa uudiskudosta. Epiteeli-

72
vien vieressä kudostyyppi kirjoitettu-

kudoksen erottaa vaaleanpunaisesta

na ja lyhyt kuvaus kudoksesta.

sävystä.
Granulaatiokudos, joka on tervettä
uudiskudosta. Kudoksen pinnalta
poistetaan kuollutta kudosta, likaa
sekä vieraita esineitä, jotta uudiskudoksen muodostuminen mahdollistuisi. Granulaatiokudoksen vaurioittamista tulee välttää, sillä vaurioittaminen hidastaa haavan paranemista
sekä voi aiheuttaa haavalle verenvuotoa. Granulaatiokudoksen erottaa
punaisesta sävystä.
Fibriinikate on kuollutta kudosta, jota
esiintyy haavan pohjalla. Kudos tulee poistaa haavalta paranemisen
edistämiseksi. Kudoksen koostumus
on sitkeä sekä pehmeä, jonka värisävy on kellertävä. Koska kate voi
olla vaikeasti poistettavaa, on suositeltavaa pehmittää katealue haavahuuhteella kostutetuilla taitoksia,
jotta kudoksen poistaminen olisi helpompaa.
Nekroottinen kudos on kuollutta sekä
tuhoutunutta kudosta. Tätä kudostyyppiä tulee poistaa haavalta kyrettien ja skalpellien avulla, jota voi helpottaa kudoksen pehmentämisellä.
Väriltään nekroottinen kudos on
pääsääntöisesti musta, mutta vä-
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risävyn määrittelee haavan kosteus”.
Kohtaus 2: Esittäytyminen ja kipu- Kertojan ääni:
lääkitys
Puolilähikuva

“Saapuessasi potilashuoneeseen

Hoitotyöntekijä esittelee itsensä ja

esittele itsesi ja varmista potilaan

tapahtuvan toimenpiteen potilaalle

henkilöllisyys. Informoi potilasta mitä

potilasvuoteen jalkapäässä.

toimenpidettä olet suorittamassa
sekä varmista hänen kipulääkityk-

Hoitotyöntekijä esittelee fiktiivistä

sensä antaminen vesikupin kera lää-

nimeä käyttäen itsensä ja kertoo mi-

kärin ohjeiden mukaan”.

tä toimenpidettä hän on suorittamassa.
Ennen toimenpiteeseen valmistautumista varmistetaan potilaan henkilöllisyys sekä kipulääkityksen antaminen.
Kohtaus 3: Aseptiikka

Kertojan ääni:

Puolilähikuva

“Ennen suojatarvikkeiden pukemista,

Hoitotyöntekijä saapuu puhdistuspis-

kädet pestään sekä puhdistetaan

teelle ja ryhtyy pesemään käsiä

saippuaa käyttäen, jonka jälkeen

saippualla, jonka jälkeen hän kuivaa

kädet kuivataan ja puhdistetaan kä-

kädet kertakäyttöpaperilla ja desinfioi sidesinfiointiainetta käyttäen.
kädet käsidesiä käyttäen. Jokaista
pesunvaihetta kuvataan muutaman

Käsiä pestään saippualla 30 sekun-

sekunnin.

nin ajan, jonka jälkeen ne kuivataan
ja asetetaan lopuksi käsihuuhdetta,
jota hierotaan käsissä kyynärpäihin
asti toiset 30 sekunnin ajan, kunnes
käsihuuhde on kuivunut. Muista pes-
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tä kädet käsihuuhteella jokaisen työvaiheen jälkeen”.
Kohtaus 4: Tarvittavat välineet

Kertojan ääni:

Kuvassa valmiiksi sterilisoitu instru-

“Kuvassa näkyy haavan mekaani-

menttipöytä, jonka päällä avattu pa-

sessa puhdistuksessa tarvittavat

perinen suojaliina sekä haavan me-

välineet, joita ovat: skalpelli tai sak-

kaanisessa puhdistuksessa tarvitta-

set, atulat, kyretti, haavakauha, ker-

vat tarvikkeet, kuten skalpelli tai sak-

takäyttöiset suojakäsineet, keittosuo-

set, atulat, haavakauha, kyretti, ker-

laliuos, haavahuuhde, paperinen

takäyttöiset suojakäsineet, keittosuo- suojaliina, harsotaitoksia sekä puulaliuosta, haavahuuhde, puuduteai-

dute”.

ne, paperinen suojaliina sekä taitoksia.
Kuvassa esiintyvät esineet esitellään
yksi kerrallaan. Nuolen avulla ohjataan katsojaa keskittymään oikeaan
tarvikkeeseen ja kuvan oikeassa
yläkulmassa kerrotaan tarvikkeiden
nimet.
Kohtaus 5: Haavan puhdistus ja

Kertojan ääni:

puudutus
Kuvassa epätarkka kuva potilashuo-

“Haavan puhdistuksessa voidaan

neesta. Kuvaan ilmaantuu tekstiä,

käyttää 0,9% keittosuolaliuosta, Rin-

jossa ohjeistetaan haavan puhdis-

ger –liuosta tai juomakelpoisella ve-

tukseen käytettäviä tarvikkeita, joita

dellä suihkuttamalla. Haavan päälle

ovat 0,9% keittosuolaliuos, Ringer –

asetetaan haavahuuhteella kostutet-

liuos tai juomakelpoisella vedellä

tuja harsotaitoksia kuolleen kudok-

suihkuttaen.

sen pehmentämiseksi, jolla on antimikrobista vaikutusta.
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Lähikuva
Kuvataan asiakkaan haava-aluetta.

Kunnes haavanhuuhtelunesteellä

Asetetaan haavahuuhteella kostute-

kostutetut harsotaitokset ovat vaikut-

tut harsotaitokset haavan päälle.

taneet muutaman minuutin ajan,
poista taitokset sekä aseta puudute

Mainitaan taitosten kosteuttaminen

tasaisesti haava-alueelle.

haavahuuhteella, jotka pehmentävät
kuollutta kudosta sekä toimivat anti-

Puudutteen asettamisessa tulee

mikrobisena aineena.

huomioida riittävä puudutemäärä.
Puudutetta tulee levittää enintään

Kuvataan harsotaitosten poistami-

kolmen kämmenen kokoiselle alueel-

nen, jonka jälkeen katko. Puudute

le kerran päivässä. Huomioi puudut-

asetetaan haava-alueelle.

teen vaikutusaika sekä sen riittävyys
haavojen syvimmässä kohdissa”.

Lopuksi ohjeistetaan harsotaitosten
poistamisen ja puudutteen laittamisen siten, että puudutetta on riittävästi ja tasaisesti, mutta enintään
kolmen kämmenen kokoisella alueella.
Kohtaus 6: Haavan mekaaninen

Kertojan ääni:

puhdistaminen
Lähikuva

“Haavan mekaanisen puhdistamisen

Hoitohenkilö puhdistaa haava-

aikana kyretillä voidaan puhdistaa

aluetta kyrettiä käyttäen. Kuvassa

haavan pohjaa sekä reunoja. Kuollut

esiintyy hoitajan kädet, haava sekä

kudos poistetaan varovasti paina-

instrumentit.

malla.

Kuva vaihtuu. Hoitohenkilö puhdis-

Atuloilla voidaan tarttua poistetta-

taa haavaa skalpellilla sekä atuloilla.

vaan kudokseen ja leikata irti skalpellilla. Skalpellin sijasta voi käyttää

Ohjeistetaan katsojaa instrumenttien

myös saksia, joiden avulla voidaan
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sopivista käyttökohteista seuraavas-

varovaisesti poistaa suurempia ku-

ti: kyretti, skalpelli, sakset ja atulat.

dosmääriä haava-alueelta.

Kerrotaan, että keittosuolaliuokseen
kostutetuilla harsotaitoksilla voidaan

Keittosuolaliuokseen kostutetuilla

tyrehdyttää verenvuotoa.

harsotaitoksilla voidaan tyrehdyttää
haava-alueen verenvuodot kevyesti

Lähikuva

painamalla.

Kyrettiä puhdistetaan kaarimaljaan
tai liuoskuppiin kaadetulla keittosuo-

Instrumentit voidaan ajoittain puhdis-

laliuoksella.

taa liuoskuppiin tai kaarimaljaan
kaadetulla keittosuolaliuoksella”.

Kohtaus 7: Sidosten valinta

Kertojan ääni:

Taustalla epäselvä kuva potilashuoneesta.

“Kun mekaaninen puhdistus on suoritettu, valitaan sopivat sidokset haa-

Kuvaan ilmaantuu teksti, jossa mai-

va-alueelle. Haavan päälle asetetta-

nitaan sidosten käyttämisestä sekä

vat sidokset arvioidaan haavan sy-

haava-alueelle asetettavista sidok-

vyyden, paranemisasteen, infektioi-

sista riippuen haavan tilanteesta.

den sekä kuolleiden kudosten määrän mukaisesti”.

Kuvaan lisätään ranskalaisin viivoin
sidoksen valintaan vaikuttavat tekijät
seuraavasti:
•
•
•
•

Haavan syvyys
Paranemisaste
Infektiot
Kuolleen kudoksen määrä

Kohtaus 8: Kirjaaminen
Taustalla epäselvä kuva potilashuoneesta

Kertojan ääni:
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Kerrotaan haavan dokumentoinnin

“Dokumentoinnilla kuvataan sanalli-

keskeiset asiat terminologiaa käyttä-

sesti kuin kuvien avulla haavassa

en seuraavasti:

tapahtuvia muutoksia. Kuvissa esiintyvä mitta auttaa hahmottamaan

•
•
•
•

Sanallinen ja kuvallinen kuvaus
Sijainti
Koko: pituus, leveys, syvyys
Muutokset

haavan paranemisen prosessia sanallisen kertomuksen rinnalla. Kirjaamisen aikana tulee käyttää ammatillista terminologiaa, jota tulee
hyödyntää haavan tarkan sijainnin
kuvaamisessa, jotta haava on helppo paikantaa. Haavan kuvaamisessa
koon mittaaminen pituuden, leveyden sekä syvyyden suhteen avustaa
hoitohenkilöstöä pysymään ajan tasalla haavan paranemisen tilasta.
Potilaassa sekä haavalla esiintyvät
muutokset kirjataan potilaskertomukseen. Näitä ohjeistuksia käyttämällä luodaan luotettava dokumentointi”.

Lopputekstit
Valkoinen tausta
Tekijät
Näyttelijät
Kuvaus
Kuvattu ympäristö
Editointi
Musiikki
Liite 6 Käsikirjoitus (Uusi)
Uusi
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Intro

Kertojan ääni:

Opinnäytetyön otsikko, aiheen esitte- “Tämän opetusvideon tarkoituksena
ly, taustalla potilashuone epäselvällä

on ohjeistaa hoitohenkilöstöä haavan

tarkkuudella.

mekaanisessa puhdistamisessa.

Taustamusiikki alkaa.
“Avonaisen haavan mekaaninen
puhdistaminen”
Kohtaus 1: Mitä on mekaaninen

Kertojan ääni:

puhdistaminen?
Opetus haavan mekaanisesta puh-

“Haavan mekaaninen puhdistaminen

distamisesta. Tausta pysyy samana

on kuolleen kudoksen, lian sekä vie-

kuin intro vaiheessa.

rasesineen poistamista haavaalueelta haavan paranemisen edis-

Otsikkona “Haavan mekaaninen

tämiseksi. Puhdistuksen aikana pyri-

puhdistaminen”.

tään olla vaurioittamatta tervettä
granulaatiokudosta. Puhdistuksessa
käytetään apuna erilaisia instrumentteja, joita esitellään myöhemmin tässä videossa.

Seuraavaksi esitetään haavalla
esiintyviä kudostyyppejä.
Kudostyyppien esittäminen. “Kudostyypit”. Järjestys granulaatiokudos,

Epiteelikudos on ihon uloin kerros,

fibriinikate, nekroottinen kudos. Ku-

joka suojaa uudiskudosta. Epiteeli-

vien vieressä kudostyyppi kirjoitettu-

kudoksen erottaa vaaleanpunaisesta

na ja lyhyt kuvaus kudoksesta. Jo-

sävystä. Tätä kudostyyppiä ei puh-

kainen kudostyyppi esitetään erik-

disteta mekaanisesti.
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seen yksi kerrallaan.
Granulaatiokudos on tervettä uudiskudosta. Kudoksen pinnalta poistetaan kuollutta kudosta, likaa sekä
vieraita esineitä, jotta uudiskudoksen
muodostuminen mahdollistuisi. Granulaatiokudoksen vaurioittamista
tulee välttää, sillä vaurioittaminen
hidastaa haavan paranemista sekä
voi aiheuttaa haavalle verenvuotoa.
Tämän kudostyypin esiintyvyyteen
pyritään haavanhoidossa. Granulaatiokudoksen erottaa punaisesta sävystä.
Fibriinikate on kuollutta kudosta, jota
esiintyy haavan pohjalla. Tästä
biofilmikertymästä tulee ottaa kuva
ennen hoidon aloitusta. Kudos tulee
poistaa haavalta paranemisen edistämiseksi. Kudoksen koostumus on
sitkeä sekä pehmeä, jonka värisävy
on kellertävä. Koska kate voi olla
vaikeasti poistettavaa, on suositeltavaa pehmittää katealue haavahuuhteella kostutetuilla taitoksilla, jotta
kudoksen poistaminen olisi helpompaa.
Nekroottinen kudos on kuollutta sekä
tuhoutunutta kudosta. Tätä kudostyyppiä tulee poistaa haavalta kyretin
ja kirurgisen veitsen avulla, jota voi
helpottaa kudoksen pehmentämisel-
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lä. Kirurgi arvioi kudoksen poistamisen. Väriltään nekroottinen kudos on
pääsääntöisesti musta, mutta värisävyn määrittelee haavan kosteus.
Ennen haavanhoidon aloittamista
tulee haavanhoitoa suorittavan hoitotyöntekijän olla tietoinen asiakkaan
haavan diagnoosista sekä sen täKudostyyppien esittämisen jälkeen

mänhetkisestä tilasta. Tämä edellyt-

kerrotaan selvittämään haavan diag-

tää asiakaskertomuksen sekä lääkä-

noosin, tilan, asiakaskertomuksen

rin sanelun lukemista”.

sekä lääkärin sanelun lukemista.
Otsikkona “Ennen potilashuoneeseen saapumista”.
Kohtaus 2: Esittäytyminen ja kipu-

Kertojan ääni:

lääkitys
Puolilähikuva

“Saapuessasi potilashuoneeseen
esittele itsesi ja varmista potilaan

Hoitaja esittelee itsensä ja tapahtu-

henkilöllisyys. Kerro potilaalle mitä

van toimenpiteen potilasta esittävälle

toimenpidettä olet suorittamassa se-

opinnäytetyön tekijälle potilasvuo-

kä varmista hänen kipulääkityksensä

teen jalkapäässä.

antaminen vesikupin kera lääkärin
ohjeiden mukaan”.

Hoitotyöntekijä esittelee fiktiivistä
nimeä käyttäen itsensä ja kertoo mitä toimenpidettä hän on suorittamassa. Tämä kohtaus tapahtuu ilman
ääntä, mutta kertojan ääni sekä videolla esiintyvä teksti ohjeistavat
kuuntelijaa vaiheesta. Kuvanlaatu
himmenee ennen tekstin ilmaantumista.
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Ennen toimenpiteeseen valmistautumista varmistetaan potilaan henkilöllisyys sekä kipulääkityksen antaminen.
Kohtaus 3: Aseptiikka

Kertojan ääni:

Puolilähikuva

“Ennen suojatarvikkeiden pukemista
kädet pestään sekä puhdistetaan

Hoitaja saapuu puhdistuspisteelle ja

saippualla, jonka jälkeen ne kuiva-

ryhtyy pesemään käsiä saippualla,

taan ja puhdistetaan käsidesinfioin-

jonka jälkeen hän kuivaa kädet ker-

tiainetta käyttämällä.

takäyttöpaperilla ja desinfioi kädet
käsidesiä käyttäen. Jokaista pesun-

Käsiä pestään saippualla 30 sekun-

vaihetta kuvataan puoliminuuttia.

nin ajan, jonka jälkeen ne kuivataan

Kuvaus keskittyy hoitotyöntekijän

ja asetetaan lopuksi 3ml käsihuuh-

käsiin sekä pesupisteeseen. Kuvaan

detta, jota hierotaan käsissä toiset

ilmaantuu teksti, jossa kerrotaan kä-

30 sekunnin ajan, kunnes käsihuuh-

sien pesemisestä otsikolla “ Ennen

de on kuivunut. Muista desinfioida

suojatarvikkeiden pukemista”.

kädet käsihuuhteella ja vaihtaa suojahansikkaat jokaisen työvaiheen
jälkeen”.

Kohtaus 4: Tarvittavat välineet

Kertojan ääni:

Lähikuva

“Seuraavaksi käydään läpi haavan
mekaanisessa puhdistuksessa tarvit-

Kuvassa valmiiksi sterilisoitu instrumenttipöytä, jonka päällä avattu paperinen suojaliina sekä haavan mekaanisessa puhdistuksessa tarvittavat tarvikkeet, kuten sakset tai kirurginen veitsi, atulat, haavakauha, ky-

tavat välineet”.
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retti, kertakäyttöiset suojakäsineet,
keittosuolaliuosta, haavahuuhde,
puuduteaine, paperinen suojaliina
sekä huuhtelumalja. Jäteastia näkyy
vierellä.
“Kyretti, haavakauha, atulat, sakset,
Kohtauksessa esitetään jokainen

kirurginen veitsi, puudute, keittosuo-

instrumentti yksi kerrallaan asetta-

laliuos, haavahuuhde, kertakäyttöiset

malla instrumentti kameran eteen,

suojakäsineet, harsotaitoksia, huuh-

jonka tarkoituksena on ohjata katso-

telumalja, paperinen suojaliina sekä

jaa keskittymään oikeaan tarvikkee-

roskakori”.

seen. Kuvan oikealla puolella esitetään tarvikkeiden nimet tekstimuodossa, jotta katsoja näkee tarvikkeet
videolla esittelyn aikana.
Kohtaus 5: Käsineiden sekä suojamaskin ottaminen
Puolilähikuva
Kohtauksessa näytetään hoitajan
ottavan suojahanskat sekä suojamaskin tarvikekaapista. Kohtauksen
pituus noin 10 sekuntia.
Kohtaus 6: Työskentelyergonomia

Kertojan ääni:

Puolilähikuva
“Ennen hoitotoimenpiteen aloittamisKohtauksessa esitetään hoitajan
muuttavan potilassängyn korkeutta.
Kohtauksessa esiintyy teksti: “Ennen
toimenpiteen aloittamista, muista

ta, muista oma ergonomia”.
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oma ergonomia”.
Kohtaus 7: Haavan puhdistuksen

Kertojan ääni:

tarvikkeet
Kuvaan ilmaantuu tekstiä, jossa oh-

“Haavan puhdistuksessa voidaan

jeistetaan haavan puhdistukseen

käyttää 0,9% keittosuolaliuosta, Rin-

käytettäviä tarvikkeita, joita ovat

ger –liuosta tai juomakelpoista sekä

0,9% keittosuolaliuos, Ringer –liuos

kehonlämpöistä vettä, jota suihkute-

tai juomakelpoisella vedellä suihkut-

taan haava-alueelle".

taen. Taustalla hoitaja valmistelee
puhdistustarvikkeita.
Kohtaus 8: Haavan puhdistus

Kertojan ääni:

Lähikuva

“ Keittosuolaliuoksella puhdistetaan
haava-alue liasta sekä kudosnes-

Kuvataan asiakkaan haava-aluetta.

teestä”.

Puhdistetaan haava-alue NaCl kostutetuilla taitoksilla puhtaasta likaiseen päin. Asetetaan haavahuuhteella kostutetut harsotaitokset haavan päälle.
Kohtaus 9: Haavahuuhde

Kertojan ääni:

Puolilähikuva
“Haavan päälle asetetaan haavaKohtauksessa harsotaitoksia kostu-

huuhteella kostutettuja harsotaitoksia

tetaan haavahuuhteella. Hoitaja kos-

kuolleen kudoksen pehmentämisek-

tuttaa taitoksen steriilin pöydän ää-

si. Haavahuuhteella on antimikrobi-

rellä.

nen vaikutus, jolla tarkoitetaan mikrobien tuhoamista haava-alueella".

Mainitaan taitosten kosteuttaminen
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haavahuuhteella, jotka pehmentävät
kuollutta kudosta sekä toimivat antimikrobisena aineena.
Kohtaus 10: Haavahuuhteella kostutettujen taitosten laittaminen
Lähikuva
Kohtauksessa esitetään haavahuuhteella kostutettujen taitosten laittaminen. Kohtauksen pituus muutamia
sekunteja.
Kohtaus 11: Puudutteen laittami-

Kertojan ääni:

nen
Lähikuva

“Kunnes haavanhuuhtelunesteellä
kostutetut harsotaitokset ovat vaikut-

Ohjeistetaan harsotaitosten poista-

taneet muutaman minuutin ajan,

misen ja puudutteen laittamisen si-

poista taitokset sekä aseta puudute

ten, että puudutetta on riittävästi ja

tasaisesti haava-alueelle.

tasaisesti, mutta enintään kolmen
kämmenen kokoisella alueella. Koh-

Puudutteen asettamisessa tulee

tauksessa näytetään asiaan koskeva

huomioida riittävä puudutemäärä.

teksti sekä taustavideo puudutteen

Puudutetta tulee levittää enintään

laitosta.

kolmen kämmenen kokoiselle alueelle kerran päivässä. Huomioi puudut-

Hoitaja demonstroi puudutteen lait-

teen 10 minuutin vaikutusaika sekä

tamisen.

sen riittävyys haavojen syvimmissä
kohdissa”.

Kohtaus 12: Haavan mekaaninen
puhdistaminen

Kertojan ääni:
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“Kyretti, atulat sekä sakset ovat hoiLähikuva

tohenkilön ensisijainen tapa kudoksen poistamisessa. Kuolleen kudok-

Tekstin sekä kertojan avulla ohjeiste- sen leikkaamisessa saksien sijasta
taan katsojaa instrumenttien sopivis-

voi käyttää myös kirurgista veistä,

ta käyttökohteista seuraavasti: kyret-

jonka avulla voidaan varovaisesti

ti, sakset, kirurginen veitsi ja atulat.

poistaa suurempia kudosmääriä
haava-alueelta. Kirurgisen veitsen
käyttöä suositellaan vain kokeneille
hoitohenkilöille.

Hoitohenkilö puhdistaa haava-aluetta Haavan mekaanisen puhdistuksen
kyrettiä käyttäen ja varovasti paina-

aikana kyretillä voidaan puhdistaa

malla. Kuvassa esiintyy hoitajan kä-

haavan pohjaa sekä reunoja. Kuollut

det, haava, kyretti sekä harsotaitok-

kudos poistetaan varovasti paina-

sia.

malla.

Lopuksi kohtaukseen ilmaantuu teks- Instrumentit voidaan puhdistaa
ti, jossa kerrotaan instrumenttien

NaCl:lla kostutetuilla taitoksilla tai

puhdistamisesta keittosuolaliuoksella huuhtelumaljan avulla”.
kostutettujen harsotaitosten tai huuhtelumaljan avulla. Kertoja lukee tekstin samanaikaisesti.
Kohtaus 13: Veren tyrehdyttämi-

Kertojan ääni:

nen
“Keittosuolaliuokseen kostutetuilla
Lähikuva

harsotaitoksilla voidaan tyrehdyttää
haava-alueen verenvuodot kevyesti

Kuvataan haavaa, johon hoitaja

painamalla. On myös otettava huo-

asettaa keittosuolaliuoksella kostute-

mioon asiakkaan mahdollinen lääki-

tut harsotaitokset haavan päälle.

tys, kuten veren hyytymistä estävä

Tarkoituksena on esittää verenvuo-

antikoagulaatiohoito”.

don tyrehdyttäminen.
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Kerrotaan, että keittosuolaliuokseen
kostutetuilla harsotaitoksilla voidaan
tyrehdyttää verenvuotoa sekä huomata mahdollinen antikoagulaatiohoito.
Kohtaus 14: Mekaaninen puhdistus jatkuu
Lähikuva
Kohtauksessa jatketaan haavan mekaanista puhdistamista kyretin avulla
muutaman sekunnin.
Kohtaus 15: Sidosten valinta

Kertojan ääni:

Lähikuva

“Kun mekaaninen puhdistus on suoritettu, valitaan sopivat sidokset haa-

Taustalla video, jossa haava-alueen

va-alueelle.

ympärille asetetaan harsoside.
Haavan päälle asetettavat sidokset
Kuvaan ilmaantuu teksti, jossa mai-

arvioidaan haavan syvyyden, para-

nitaan sidosten käyttämisestä sekä

nemisasteen, infektion sekä kuollei-

haava-alueelle asetettavista sidok-

den kudosten määrän mukaisesti”.

sista riippuen haavan tilanteesta.
Kohtauksen lopuksi kerrotaan sidoksen valintaan vaikuttavat tekijät seuraavasti:
•
•
•
•

Haavan syvyys
Paranemisaste
Infektiot
Kuolleen kudoksen määrä
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Kohtaus 16: Kirjaaminen

Kertojan ääni:

Taustalla epäselvä kuva potilashuoneesta
Kerrotaan haavan kirjaamisen kes-

“Kirjaamisella kuvataan niin sanalli-

keiset asiat terminologiaa käyttäen

sesti kuin kuvien avulla haavassa

seuraavasti:

tapahtuvista muutoksia. Mitan avulla
voidaan auttaa hahmottamaan haa-

•
•
•
•
•
•

Entiset sidokset ja eritys
Mekaaninen puhdistaminen
Haavapohja (VPKM väriluokituksen mukaan)
Haavan koko + ympäröivä iho
Käytetyt tuotteet
Suunnitelma

van paranemisen prosessia sanallisen kertomuksen rinnalla. Haavan
kuvaamisessa koon mittaaminen
pituuden, leveyden sekä syvyyden
suhteen avustaa hoitohenkilöstöä
pysymään ajan tasalla haavan paranemisen tilasta. Valokuvaaminen on
visuaalinen tapa kirjata haavan tilanteen muutoksista. Potilaassa sekä
haavalla esiintyvät muutokset kirjataan potilaskertomukseen.
Potilas kertomuksessa tulisi olla
seuraavat maininnat: entiset sidokset
ja eritys, mekaaninen puhdistaminen, haavapohja (VPKM väriluokituksen mukaan), haavan koko + ympäröivä iho, käytetyt tuotteet, suunnitelma.
Kirjaamisen aikana käytetään ammatillista terminologiaa, jota tulee hyödyntää haavan tarkan sijainnin kuvaamisessa. Huomioi haavan ku-
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vaamisessa osastokohtainen ohjeistus. Näitä ohjeistuksia käyttämällä
luodaan luotettava kirjaaminen”.
Lopputekstit
Taustalla epäselvä kuva potilashuoneesta
Tekijät
Näyttelijät
Kuvaus
Kuvattu ympäristö
Editointi
Musiikki
Yhteistyökumppanit
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Liite 7 Webropol -kysymykset
Kysymykset ovat asteikolla 1-5.
1.
2.
3.
4.
5.

Olen täysin eri mieltä
Olen jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Olen jokseenkin samaa mieltä
Olen täysin samaa mieltä

Kysymykset
Pikaopas: (hyperlinkki)
Pikaopas
1.
2.
3.
4.
5.

Opas on sopivan pituinen
Opas on visuaalisesti miellyttävä (värit, fontti)
Oppaan teoriatieto on ymmärrettävää
Opas sisältää tarvittavan tiedon haavan mekaanisesta puhdistamisesta
Mitä muuta haluaisit sanoa?

Opetusvideo: (hyperlinkki)
Opetusvideo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jaksoin keskittyä koko videon ajan
Video on pituudeltaan sopiva
Teoriatieto on ymmärrettävää
Videosta sai selvän mitä oltiin tekemässä
Videon äänimaailma ja visuaalisuus oli miellyttävä
Mitä muuta haluaisit sanoa?
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Liite 8 Kysymykset toimeksiantajalle kehitettävästä tuotteesta
Pikaopas
1. Onko alla oleviin kohtiin erityistoiveita?
a. Pituus
b. Fontti
c. Värimaailma
d. Kuvat (välineet, haavat, haavanhoitotuotteet)
e. Sosterin logo
2. Onko mielestänne nykyisen version teoriasisältö riittävä? Mitä voisi lisätä?
3. Oppaan rakenne
a. Tarvitaanko jonkinlainen esittelyteksti/alkusanat, millainen?
b. Onko oppaan eteneminen lukijalle vaihe vaiheelta toimiva idea?
c. Tarvitaanko loppusanat/jonkinlainen tiivistelmä?
4. Mitä muuta oppaaseen voisi mielestänne sisällyttää tai muuttaa?
Opetusvideo
1. Onko alla oleviin kohtiin erityistoiveita?
a. Pituus
b. Taustamusiikki
c. Kertojan ääni
d. Haavanhoitotilanne
e. Näyttelijät
2. Onko tämänhetkinen käsikirjoitus mielestänne toimiva malli?
3. Onko käsikirjoituksen teoria riittävä?
4. Mitä muuta opetusvideoon voisi mielestänne sisällyttää tai muuttaa?
TAULUKKOLUETTELO
Taulukko 1. Pikaoppaan Webropol -vastaukset
Taulukko 2. Opetusvideon Webropil -vastaukset

