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Terveydenhuoltoalalla on tarve löytää tehokkaampia tapoja allokoida 

henkilöstöresursseja. Leikkausosasto on sairaalan kalleimpia osastoja ja suurin osa 

leikkausosaston kustannuksista muodostuu henkilöstökustannuksista. Tästä syystä 

leikkaussairaanhoitajan työn allokointia ja siihen liittyvää päätöksentekoa on tärkeää 

tutkia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata leikkaussairaanhoitajan työtä 

leikkauksen intraoperatiivisen vaiheen aikana ja kuvata leikkaussairaanhoitajan työn 

allokointiin liittyvää päätöksentekoa. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. 

Tutkimusaineisto kerättiin kahdessa vaiheessa. Ensin havainnoitiin 

leikkaussairaanhoitajan työtä leikkausosastolla neljässä (n =4) elektiivisessä 

laparoskooppisessa sappirakon poistossa Tengvallin (2010) havainnointilomaketta 

soveltaen. Seuraavassa vaiheessa teemahaastateltiin hoitotyön johtajia (n = 5), jotka 

osallistuvat leikkaushoitotyön allokointiin.   

Elektiivisessä laparoskooppisessa sappirakon poistossa leikkaushoitotyön intensiteetti 

vaihteli leikkauksen intraoperatiiviseen vaiheeseen sisältyvien kuuden jakson mukaan. 

Sekä valvovan että instrumentoivan leikkaussairaanhoitajan työ jaksottui niin, että 

leikkaushoitotyön intensiteetti oli korkeimmillaan jaksossa, leikkaus loppui – potilas 

pois salista. Valvovan hoitajan työssä leikkaushoitotyön intensiteetti oli matalinta 

jaksossa, leikkaus alkoi – leikkaus loppui. Instrumentoivan hoitajan työssä 

leikkaushoitotyön intensiteetti oli matalinta jaksossa, potilas valmis leikkaukseen – 

leikkaus aloitettu. Päätöksenteko leikkaushoitotyön allokoinnista perustuu tutkimuksen 

kohteena olevassa organisaatiossa käytössä olevaan perinteiseen 

työpanoslaskelmamalliin, jossa yhtä leikkaussalia kohden allokoidaan kaksi 

leikkaussairaanhoitajaa. Leikkaushoitotyön esimiehet korostivat allokointipäätösten 

taustalla olevan tavoitteen potilaslähtöisen leikkaushoidon toteuttamisesta, 

henkilökunnan työhyvinvoinnin huolehtimisesta ja resurssien riittävyyden 

varmistamisesta.  

Leikkaussairaanhoitajan työtä on mahdollista allokoida uudella tavalla leikkauksen 

intraoperatiivisessa vaiheessa, esimerkiksi siten, että kahdella leikkaussalilla on yksi 

yhteinen valvova hoitaja erityisesti jakson, leikkaus alkoi – leikkaus lopetettu aikana. 

Tutkimuksen perusteella hoitotyön johtajat tarvitsevat päätöksenteon tueksi 

leikkaushoitotyönkuormituksen mittareita. Allokointipäätöksiä tehdessä 

potilasturvallisuuden varmistaminen on etusijalla. 

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön johtamisen ja leikkaushoitotyön 

allokoinnin kehittämisessä. 

Asiasanat: Leikkaussairaanhoitaja, intraoperatiivinen vaihe, resurssien allokointi, 

päätöksenteko 
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In the field of health care, there is a need to find more effective ways of allocating human 

resources. The operating theatre is one of the most costly units in a hospital, and most of 

the costs of the unit are made up of human resource costs. This is why it is important to 

study the allocation of the work of the operating room nurse and related decision-making. 

The purpose of this study is to describe both the work of the operating room nurse during 

the intraoperative stage of the operation and the decision-making related to the allocation 

of the work of the operating room nurse. The study was carried out as a qualitative study. 

The study data was collected in two stages. First, the work of the operating room nurse was 

observed in the operating theatre in four (n =4) elective laparoscopic cholecystectomies, 

applying the Tengvall (2010) observation form. In the next stage, a focused interview was 

conducted with nursing managers (n = 5) who take part in the allocation of operating room 

nursing. 

In the elective laparoscopic cholecystectomies, the intensity of operating room nursing 

varied according to the six phases within the intraoperative stage. The work of both the 

supervising and the instrument nurse was paced so that the intensity of the operating room 

work was at its highest in the phase ‘operation over – patient out of the operating room’. In 

the work of the supervising nurse, the intensity of the operating room work was at its 

lowest in the phase ‘operation started – operation over’. In the work of the instrument 

nurse, the intensity of the operating room work was at its lowest in the phase ‘patient ready 

for operation – operation started’. Decision-making regarding allocation of operating room 

nursing is based on the traditional workload calculation model used in the organisation 

under observation, with two operating room nurses allocated to each operating room.  

Operating room nursing supervisors stressed that behind the allocation decisions, the aim is 

to carry out patient-centred operating room nursing, take care of the occupational 

wellbeing of the personnel, and ensure the sufficiency of resources. 

It is possible to allocate the work of the operating room nurse in the intraoperative stage of 

the operation in new ways, e.g. having two operating rooms share one supervising nurse, 

especially during the phase ‘operation started – operation over’. The study suggests that 

nursing managers need instruments measuring the operating room nursing workload to 

support their decision-making. In making decisions regarding allocation, ensuring patient 

safety takes priority. 

The findings from the study may be used in developing nursing management and 

allocation of the work of the operating room nurse. 

Keywords: Operating room nurse, intraoperative stage, resource allocation, decision-

making 
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1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 
 

Terveydenhuoltomenojen kasvu tulee kiihtymään vaikka niiden kasvu onkin ollut 

Suomessa tähän saakka maltillista. Väestön vanheneminen, hyvinvointipalvelujen 

kasvava kysyntä ja työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat lisäävät 

terveydenhuoltoalan kustannuksia. (Aronkytö ym. 2010.) Edellä mainitut tekijät 

asettavat terveydenhuollon tuottavuudelle haasteita tulevaisuudessa. Taloudellisten 

resurssien niukkuus lisää painetta löytää entistä tehokkaampia tapoja allokoida 

henkilöstöresursseja terveydenhuoltoalalla (Bleyl & Heller 2008, Hari ym. 2008). 

Leikkaussairaanhoitajan työn allokointiin on syytä kiinnittää huomiota, koska 

leikkaussalitoiminta on kallista johtuen muun muassa suurista henkilöstökustannuksista 

ja leikkaustiimistä usein puolet on leikkaushoitajia. Potilaan hoitamisen 

kokonaiskustannuksista noin kaksikymmentäviisi prosenttia muodostuu leikkaussalissa 

syntyvistä kustannuksista. (Zheng ym. 2012, Berry ym. 2008, Hari ym. 2008.) 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan leikkaushoitotyön työvoiman allokointia tuottavuutta 

parantavana tekijänä. Työvoiman allokoinnilla tarkoitetaan työpanoksen kohdentamista 

ja työvoiman allokointi on osa tehokkuuden käsitettä (Sintonen & Pekurinen 2006, 

Suoniemi ym. 2003). Työvoiman allokointia on tutkittu paljon etenkin taloustieteissä ja 

jonkin verran myös terveystieteissä. Sen sijaan leikkaushoitotyön näkökulmasta 

työvoiman allokointia ei ole tutkittu ollenkaan.  Tengvall (2010) toteaa väitöskirjassaan, 

että leikkaushoitotyötä yleensä on tutkittu vähän sekä kansallisella että kansainvälisellä 

tasolla. Ollikainen (2006) ehdottaa lisensiaatintyössään jatkotutkimushankkeeksi muun 

muassa leikkaussairaanhoitajien ammatillisesta osaamisesta syntyvien kustannusten 

laskemista, jotta saataisiin tuotteistettua leikkausosaston hoitotyö ja siten huomioitua se 

myös potilaan hoidon kokonaiskustannuksissa.  

 

Terveydenhuoltoalan tulevaisuuden haasteet vaativat entistä tehokkaampaa työvoiman 

allokointia, jotta yhteiskunnallinen tavoite hyvinvoinnin kasvusta on saavutettavissa 

(Simmons ym. 2011). Tuottavuuden kasvulla tarkoitetaan saman palvelun tuottamista 

vähemmillä resursseilla, jolloin terveydenhuollon organisaation yhtenä päämääränä on 
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oltava työvoiman optimaalinen allokointi (Torkki 2012). Terveydenhuollon 

henkilöstöresursseja tulisi siis käyttää tarkoituksen mukaisesti ja allokoida ne 

mahdollisimman oikeudenmukaisesti yhteiskunnallisen tarpeen mukaan. Oikein 

resurssoitu ja allokoitu henkilökunta vähentää hoitotyön poikkeamia ja lisää 

potilashoidon laatua. (Fagerström & Rauhala 2003.) Optimaaliseen henkilöstöresurssin 

allokointiin voidaan päästä käyttämällä potilashoitoisuusluokituksia järjestelmällisesti 

(Pusa 2007). Leikkausosaston henkilöstösuunnittelu poikkeaa kuitenkin vuodeosastojen 

henkilöstösuunnittelusta, jolloin vuodeosastojen tarpeisiin suunniteltuja 

hoitoisuusluokitusjärjestelmiä ei voi suoraan hyödyntää leikkausosaston henkilöstön 

tarpeen mitoittamiseen (Cassera ym. 2009, Barratt & Schultz 1997). 

 

Leikkausosaston tehokkuutta ja allokointia on tarkastelu enimmäkseen leikkaussalin 

käyttöasteen tai leikkausten välisen vaihtoajan näkökulmasta, ei niinkään 

henkilökunnan optimaalisen allokoinnin näkökulmasta. (Welker ym. 2010, Krupka & 

Sandberg 2006, Marjamaa ym. 2008). Leikkausten väliseen vaihtoaikaan on kiinnitetty 

turhaakin huomiota johtuen siitä, että nopeat leikkausten väliset ajat ovat olleet yksi 

avaintekijä kirurgien tyytyväisyydelle (Macario 2006). Leikkausosastolla luodaan 

tehokkuutta parhaiten kiinnittämällä huomiota henkilökunnan tuottavuuden 

parantamiseen ja lisäämiseen. Yksittäisten työntekijöiden työsuorituksien ei kuitenkaan 

voi olettaa muuttuvan aina vain tehokkaampaan suuntaan loputtomasti ja siten saada 

aikaan enemmän tulosta, vaan jokaisella yksilöllä on oma rajansa työn tehokkuuden 

suhteen. Huomio tulisikin siirtää leikkausten välisen vaihtoajan seuraamisesta siihen, 

kuinka leikkausosaston hoitotyön prosesseja tutkimalla ja muuttamalla voidaan lisätä 

tehokkuutta. (Macario 2006.) 

 

Vähemmälle huomiolle on jäänyt toimenpiteen intraoperatiivisen vaiheen sisällä 

tapahtuvan hoidon ja siihen liittyvän työvoiman allokointi. Käytännössä tiedetään, että 

työn intensiteetti voi olla hyvin erilainen eri toimenpiteissä. Työvoimaa kuitenkin 

jaetaan määrällisesti saman verran kaikkiin toimenpiteisiin riippumatta siitä, onko 

kaikkien leikkauksien työn intensiteetti yhtä suuri. Torkin (2012) mukaan jatkossa 

olisikin syytä tutkia tarkemmin leikkaustiimien koostumusta ja työvoiman optimaalista 
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resurssointia erityyppisissä leikkauksissa. Tulisi kehittää tietämystä siitä, kuinka hoitajat 

allokoivat aikaansa ja nykyisiä käytäntöjä muuttamalla voitaisiin löytää parempia 

käytäntöjä allokoida hoitotyövoimaa. Tätä vaikeuttaa terveydenhuoltoalalla se, että 

hoitotyön resurssien, kustannusten, tulosten, hinnan ja vaikuttavuuden arvioimiseksi ei 

ole olemassa mittareita päätöksenteon tueksi. Lisäksi tarvittaisiin mittareita siitä, miten 

teknologia, yksikön suunnittelu ja hoitotyötä tukevan henkilöstön saatavuus vaikuttavat 

hoitotyön tuotantoon. (Terry ym. 2010.) 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata leikkaussairaanhoitajan työtä leikkauksen 

intraoperatiivisen vaiheen aikana ja kuvata leikkaussairaanhoitajan työn allokointiin 

liittyvää päätöksentekoa. Tutkimustehtävät ovat:  

 

Miten leikkaussairaanhoitajan työ jaksottuu leikkauksen intraoperatiivisessa 

vaiheessa? 

Miten ja millä perusteella leikkaushoitotyön esimiehet tekevät päätöksiä 

leikkaushoitotyön allokoinnista leikkauksen intraoperatiiviseen vaiheeseen 

liittyen? 

Miten leikkaussairaanhoitajan työtä voi allokoida leikkauksen 

intraoperatiivisessa vaiheessa? 
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2. LEIKKAUSSAIRAANHOITAJAN TYÖN ALLOKOINTI JA 
SIIHEN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO 

 

2.1. Työvoiman allokointi käsitteenä 

 

2.1.1. Työvoiman allokoinnin tehokkuus  

 

Työvoiman allokoinnilla tarkoitetaan työpanoksen kohdentamista ja työvoiman 

allokointi on osa tehokkuuden käsitettä. Tehokkuus käsitteenä koetaan usein hankalaksi 

määrittää ja tehokkuus ja tuottavuus usein sekoitetaan käsitteinä keskenään. 

Terveystaloustieteessä tuottavuus ja tehokkuus voivat olla lähes toistensa synonyymejä. 

Tehokkuudella käsitteenä onkin useampia merkityksiä eri tieteenaloilla. Yleensä 

tehokkuus ymmärretään kuitenkin suppeammaksi käsitteenä, kuin tuottavuus ja 

tehokkuudesta puhutaan tuottavuuden lähikäsitteenä. Tehokkuus muodostuu teknisestä 

tehokkuudesta, allokatiivisesta tehokkuudesta, kustannustehokkuudesta ja pareto – 

tehokkuudesta. (Torkki 2012, Käpylä 2008, Lillrank 2005, Suoniemi ym. 2003.)  

 

Työvoiman tehokkuus on yksinkertaisimmillaan laskettavissa alun perin Wassily 

Leontiefin (1970) kehittämän panos – tuotos – mallin avulla. Tämän mallin avulla 

voidaan laskea, kuinka paljon saadaan aikaiseksi haluttua hyödykettä tietyillä 

tuotannontekijöillä. Terveystaloustieteen näkökulmasta tarkasteltuna henkilöstöresurssi 

voidaan nähdä panoksena muun muassa koneiden, rakennusten, välineiden ja 

materiaalien lisäksi. Tuottavuus voidaankin nähdä mittarina sille, kuinka tehokkaasti 

edellä mainittuja resursseja käytetään. Terveydenhuollossa panosta ja tuotosta ei voi 

mitata suoraan vertailukelpoisina yksikköinä, vaan kyseessä on enemmänkin 

suhteellinen tehokkuus. Tällöin ei mitata absoluuttista tehokkuutta, vaan kyseessä on 

kahden vaihtoehdon välisen tehokkuuden vertailu. Henkilöstöresurssin tehokasta 

käyttöä voidaan arvioida vertaamalla henkilöstöresurssin tehokkuutta esimerkiksi sen 

tuottaman hoitotyön laatuun. Hoitotyön intensiteetin voidaan katsoa olevan tuotos, joka 

on saatu aikaiseksi hoitotyön panoksilla potilaan hoitoprosessin aikana. (Pusa 2007.) 
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Työvoima on siis yksi tehokkuuteen voimakkaasti vaikuttavista tekijöistä ja työvoiman 

allokoinnilla pyritään kohdistamaan työvoimaa oikein potilaiden tarpeisiin nähden 

(Pusa 2007). Suomessa työvoimaksi lasketaan henkilöt, jotka ovat 15 – 74-vuotiaita. 

Käytännössä työvoiman määrä riippuu siitä, kuinka paljon kullakin valtiolla on työiässä 

olevaa väestöä. Suomessa työvoiman allokointi tarkoittaa edellä mainittujen 

määritelmien mukaan 15–74 vuotiaiden työn kohdentamista tai jakamista 

mahdollisimman tehokkaalla tavalla. (Heinonen ym. 2004.) 

 

2.1.2. Tekninen ja allokatiivinen tehokkuus 

 

Tekninen ja allokatiivinen tehokkuus liittyvät tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen 

palveluiden tuottamisessa. Sekä teknisessä että allokatiivisessa tehokkuudessa on toisin 

sanoen kyse siitä, että suoritteet pyritään tuottamaan mahdollisimman pienin panoksin 

ja suoritteet kohdistuvat yhteiskunnallisen hyvinvoinnin lisäämiseen kansalaisten 

tarpeiden ja näihin perustuvien tavoitteiden mukaisesti. (Sinkkonen & Pekurinen 2006.) 

 

Teknisellä tehokkuudella tavoitellaan mahdollisimman suurta tuotosta olemassa olevilla 

voimavaroilla. Tekninen tehokkuus vallitsee silloin, kun yhden tuotoksen lisääminen 

vaatii jonkun muun tuotoksen vähentämistä tai panoksen lisäämistä. Minkään tuotoksen 

määrää ei voi siis kasvattaa, vähentämättä jonkun muun tuotoksen määrää. (Sintonen & 

Pekurinen 2006.) Tekninen tehokkuus hoitotyössä tarkoittaa sitä, että tietyllä määrällä 

hoitajia pystytään vastaamaan tiettyyn potilashoidon tarpeeseen. (Pusa 2007.)  

 

Tekniseen tehokkuuteen liittyy läheisesti käsite allokatiivinen tehokkuus, jossa 

käytettävissä oleva työvoima pyritään kohdistamaan oikeudenmukaisesti niin, että 

saadaan aikaan paras mahdollinen hyöty. Allokatiivinen tehokkuus tarkoittaa myös sitä, 

kuinka hyvin tarjottu palvelu kohtaa asiakkaan tarpeen ja tuottaa asiakkaalle 

hyvinvoinnin lisäystä. (Pusa 2007.) Jos jossain on tarjolla liikaa tai liian laadukasta 

työvoimaa samanaikaisesti, kun jossakin muualla on työvoimasta puutetta, ei 
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allokatiivinen tehokkuus toteudu. Tällöin toimintaa voidaan tehostaa muuttamalla 

panosten välisiä suhteita. Allokatiivinen tehokkuus on parhaimmillaan silloin, kun 

panosten suhdetta säätelemällä päästään siihen, että kustannus per tuotos on alhaisin tai 

kun tuotettujen suoritteiden suhdetta säätämällä saadaan maksimoitua tulot. 

Allokatiivisen tehokkuuden mittarina leikkaustiimissä voi olla esimerkiksi 

hoitajamäärän ja lääkärimäärän välinen suhde. (Torkki 2012.)  

 

Allokatiiviseen tehokkuuteen liittyy läheisesti jo aiemmin mainittu käsite 

paretotehokkuus. Vilfredo Pareton luoman pareto- tehokkaan käsitteen mukaisesti 

allokoinnin katsotaan olevan pareto-tehokasta eli pareto-optimaalista silloin, kun 

kenenkään hyvinvointia ei voida lisätä vähentämättä jonkun toisen hyvinvointia. Jos 

työvoimaa allokoidaan uudella tavalla siten, että jokin tuotannon osa-alue saa lisää 

työvoimaa, päädytään pareto- tehokkaan opin mukaan väistämättä siihen, että jokin 

toinen tuotannon osa-alue joutuu luopumaan osasta työvoimastaan. (Persky 1992.) 

Paretotehokkuus on tilanne, jossa ei ole mahdollista tehdä pareto parannusta eli jakaa 

esimerkiksi terveydenhuoltoalan palveluja sillä tavalla, että joltain ryhmältä 

vähennetään palveluja, jotta palveluja voitaisiin lisätä toisaalle. Julkisen sektorin 

tuleekin pyrkiä ennemmin pareto parannuksien tekemiseen, kuin pareto tehokkuuden 

saavuttamiseen. Toisin sanoen julkisen sektorin tulee allokoida niukat resurssinsa niin, 

että kaikki palvelut voidaan säilyttää, eikä tarvitsisi luopua mistään palveluista. (Pusa 

2007.) 

 

Työvoiman allokointiin liittyy läheisesti käsite priorisointi. Kapiririn ym. (2009) 

mukaan priorisointi on resurssien allokointia kilpailevien vaatimusten välillä. Rajalliset 

resurssit ja työvoiman käyttö täytyy priorisoida, jotta saavutetaan tehokas 

leikkausosaston kapasiteetin käyttö. Suurimmaksi osaksi leikkaushoitohenkilökunta on 

täysipäiväisesti palkattua henkilökuntaa ja tulee sairaalalle ja yhteiskunnalle kalliiksi, 

jos tätä työvoimaa ei saada käyttöön täydellä teholla työpäivän aikana. (Dexter ym. 

2004.) Leikkausosastolla työvoiman optimaalinen allokaatio voidaan saavuttaa jopa 

vähentämällä kirurgisen leikkaushoitotiimin kokoa (Zheng ym. 2011). Olisikin tärkeää 

selvittää, missä leikkaushoidon työvoimaa tarvitaan, kuinka paljon sitä tarvitaan ja 
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minkälaista työvoiman tarve on intraoperatiivisen prosessin eri osa-alueilla. Tämän 

vuoksi tulisi tarkastella myös leikkaushoitotyön näkökulmasta, mille leikkaushoitotyön 

osaprosesseille työvoimaa on optimaalisinta sijoittaa. Kohtaako potilaan tarve ja 

hoitajan osaaminen ja työpanos todellisuudessa toisensa? 

 

2.1.3. Kustannustehokkuus 

 

Työvoiman allokointiin liittyy läheisesti käsite kustannustehokkuus, joka on teknisen ja 

allokatiivisen tehokkuuden tulo ja muodostuu siis resurssien ja työsuorituksen välisestä 

suhteesta. Kustannustehokas panosten käyttö on teknisesti tehokasta, mutta tekninen 

tehokkuus ei takaa kustannustehokkuutta. Työvoima voi olla siis tehokasta mutta se ei 

välttämättä tarkoita sitä, että työvoima olisi automaattisesti kustannustehokasta. Viime 

kädessä on kyse siitä, kuinka paljon käytettävissä olevilla työvoiman resursseilla 

saadaan tuotettua haluttua hyödykettä. Kustannustehokkuus on siten vaativampi kriteeri 

toiminnan tehokkuudelle kuin tekninen tehokkuus. (Pusa 2007, Kangasharju 2004.)  

 

Organisaatioiden sisäinen työn ja kompetenssin jakaminen on myös 

kustannustehokkuutta (Pusa 2007). Taylorismi eli tieteellinen liikkeenjohto on 

Frederick Winslow Taylorin 1900 – luvun alkupuolella kehittämä oppi, jonka keskeisiä 

teemoja oli huomion kiinnittäminen työnjaollisiin seikkoihin. Työtä tulisi havainnoida 

tarkasti ja havaintojen pohjalta kehittää työtä tehokkaampaan suuntaan, eikä pelkästään 

luottaa vanhoihin hyviksi havaittuihin käytäntöihin. Prosessinomainen tuotanto, jonka 

jokaiseen tuotantovaiheeseen oli palkattu kyseisen alueen erikoisosaaja, oli aiempia 

tuotantomalleja tehokkaampi työvoiman allokoinnin suhteen. Taylorin mukaan ”oikea 

mies oikeassa paikassa, oikeaan aikaan” on työvoiman optimaalista allokointia ja 

työvoiman oikealla kohdentamisella on mahdollista saavuttaa tehokkaampi tuotanto. 

 

Leikkaushoitotyön näkökulmasta tarkasteltuna hoitohenkilökunnan kannattaisi siis 

erikoistua kirurgien tapaan suppeille kirurgian erikoisalueille laajan yleisosaamisen 
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sijasta, jotta kustannustehokkuutta saataisiin parannettua. Toisaalta Barratt ja Schultz 

(1997) ovat sitä mieltä, että henkilökunnan osaamisen joustavuus olisi tärkeää säilyttää 

nimenomaan yllättävien tilanteiden varalta. Taylor on myös ottanut työvoiman 

erikoistumisen hyödyn rinnalle ajatuksen siitä, että osa työvoimasta kannattaisi ehkä 

säilyttää yleisosaajina. Leikkaushoitohenkilökunnan erikoistumisessa on siis hyötynsä 

toiminnan tehokkuuden maksimoimisen näkökulmasta mutta osaksi tarvitaan myös niitä 

henkilöitä, jotka pystyvät toimimaan useammilla erikoisaloilla.  

 

Jotta hoitajat voisivat suoriutua heille osoitetuista tehtävistä, täytyy ottaa huomioon 

osaamisalueet, näiden alueiden sopiva suhde toisiinsa nähden ja se, että nämä asiat 

yhdistetään kustannustehokkaiksi kokonaisuuksiksi (Pusa 2007). Työvoiman 

tehokkuutta arvioitaessa tulisi ottaa huomioon suoraan potilashoitotyöhön osallistuvien 

työntekijöiden lukumäärä. (Barratt & Schultz 1997.) Suurin syy leikkausosaston 

työvoiman tehottomuuteen on alisuunniteltu leikkaussalien käyttöaste. Kaikkein 

tehottomin ja vähiten tuottava yhdistelmä on vapaana oleva sali, johon ei ole sijoitettu 

vapaana olevaa henkilökuntaa. Leikkausosaston henkilökunnan palkka juoksee joka 

tapauksessa, olipa heille allokoitu työtehtäviä, tai ei. (Welker ym. 2010.) 

 

Leikkaussalissa tulisi suoraan potilashoitotyöhön osallistuvien määrä olla vähintään 

kuusikymmentä prosenttia työvoimasta. Henkilöstöresurssin käytössä tarvitaan 

kuitenkin jonkin verran väljyyttä, jotta leikkausosaston henkilöstön käytössä säilyisi 

vielä joustavuus suhteessa yllättäviin tilanteisiin ja osaamisen hallintaan. (Barratt & 

Schultz 1997.) Kun henkilöstöresurssia on hieman yli todellisen tarpeen, on 

organisaation helpompi sopeutua lyhyen aikavälin yllättäviinkin muutoksiin. Toisaalta 

henkilöstöresurssien käytössä voi olla liikakin väljyyttä, jos sitä ei määritetä 

ympäristöön kohdistuvien muutosten tiheyden ja laadun sekä henkilöstöresurssin 

saatavuuden perusteella. (Zinn & Barry 2009.) 
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2.2. Hoitotyövoiman allokointiin vaikuttavat tekijät 

 

2.2.1. Työvoiman määrä ja laatu hoitotyön allokointiin vaikuttavina tekijöinä 

 

Tarkasteltaessa tuottavuuden ja laadun välistä suhdetta, voidaan sanoa, että 

optimaalisesti allokoitu henkilöstöresurssi on osa laatua (Pusa 2007). Oikea määrä 

hoitohenkilökuntaa suhteutettuna potilaiden vaatimaan hoidon tarpeeseen takaa 

hoitotyön laadukkuuden (Eiselt & Marianov 2008, Chen ym. 2007). Työvoiman määrä 

ja laatu ovatkin tärkeitä leikkausosaston tehokkuuteen vaikuttavia osatekijöitä 

(Marjamaa ym. 2008). Hoitotyövoimaa tulee olemaan tulevaisuudessa vähemmän 

saatavilla ja sen vuoksi hoitotyövoiman laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta 

potilaiden hoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan vielä tulevaisuudessakin (Teperi 

ym. 2009, Rassin & Silner 2007). Työtehtävien allokointi työntekijöille ei ole 

kuitenkaan helppo tehtävä ja työvoiman allokoinnissa tehdään usein virheitä (Eiselt & 

Marianov 2008, Chen ym. 2007).  

 

Vuodeosastoilla hoitohenkilökunnan työvoima allokoidaan sen mukaan, kuinka paljon 

potilaita on ja minkälaisia potilaiden hoidon vaatimukset ovat. Leikkausosastolla 

puolestaan työvoima allokoidaan sen mukaan, kuinka paljon osastolla on käytettävissä 

leikkaussaleja. (Barratt & Schultz 1997.) Tyypillisimmin yhtä leikkaussalia kohden 

jaetaan kolme sairaanhoitajaa, yksi anestesiahoitaja ja kaksi leikkaussairaanhoitajaa. 

Leikkaustiimiin kuuluu myös anestesialääkäri, joka on useimmiten jaettu resurssi 

useamman leikkaussalin välillä. Lisäksi leikkaustiimiin allokoidaan yksi tai useampia 

kirurgeja toimenpiteen vaativuuden mukaan. (Torkki 2012.) Leikkausosastolla tulisi 

pyrkiä siihen, että henkilökunnan määrä olisi optimoitu mahdollisimman tuottavalle 

tasolle. Tämä tarkoittaa Chen ym. (2007) mukaan sitä, että leikkausosastolle ei saa olla 

mitoitettuna toisaalta liikaa, toisaalta ei liian vähän hoitohenkilökuntaa. Jos 

hoitohenkilökuntaa on mitoitettu liian vähän, ei kaikkia vapaana olevia leikkaussaleja 

saada käyttöön. Toisaalta, jos hoitohenkilökuntaa on mitoitettu liian paljon käytettävissä 

olevaan leikkaussalikapasiteettiin nähden, syntyy turhia työvoimakustannuksia. 
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Leikkaustiimin toiminta voisi olla jopa tehokkaampaa, jos tiimin kokoa vähennettäisiin 

leikkaussalissa. Toisaalta tiimin henkilöiden vaihtuvuus ei saisi olla suurta, jotta 

toiminta pysyisi tehokkaana muun muassa kommunikaationsa suhteen. Nimenomaan 

hoitohenkilökunnan vaihtuvuudella tiimissä leikkauksen aikana on suuri merkitys 

leikkaustiimin tehokkuuteen ja leikkausajan pituuteen. Leikkausaikaan vaikuttaa 

henkilökunnan määrän lisäksi toimenpiteen vaativuus ja potilaan peruskunto. Kuitenkin, 

kun sekä leikkauksen vaativuus että potilaan peruskunto ovat muuttumattomia tekijöitä, 

yhden henkilön lisääminen leikkaustiimiin aiheuttaa leikkausajan lisääntymisen 

seitsemällä minuutilla. Toisin sanoen pyrittäessä tehokkaaseen allokointiin 

leikkaushoitotyössä, tiimin olisi hyvä pysyä samana ja mahdollisimman pienenä koko 

leikkauksen ajan. (Cassera ym. 2009, Zheng ym. 2011.) 

 

Parsonsin ja Newcomb (2007) mielestä on tärkeää, että jokaisella henkilöstön tasolla on 

asiaankuuluva henkilökunta. Myös selkeillä roolijaoilla ja työnkuvilla lisätään 

työvoiman käytön tehokkuutta. Jokaisella työntekijällä täytyy olla selkeä käsitys 

vastuualueestaan. Osa työntekijöistä voi olla niin sanottuja yleisosaajia ja osan 

työvoimasta kannattaa erikoistua jollekin suppealle erikoisosaamisen alueelle. 

Leikkaushoitotyön näkökulmasta tarkasteltuna leikkaushoitajan työnkuvia ei ole 

juurikaan määritelty eikä mahdollisia toimenkuvan muutoksia leikkaushoitotyön 

historian aikana ole kirjattu. (Tengvall 2010). Myös Marjamaa ym. (2008) toteavat 

tutkimuksessaan, että leikkausosastolla eri ammattikuntien välinen ja ammattikuntien 

sisäinen työnjako ei ole selkeää. Tästä seuraa se, että leikkaushoitotyön työvoiman 

allokointia mietittäessä on vaikea tietää, kuinka paljon ja minkälaista työvoimaa 

tarvitaan leikkaushoitoprosessin eri vaiheissa. Viime kädessä leikkausosaston 

tuottavuuden ja tehokkuuden parantamisen tavoittelu ei saa kuitenkaan mennä 

potilasturvallisuuden edelle. (Dexter ym. 2004.) 
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2.2.2. Hoitotyön intensiteetti ja sitä kuvaavat mittarit 

 

Hoitotyön intensiteetti kuvaa potilaiden hoitotyön tarvetta ja määrää yksikössä 

(Pitkäaho 2011). Potilaan tarvitseman hoidon intensiteetti vaikuttaa siihen, kuinka 

paljon hoitajien huomiota ja työtä tarvitaan hoidon tuottamiseen. Tärkeää olisikin mitata 

sitä, kuinka paljon aikaa hoitaja käyttää potilaan hoitamiseen, jotta päästään selville 

oikeasta työvoiman määrästä. (Eiselt & Marianov 2008, Chen ym. 2007.) Hoitotyön 

intensiteetin käsitteeseen liittyy läheisesti toimintaympäristön intensiteetin käsite, joka 

kuvaa potilasvaihtuvuudesta ja kuormituksesta syntyvää työpainetta. 

Toimintaympäristön intensiteettiä kuvaavat osastojen bruttokuormitussairaansijat, 

potilasvaihtuvuus ja tehdyt lisätyötunnit osastoittain sekä ammattiryhmittäin. (Pitkäaho 

2011.)  

 

Hoitotyön intensiteetin mittaaminen on entistä tärkeämpää, jotta löydettäisiin 

mahdollisimman kustannustehokas työvoiman määrä hoitotyössä vaarantamatta 

kuitenkaan potilashoitotyön laatua ja potilasturvallisuutta. Intensiteetin mittaamisella 

saadaan tietoa siitä, kuinka hoitajien työvoimaa tulisi allokoida. (Padilha ym. 2010, 

Pusa 2007, Stafseth ym. 2011, Bleyl & Heller 2008.) Hoitotyövoiman intensiteettiä 

kannattaa mitata jo siitä syystä, että hoitotyövoima on yksi sairaalan suurimmista 

menoeristä mitattaessa kustannuksia. Huomiota tulisi kiinnittää erityisesti siihen, miten 

saataisiin selville hoitotyövoimaan kuluvat palkkakustannukset potilasryhmittäin. 

(Welton ym. 2009.) Työvoiman allokointi on haastavaa ja jotta tavoitteita voidaan 

asettaa, tarvitaan monitoroinnin ja arvioinnin apuvälineitä, joita ovat muun muassa 

erilaiset toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden mittarit (Simmons & Kuys 2011). 

 

DRG (Diagnosis Related Groups) on sairaalahoitojaksojen ryhmittelyjärjestelmä, jonka 

avulla seurataan kliinisen toiminnan laatua. DRG – järjestelmä ryhmittelee 

erikoissairaanhoidon hoitojaksot kustannuksiltaan mahdollisimman homogeenisiin, 

toisensa poissulkeviin potilasryhmiin niiden resurssien käytön perusteella. Kuhunkin 

ryhmään kuuluu muun muassa leikkauksia ja muita toimenpiteitä. Potilaiden hoitoisuus 
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luokitellaan sillä perusteella, että kuinka paljon potilaan vaatima hoito kuluttaa 

henkilöstön voimavaroja. (Pusa 2007, Syrjälä ym. 2001.) 

 

Työn kuormituksen ja työvoiman välistä suhdetta on mitattu lähinnä vuodeosastojen 

näkökulmasta ja vuodeosastojen työn kuormituksen mittaamiseen on olemassa muun 

muassa PAONCIL (the Professional Assessment of Nursing Care Intensity), RAFAELA 

ja OPC (Oulu Patient Classification) mittarit. (Pusa 2007.) Leikkausosaston 

henkilöstöratkaisuja ei voi kuitenkaan tarkastella vuodeosastojen näkökulmasta, koska 

leikkausosaston henkilöstön käyttö ja leikkaushoitotyön luonne on hyvin erilaista 

vuodeosastoihin verrattuna. Leikkaushoitotyön intensiteetti on lähtökohtaisesti 

korkeampaa, kuin vuodeosastoilla. (Barratt & Schultz 1997.) Arvioitaessa työn 

kuormitusta tulee ottaa huomioon se, että leikkaushoitotyön intensiteetti on 

huomattavasti korkeammalla tasolla, kuin vuodeosastoilla. Potilaan tarvitseman hoidon 

intensiteetti vaikuttaa suoraan siihen, kuinka paljon hoitajien työtä tarvitaan hoidon 

tuottamiseen. (Barratt & Schultz 1997.) Olisikin tärkeää mitata sitä, kuinka paljon aikaa 

hoitaja käyttää potilaan hoitamiseen, jotta päästään selville oikeasta työn määrästä. 

(Chen ym. 2007.) 

 

Jotta työn kuormitusta voitaisiin mitata, on otettava huomioon paitsi potilaiden 

erityispiirteet, myös työntekijöiden odotukset ja mielipiteet työn kuormituksesta 

(Padilha ym. 2010). Jotta leikkausosastolla pystyttäisiin säilyttämään korkeatasoinen 

potilashoitotyö ja laatu työkuorman lisääntyessäkin, tulee leikkaushoitotyön 

tehokkuuden ja laadun mittaamista varten olla näiden mittaamiseen tarvittavia välineitä. 

Kirurgisia toimenpiteitä voidaan luokitella ja standardisoida työkuormituksen mukaan 

ja sitä kautta helpottaa leikkaushoitotyön mittaamisen kehittämistä. Tätä varten on jo 

kehitetty yksi mittari, SOP (standard operating room procedures), jota voidaan käyttää 

leikkaushoitotyön intensiteetin mittaamiseen. (Bleyl & Heller 2008.) 
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2.2.3. Allokointiin liittyvä päätöksenteko hoitotyössä 

 

Päätöksenteon tasot voidaan jakaa strategiseen, taktiseen ja operatiiviseen tasoon. 

Strateginen päätöksenteko tarkoittaa pitkällä aikavälillä tehtäviä allokointipäätöksiä ja 

sen lähtökohtana on organisaation toiminta-ajatuksen selkiyttäminen strategisen 

suunnittelun avulla. Strateginen päätöksenteko tapahtuu organisaatiossa sairaalan tasolla 

ylimmässä johdossa ja tällä tasolla päätetään muun muassa leikkaussalien määrästä ja 

niiden jakamisesta erikoisalojen välillä. Taktinen päätöksenteko tapahtuu 

erikoisalatasolla keskijohdossa ja päätöksentekoon sisältyy leikkaussalien ja tiimien 

allokointi suppeammille erikoisaloille sekä resurssointi poliklinikan, leikkausyksikön ja 

vuodeosaston välillä. Operatiivinen päätöksenteko on lähinnä yksikkötasolla tapahtuvaa 

päätöksentekoa ja päätökset tapahtuvat sen hetkisissä tilanteissa ja päätöksiä ohjaavat 

sen hetkisessä tilanteessa käytettävissä olevien resurssien määrä ja laatu. (Pusa 

2007,Torppa 2007.) Leikkausyksikkö kuuluu operatiivisen päätöksenteon tasolle ja tällä 

tasolla lähijohdossa voidaan päättää leikkaussalien aikataulutuksesta, potilaiden 

kutsumisesta leikkaussaliin, työn vaiheistuksesta ja limittämisestä, resursoinnista 

leikkaussaleittain ja tauotustiimien käytöstä. (Torkki 2012, Lavieri & Puterman 2009.) 

 

Jos henkilökunta on allokoitu alun perin ylemmällä johtamisen tasolla väärin, ei 

leikkausosaston johtajilla ole tehtävissä juuri mitään henkilökunnan tehokkuuden 

parantamisen suhteen. Näitä alun perin huonoja päätöksiä henkilökunnan määrästä ei 

voi kompensoida esimerkiksi herättämällä potilaat anestesiasta nopeammin saatikka 

vähentämällä leikkausten välisiä vaihtoaikoja entisestään. (Macario 2006.) 

 

Suomalaisissa sairaaloissa toiminta on organisoitu perinteisesti matriisimaisesti. 

Organisaatio on jaettu toisaalta erikoisaloihin tai pienempiin ryhmiin ja toisaalta 

toimintoihin. Esimerkiksi leikkausosastot on jaettu usein toimintojen että erikoisalojen 

mukaan. Tämän vuoksi toiminta on hajautunutta ja samassa sairaalassa ja prosessissa 

voi olla samanaikaisesti erittäin tuottavia ja matalasti tuottavia prosesseja. (Torkki 

2012.) Terveydenhuolto toimii institutionaalisessa ympäristössä, jonka toimintaa 
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ohjaavat vahvat perinteet ja arvomaailma (Parvinen ym. 2005). Erityisesti isot 

keskussairaalat ovat organisaatiotyypiltään byrokraattisia professionaalisia 

organisaatioita, joissa byrokraattinen johtaminen näkyy erikoisalojen mukaisessa 

järjestäytymisessä ja professionaalinen johtaminen näkyy lääkärijohdon ja 

hoitotyönjohdon jakautumisena omiksi linjaorganisaatioikseen. Sairaalan johtajat 

pitävät keskeisenä sitä, että tämä jako lääketieteelliseen ja hoitotieteelliseen johtoon 

säilyy erillisenä mutta kuitenkin yhteistyötä tekevinä. (Virtanen 2010). Sairaaloiden 

johtamisessa on edelleen paljon byrokratiaa ja sairaaloissa toimivat johtajat toivoivat  

enemmän päätösvaltaa. (Torppa 2007, Salminen 2009.) Leikkausosaston 

toiminnanohjausta vaikeuttaa se, että lähi- ja keskijohdolla ei ole valtaa 

henkilöstöresurssien ja työajan käyttöön, vaikka näistä on vastuuta (Marjamaa 2007).  

 

Leikkausosaston päivittäinen johtaminen ja siihen liittyvä päätöksenteko on usein 

osastonhoitajan tehtävä mutta muitakin malleja on olemassa leikkausosaston 

päivittäisen toiminnanohjauksen hallitsemiseksi. Yleisin malli on anestesiologin ja 

anestesia-leikkausosastonhoitajan työpariyhdistelmä. Lisäksi on olemassa erilaisilla 

epävirallisilla nimikkeillä toimivia toiminnanohjaukseen osallistuvia henkilöitä eli 

listanvetäjiä, koordinaattoreita ja valvomohoitajia. Operatiivisen erikoisalan lääkäri on 

vain harvoin mukana leikkaussalin toiminnanohjaukseen liittyvässä päätöksenteossa. 

Silloin, kun leikkausosaston toiminnanohjauksen vastuu on jaettu kahden eri 

ammattiryhmän välillä, tulisi työnjaon olla päätöksenteossa selkeää. Ristiriitatilanteissa 

tulisi olla selvillä, kenellä on viimeinen päätäntävalta. (Marjamaa 2007.)  

 

2.3. Leikkaussairaanhoitajan työ leikkauksen intraoperatiivisessa vaiheessa 

 

Leikkaushoitotyö on tiimityötä ja sen tavoitteena on tarjota potilaalle ammattitaitoista ja 

tehokasta leikkaushoitoa (Silen – Lipponen 2005). Terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä asetetun lain 1. luvun, 1. § vaikuttaa leikkaussairaanhoitajien 

tehtävänkuvan sisältöön (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559).  
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Tyypillisesti leikkaustiimiin kuuluu kolme sairaanhoitajaa, 0,5-1 anestesialääkäriä, 

kirurgi ja joissain leikkauksissa kirurgiassistentti (Torkki 2012). Puolet leikkaussalin 

tiimistä muodostuu leikkaushoitajista eli yhdestä valvovasta hoitajasta ja yhdestä 

instrumentoivan hoitajan tehtävissä toimivasta hoitajasta (Zheng ym. 2011). 

Leikkaushoitajat toimivat yhteistyössä kirurgin kanssa. Valvovan hoitajan ja 

instrumentoivan hoitajan tehtäviä vaihdellaan työvuoron aikana. (McGarvey ym. 2004.)  

 

Valvovan hoitajan vastuualueeseen leikkauksen aikana kuuluu potilaan turvallisuuden 

takaaminen ja hän avustaa koko leikkaustiimiä ja koordinoi toimintaa. 

Leikkaushoitotyön tiimityössä korostuukin sekä ilmeisten että mahdollisten riskien 

tunnistaminen ja muun tiimin ohjaaminen näiden havaintojen perusteella. Epävarmuus, 

jatkuvat muutokset leikkaustiimin kokoonpanossa, ongelmat vuorovaikutuksessa ja 

täydellisyyden tavoittelu vaikeuttivat tiimityötä. (Silen – Lipponen 2005.) 

Instrumentoivan hoitajan vastuualueeseen leikkauksen aikana kuuluu instrumentaatio, 

assisteeraus, steriilistä toiminnasta huolehtiminen ja välineellinen valmius. (Tengvall 

2010, Kuhmola 2007.) Lisäksi sekä valvova, että instrumentoiva hoitaja perehdyttävät 

uusia työntekijöitä ja opiskelijoita (Young 2009). 

 

Leikkaushoitajan ammatillinen pätevyys voidaan jakaa kahdeksaan osa-alueeseen 

intraoperatiivisessa hoitotyössä. Näitä osa-alueita ovat aseptiikka ja turvallisuus, 

dokumentointi ja kommunikointi, leikkaushoidon tekniikka, lääke- ja anestesiahoito, 

hoitovalmistelut, hoidon yksilöllisyys, äkilliset erityistoiminnot ja leikkausasennot. 

Nämä kahdeksan leikkaushoitotyön osa-aluetta jaetaan vielä useampiin 

leikkaushoitotyön pääkohtiin. Aseptiikan ja turvallisuuden osa-alueen pääkohdat ovat 

steriili toiminta, desinfiointi ja potilashoidon turvallisuus. Dokumentoinnin ja 

kommunikoinnin osa-alueen pääkohdat ovat viestintä, ohjaaminen, palautteen anto ja 

kirjaaminen. Leikkaushoidon tekniikan osa-alueeseen kuului instrumentaatio, välineistö, 

laitteisto ja hoitotarvikkeet. Lääke- ja anestesiahoidon osa-alueen muodosti potilaan 

anestesiamuoto, sen hoito ja potilastarkkailu. Hoitovalmistelujen osa-alueeseen kuuluu 

potilaan taustatiedot, leikkaushoitosuunnitelma ja varautuminen. Hoidon 

yksilöllisyyden osa-alue sisältää potilaan siirron ja anestesian aloituksen. Äkillisten 

erityistoimintojen osa-alue muodostuu potilaan elintoimintojen turvaamisesta. 
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Leikkausasennon osa-alueen muodostaa potilaalle tehtävän leikkausasennon hoitotyön 

toiminnot (Tengvall 2010.) 

 

Intraoperatiivinen hoitovaihe on osa leikkauksen perioperatiivista vaihetta, johon 

kuuluu intraoperatiivisen vaiheen lisäksi pre- ja postoperatiivinen vaihe. 

Intraoperatiivinen hoito koskee leikkauksen aikaista leikkausyksikössä tapahtuvaa 

hoitoa. (McGarvey ym. 2000.) Leikkauksen intraoperatiivinen vaihe sisältää satoja 

hoitotyön toimintoja, jotka ovat osa leikkaushoitajan vastuualuetta (Tengvall 2010). 

Intraoperatiivinen vaihe alkaa potilaan saapuessa leikkausosastolle ja päätyy potilaan 

siirtyessä leikkaussalista joko heräämöön tai suoraan takaisin vuodeosastolle 

tarkkailtavaksi (Lukkari ym. 2007). 

 

Kansallisen anestesia- ja leikkaustoiminnan vertaisarviointipalvelun tietokannassa 

(Intensium Oy) intraoperatiivinen hoito jaetaan useampaan osaan. Intraoperatiiviset 

vaiheet perustuvat aikaleimoihin, jotka merkitään tietokoneelle aina, kun jokin tietty 

vaihe alkaa tai loppuu. Näitä aikaleimoja intraoperatiivisessa vaiheessa ovat: potilas 

saapui saliin, anestesia aloitettu, anestesia valmis, potilas valmis leikkaukseen, leikkaus 

alkoi, leikkaus loppui ja potilas pois salista. 

 

Potilaan katsotaan saapuneen saliin, kun potilas on fyysisesti siinä leikkaussalissa, jossa 

hänelle tehdään toimenpide. Anestesia alkaa siitä hetkestä, kun anestesiahoitaja tai 

anestesialääkäri aloittaa potilaan valmistamisen anestesiaa varten. Anestesian katsotaan 

olevan valmis, kun anestesialääkäri on anestesioinut potilaan ja jättänyt potilaasta hoito-

ohjeet anestesiahoitajalle anestesian ajaksi. Tämän vaiheen jälkeen, tai osittain sen 

aikana alkaa leikkaushoitajan osuus. Potilas on valmis leikkaukseen, kun leikkausasento 

on laitettu ja potilaan iho on desinfioitu ja toimenpidealue on peitelty steriilisti 

toimenpidettä varten. Leikkaus alkaa siitä hetkestä, kun kirurgi aloittaa ihoviillon ja 

loppuu siihen hetken, kun kirurgi on lopettanut oman osuutensa leikkauksessa. Potilas 

pois salista kertoo sen hetken, kun potilas poistuu leikkaussalista siirtyäkseen 

heräämöön tai vuodeosastolle. (Torkki 2012, Marjamaa 2008, Intensium Oy.) 
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Kuvio 1. Intraoperatiivinen vaihe siihen liittyvien kuuden jakson mukaan osana 

perioperatiivista hoitoprosessia. Mukaillen Lukkari ym. 2007 ja Torkki 2012, Peltokorpi 

ym. 2004.  
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3. YHTEENVETO TEOREETTISISTA LÄHTÖKOHDISTA 
 

Leikkaussairaanhoitajan työn allokointiin leikkauksen intraoperatiivisessa vaikuttavat 

tekninen tehokkuus, allokatiivinen tehokkuus, kustannustehokkuus, työn intensiteetti ja 

intensiteettiä kuvaavat mittarit, leikkaushoidon työvoiman määrä ja laatu, työn 

intensiteetti ja sitä kuvaavat mittarit, sekä allokointiin liittyvä päätöksenteko (kuvio 2). 

Työvoiman allokoinnissa pyritään siihen, että työvoima kohdistuu oikein potilaiden 

tarpeisiin nähden.  

 

 

 

Kuvio 2. Yhteenveto tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista 
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 

4.1. Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

 

Tämä tutkimus on kvalitatiivinen (kuvio 3) ja lähestymistapana on fenomenologinen 

tutkimusperinne, sillä tutkimuksen tarkoituksena on kuvata leikkaussairaanhoitajan työn 

allokointia ja siihen liittyvää päätöksentekoa. Tutkimuksen mielenkiinnon kohteena on 

todellisuus suhteessa tutkimukseen esimiesten kokemusmaailmaan sekä todellisuus 

suhteessa tutkijan itsensä havainnoimaan kokemusmaailmaan. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti ja kvalitatiivinen tutkimusote soveltuu hyvin, kun ollaan 

kiinnostuneita tapahtumien yksityiskohtaisista rakenteista (Polit & Beck 2012, 

Metsämuuronen 2006). Tässä tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita siitä, miten 

leikkaussairaanhoitajan työ jaksottuu leikkauksen intraoperatiivisessa vaiheessa sekä 

siitä, miten ja millä perusteella leikkaushoitotyön esimiehet tekevät allokointipäätöksiä. 

Kvalitatiivinen tutkimus on usein tutkittavan ilmiön määrittämisen väline ja sopii 

tutkimuksen lähestymistavaksi silloin, kun tutkittavasta ilmiöstä on vain vähän tai ei 

lainkaan aiempaa tutkimusta (Polit & Beck 2012). Leikkaussairaanhoitajan työtä on 

tutkittu hyvin vähän, leikkaussairaanhoitajan työn allokointia ja siihen liittyvää 

päätöksentekoa ei ollenkaan. Tästä syystä tämän tutkimuksen aineiston keräämisessä oli 

perusteltua käyttää kvalitatiivisia menetelmiä, osallistuvaa havainnointia ja 

teemahaastattelua.  

 

Tutkimusaineisto kerättiin kahdessa vaiheessa. Ensin havainnoitiin leikkaushoitajan 

työtä leikkausosastolla elektiivisessä laparoskooppisessa sappirakon poistossa, jotta 

päästiin ymmärrykseen siitä, miten leikkaushoitajan työaika jaksottuu leikkauksen 

intraoperatiivisen ajanjakson eri vaiheissa ja minkälaisista osa-alueista 

leikkaussairaanhoitajan työ koostuu. Seuraavassa vaiheessa haastateltiin yliopistollisen 

sairaalan leikkaushoitotyön esimiehinä toimivia henkilöitä.  
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                                         KVALITATIIVINEN TUTKIMUS 

 

                                 FENOMENOLOGINEN TUTKIMUSPERINNE 

Miten leikkaussairaanhoitajan työ 

jaksottui leikkauksen intraoperatiivisessa 

vaiheessa? 

Miten ja millä perusteella 

leikkaushoitotyön esimiehet tekevät 

päätöksiä leikkaushoitotyön allokoinnista 

leikkauksen intraoperatiiviseen vaiheeseen 

liittyen? 

 

 

HAVAINNOINTI (n = 4) 

 

 

TEEMAHAASTATTELU (n = 5) 

 

Deduktiivinen sisällönanalyysi 

 

Induktiivinen sisällönanalyysi 

 

 

Miten leikkaussairaanhoitajan työtä voi allokoida leikkauksen intraoperatiivisessa 

vaiheessa? 

 

Kuvio 3. Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 
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4.2. Tutkimuksen kohderyhmä ja aineiston keruu 

 

4.2.1. Havainnointi 

 

Havainnointi sopii sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän 

aineiston keruun menetelmäksi. Havainnoimalla saadaan tietoa siitä, miten ihmiset 

todellisuudessa käyttäytyvät ja se sopii aineiston keruun menetelmäksi silloin, kun 

halutaan välitöntä tietoa ryhmien ja organisaatioiden toiminnasta. Havainnoimalla 

voidaan saada tietoa prosesseista ja yksilöistä työssä ja havainnointi sopii hyvin 

aineiston keruun menetelmäksi silloin, kun halutaan kuvata hoitajia heidän 

luonnollisessa työympäristössään ja tutkittavasta ilmiöstä on olemassa vain vähän tai ei 

ollenkaan aikaisempaa tietoa. Erityisen hyödyllinen havainnointi on menetelmänä 

silloin, kun halutaan tietoa siitä, kuinka ihmiset kuluttavat aikaansa töissä ja arvioitaessa 

resurssien allokointia. (Polit & Beck 2012, Vilkka 2007, Easterby – Smith ym. 2002, 

Tuomi & Sarajärvi, 2002.)  

 

Havainnointi voidaan jakaa neljään eri ryhmään: piilohavainnointiin, havainnointiin 

ilman osallistumista, osallistuvaan havainnointiin ja osallistavaan havainnointiin. 

Osallistuva havainnointi soveltuu menetelmäksi erityisesti silloin, kun halutaan kuvata 

ryhmän jäsenten välistä toimintaa todellisessa ympäristössään ja tämä vaatii tutkijan 

jalkautumisen kentälle (Polit & Beck 2012). Osallistuvan havainnoinnin osallistumisen 

aste voi vaihdella täydellisen osallistumisen ja osallistumattoman havainnoinnin välillä. 

Tässä tutkimuksessa tarkoituksenmukaisinta oli kerätä aineisto osallistuvan 

havainnoinnin menetelmällä tutkijan pyrkiessä pysymään lähempänä osallistumatonta, 

kuin täydellisen osallistumisen ääripäätä. Osallistumattomassa havainnoinnissa 

kohteiden ja tutkijan välinen vuorovaikutustilanne ei ole merkittävä ja tutkija pysyttelee 

ulkopuolisena tarkkailijana tutkittavaan ilmiöön ja yhteisöön nähden. (Grönfors 2008.) 

Pyrkimyksenä oli saavuttaa todellinen kuvaus leikkaussairaanhoitajan työstä 

luonnollisessa ympäristössään, jolloin tutkijan osallistuminen leikkaussairaanhoitajan 

työhön olisi muuttanut todellisuutta.  Tutkija ei siis osallistunut työskentelyyn, vaan 
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pysytteli tutkijan roolissa. Tässä tutkimuksessa havainnoinnin kohteet tiesivät 

osallistuvansa tutkimukseen ja heiltä oli kysytty kirjallinen lupa havainnointiin.  

Systemaattista havainnointia käytetään menetelmänä enimmäkseen kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa mutta se voi olla myös osa laadullista tutkimusta ja sen tarkoituksena ei 

ole niinkään kuvata laajasti tavallista elämää, vaan dokumentoida tiettyjä tapahtumia. 

Systemaattinen havainnointi tapahtuu usein rajatussa tilassa, tässä tutkimuksessa 

leikkaussalissa. Systemaattinen havainnointi soveltuu tutkimusmenetelmäksi silloin, 

kun tutkija haluaa havainnoida suorituksia tai tapahtumia. Systemaattinen havainnointi 

vaatii tutkimusaiheen ennalta jäsentämistä ja luokittelua ja mitta-asteikon tarkkaa 

suunnittelua jo ennen havainnointia. Jotta luokittelua ja mitta-asteikkoa voidaan 

luotettavasti käyttää, täytyy tutkittavasta kohteesta olla riittävästi tietoa jo ennen 

havainnointia. (Vilkka 2007, Polit & Beck 2012.)  

 

Tässä tutkimuksessa havainnoitiin leikkaussairaanhoitajien työtä leikkauksen 

intraoperatiivisessa vaiheessa neljässä (n = 4) elektiivisessä laparoskooppisessa 

sappirakon poistossa ja hyödynnettiin Tengvallin (2010) väitöstä ”Leikkaus- ja 

anestesiahoitajan ammatillisen pätevyyden osa-alueet” muodostettaessa strukturoidun 

havainnointilomakkeen (liite 6) luokkia. Tengvallin (2010) esittämistä 

leikkaushoitotyön toiminnoista jätettiin havainnointilomakkeen ulkopuolelle ne 

leikkaushoitotyön toiminnot, joita ei voitu havainnoida kuulemalla ja näkemällä tai jos 

tiedettiin etukäteen, että kyseistä toimintoa ei voi esiintyä laparoskooppisessa 

sappirakon poistossa. Havainnoitavissa leikkauksissa työskennelleiden 

leikkaussairaanhoitajien työkokemus leikkaussairaanhoitajan tehtävissä vaihteli kahden 

ja yli kahdenkymmenen vuoden välillä.  

 

Havainnointi tapahtui yliopistollisen sairaalan leikkausosastolla helmikuussa 2013 

kahtena päivänä noin viikon välein. Havainnoitavia leikkauksia, joissa seurattiin 

leikkaussairaanhoitajan työtä, oli kaksi yhtä päivää kohden. Easterby – Smith ym. 

(2002) mukaan suunniteltaessa havainnointia on syytä kiinnittää huomiota siihen, että 

havainnointiajankohdat on tarkkaan harkittu, jotta aineistossa ei esiinny vaihtelua 

esimerkiksi työnteolle epäedullisen ajanjakson vuoksi. Tämän vuoksi havainnoitavan 
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leikkauksen tuli olla elektiivinen eli ennalta suunniteltu, virka-aikaan tapahtuva 

leikkaus. Koska havainnointi on työläs menetelmä, (Hirsjärvi ym. 2000), 

havainnoitavaksi kohteeksi valittiin sellainen leikkaus, joka oli toimenpiteen kestoltaan 

kohtuullinen. Tämän vuoksi siis valittiin havainnoitaviksi leikkauksiksi 

harkinnanvaraisesti neljä (N=4) elektiivistä laparoskooppista sappirakon poistoa. 

Kahdessa ensimmäisessä leikkauksessa tiimin muodostivat kaksi 

leikkaussairaanhoitajaa, yksi anestesiahoitaja, yksi anestesialääkäri ja yksi kirurgi. 

Kahdessa viimeisessä leikkauksessa tiimi oli muuten sama, kuin edellä mutta lisäksi 

tiimissä oli perehtyvä leikkaussairaanhoitaja sekä anestesiasairaanhoitaja. 

Leikkaushoitajana työskennellyt perehtyvä sairaanhoitaja oli kolmannessa 

havainnoidussa leikkauksessa instrumentoivan hoitajan roolissa ja neljännessä 

leikkauksessa valvovan hoitajan roolissa. Missään havainnoiduissa leikkauksissa ei ollut 

kirurgiassistenttia tai lääkintävahtimestaria. Näissä leikkauksissa keskityttiin 

havainnoimaan leikkaussairaanhoitajan työtä sekä instrumentoivan hoitajan että 

valvovan hoitajan roolissa leikkauksen intraoperatiivisessa vaiheessa. Otoskoko on 

pieni johtuen siitä, että opinnäytetyön kirjoittaja havainnoi itse kaikki ajanjaksot ja 

suuremman määrän havainnoiminen olisi vaatinut useamman sadan tunnin työn.  

 

Havainnoinnin käyttäminen tutkimusmetodina vaatii tutkimuskohteen sisälle pääsemistä 

ja tutkittavan yhteisön luottamuksen saavuttamista. Tätä varten on hyvä löytää henkilö, 

joka tuntee tutkittavan yhteisön. Yhteyshenkilö voi kertoa tutkimuksen tarkoituksesta ja 

siihen liittyvistä seikoista joko yksin tai yhdessä tutkijan kanssa. (Polit & Beck 2012, 

Vilkka 2007.) Havainnointia varten pyydettiin lupa leikkausosaston osastonhoitajalta ja 

hänen kauttaan sovittiin yhteyshenkilö havainnointia koskevan etukäteisinformoinnin ja 

varsinaisen havainnoinnin ajankohdan sopimiseksi. Yhteyshenkilö järjesti tutkimuksen 

tekijälle mahdollisuuden käydä etukäteen leikkausosaston tiimiaamuna kertomassa 

leikkausosastolla työskenteleville leikkaus- ja anestesiasairaanhoitajille 

tutkimuksestaan. Tutkimuksen tekijä kertoi lyhyesti omasta taustastaan 

leikkaussairaanhoitajana ja hoitotyön esimiehenä sekä opinnäytetyön tarkoituksesta ja 

siitä, mitä havainnoidaan. Yhteyshenkilön kanssa sovittiin havainnointiin sopivat 

päivämäärät ja hän informoi leikkausosaston hoitohenkilökuntaa sovituista 

päivämääristä. Leikkaustiimin muita jäseniä ja leikkauspotilasta informoi tutkimuksen 

tekijä itse havainnointipäivän aamulla.  
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Videolle kuvaaminen mahdollistaa monimutkaisten tapahtumien ikuistamisen ja tarjoaa 

mahdollisuuden palata tarkistamaan havainnoijan itsensä tekemät merkinnät tilanteesta 

(Polit & Beck 2008). Koska leikkaushoitajat toimivat moniammatillisessa tiimissä ja 

havainnoitiin kahden tai kolmen hoitajan samanaikaista työtä, olisi ollut mahdollista että 

osa leikkaushoitotyön toiminnoista tapahtuu samanaikaisesti. Tämän vuoksi tutkijan 

omien havaintojen lisäksi käytettiin havainnoinnin tukena kahta videokameraa, jotka 

kuvasivat leikkaussalissa tapahtuvaa toimintaa kahdesta eri kuvakulmasta. 

Videokameroiden sijoittelussa otettiin huomioon kuvaamista estävät tekijät salissa mm. 

peitelty anestesiakaari, isot laitteet ja leikkauspöydän sijainti salissa. Videokameroiden 

sijoittelussa kysyttiin neuvoa myös leikkaussalissa työskenteleviltä 

leikkaussairaanhoitajilta. Kahden kameran käytöstä huolimatta leikkaussalissa oli yksi 

pieni katvealue, johon kamerat eivät yltäneet. Peitellyn anestesiakaaren taakse istumisen 

tasolle kameran kuvakulmat eivät yltäneet. Toisaalta tässä tutkimuksessa katvealueella 

ei ollut merkitystä, koska kyseessä oleva alue oli lähinnä anestesiahoitajan 

työskentelyaluetta ja leikkaushoitajat eivät missään vaiheessa hävinneet kameran 

kuvasta. Havainnoitavaa materiaalia kertyi yhteensä noin kahdeksan tuntia ja 14 

minuuttia lyhimmän havainnointiajanjakson kestäessä tunnin ja 37 minuuttia ja 

pisimmän kaksi tuntia ja 20 minuuttia. Keskimäärin yksi havainnointijakso oli 

kestoltaan noin kaksi tuntia ja kolme minuuttia. 

 

4.2.2. Haastattelu 

 

Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on muun muassa kuvata ilmiöitä, jolloin 

haastateltavien tietämys tutkittavasta ilmiöstä korostuu (Polit & Beck 2012). Haastattelu 

valittiin aineiston keruun menetelmäksi, koska aiempaa tutkimustietoa 

leikkaushoitotyöstä ja sen allokoinnista on hyvin vähän. Metsämuurosen (2006) mukaan 

teemahaastattelua kannattaa käyttää silloin, kun halutaan selvittää heikosti tiedostettuja 

asioita, muun muassa perusteluja.  

 

Harkinnanvarainen otanta soveltuu otannaksi silloin, kun on tärkeää saavuttaa ne 

tiedonantajat, joilla voidaan olettaa olevan tietoa juuri tutkimuksen kiinnostuksen 
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kohteena olevasta ilmiöstä. (Polit & Beck 2012.) Tämän tutkimuksen kohderyhmän 

haastattelun osalta muodosti yhden yliopistollisen sairaalan viisi (n = 5) 

apulaisosastonhoitajaa, osastonhoitajaa ja ylihoitajaa. Kaikki haastateltavat olivat 

hoitotyön esimiehiä, jotka olivat toimineet työuransa aikana sekä kliinisessä työssä 

leikkaussairaanhoitajina että leikkaushoitotyön esimiehinä. Haastateltavat valittiin niin, 

että heidän oletettiin tuntevan leikkaushoitotyön ja leikkaushoitotyön johtamisen alueen 

hyvin. Haastateltavista neljällä oli terveystieteiden maisterin koulutus ja yhdellä 

sairaanhoitajan koulutus. Haastateltavien työkokemus nykyisessä esimiestehtävässä 

vaihteli hieman yli vuoden ja kymmenen vuoden välillä. Kaikilla haastateltavilla oli 

vähintään 15 vuoden kokemus leikkaussairaanhoitajan työstä.  

 

Teemahaastattelu soveltuu kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmäksi silloin, kun 

halutaan saada syvällistä tietoa tutkittavasta aiheesta (Polit & Beck 2012). 

Teemahaastattelun teemat (liite 7) muodostettiin kirjallisen viitekehyksen ja 

havainnointiaineistosta saadun lisäinformaation myötä. Kirjallisen viitekehyksen 

perusteella muodostuneet alustavat pääteemat haastattelua varten olivat: leikkaushoidon 

työvoiman allokoinnin tavoitteet, leikkaushoitotyön kuormitus ja sen mittaaminen, 

leikkaushoitotyön työvoiman määrä ja laatu, päätöksentekoprosessi. Lisäksi edellä 

esitetyn havainnoitavan aineiston perusteella muodostettiin yksi uusi teema haastattelua 

varten: leikkaushoitotyön jaksottuminen leikkauksen intraoperatiivisessa vaiheessa.  

 

Haastateltavia lähestyttiin henkilökohtaisesti sähköpostitse ja samalla sovittiin 

haastattelun ajankohdasta. Haastattelut toteutettiin maalis-huhtikuussa 2013 

yksilöhaastatteluina ja kaikki haastattelut toteutti tutkija itse. Haastatteluista 

ensimmäinen oli esihaastattelu mutta se otettiin mukaan aineistoon, koska 

haastattelurunkoa ei tarvinnut muuttaa. Kirjallinen suostumus haastattelua varten 

pyydettiin haastattelun alussa ja haastattelut toteutettiin pääasiassa haastateltavien 

työhuoneissa. Kahdessa haastattelussa haastattelutila oli työyhteisön yhteinen tila, jossa 

ei sillä hetkellä ollut toimintaa. Kaikki haastattelut sujuivat ilman häiriötekijöitä, eikä 

haastatteluihin tullut keskeytyksiä. Haastattelut nauhoitettiin kahden eri 

matkapuhelimen muistikortille ja sen lisäksi suoraan tietokoneen kovalevylle.  
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Haastatteluja ohjasivat ennalta suunnitellut teemat ja haastatteluissa edettiin 

haastateltavan esille tuomien asioiden mukaisesti ja tehtiin tarvittaessa tarkentavia 

lisäkysymyksiä haastatteluteemoihin liittyen. Käsiteltävät teemat eivät edenneet 

jokaisessa haastattelussa siinä järjestyksessä, kuin ne oli ennalta suunniteltu mutta 

jokaisen haastateltavan kanssa käytiin läpi samat teema-alueet. Tutkija oli suunnitellut 

joitain apukysymyksiä kunkin teeman tueksi mutta suurimmaksi osaksi haastattelut 

etenivät ilman tarvetta apukysymyksille. Tutkija pyysi varaamaan haastatteluun aikaa 

noin yhden tunnin. Lyhin haastattelu oli kestoltaan 35 minuuttia, pisimmän haastattelun 

kestäessä tunnin ja 20 minuuttia. Keskimäärin haastattelut kestivät noin tunnin ja 

yhteensä tallennettua haastattelumateriaalia kertyi noin viisi tuntia.  

 

4.3. Tutkimusaineiston analyysi 

 

Havainnointiaineiston analyysi aloitettiin ensimmäisen videoinnin jälkeen, katsomalla 

molempien kameroiden tuottama videomateriaali läpi. Samalla esitestattiin 

havainnointilomake (liite 6). Lomakkeessa jouduttiin vielä yhdistämään 

leikkaushoitotyön tekniikan osa-alueesta ”assistenttina toimiminen” ja ”instrumenttien 

kontrolloiminen”, koska näitä leikkaushoitotyön toimintoja ei pystynyt luotettavasti 

erottamaan toisistaan havainnoimalla. Tämän jälkeen tutkija katsoi ensimmäisen kerran 

videot läpi kiinnittäen huomionsa yleensä leikkaussairaanhoitajan työn prosessiin ja 

työtehtäviin muodostaakseen yleisen kuvan intraoperatiivisen vaiheen tapahtumista ja 

leikkaussairaanhoitajan työstä. Leikkaussairaanhoitajien työkokemus 

leikkaushoitotyöstä vaihteli kahden vuoden ja yli kahdenkymmenen vuoden väliltä. 

Kahdessa ensimmäisessä leikkauksessa leikkaustiimi koostui kirurgista, 

instrumentoivasta hoitajasta, valvovasta hoitajasta ja anestesialääkäristä, joka oli salissa 

leikkauksen alussa ja lopussa. Kahdessa viimeisessä leikkauksessa leikkaustiimissä oli 

mukana myös perehtyvä leikkaussairaanhoitaja, joka oli ensin instrumentoivan hoitajan 

roolissa ja sen jälkeen valvovan hoitajan roolissa. Yhdessäkään havainnoitavassa 

leikkauksessa ei ollut kirurgiassistenttia, eikä lääkintävahtimestaria.  
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Havainnot analysointiin deduktiivisesti, jolloin analyysia ohjaa aikaisempi teoria tai 

luokitusrunko (Elo & Kyngäs 2008). Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin Tengvallin 

(2010) väitöskirjassaan esittämää tutkimustietoa leikkaushoitotyön toiminnoista, jonka 

pohjalta muodostettiin strukturoitu havainnointilomake. Aineisto järjestettiin 

analysointia varten Exel-laskentataulukkoon, jonka osa-alueet koostuivat 

intraoperatiivisen vaiheen kuudesta jaksosta sekä leikkaushoitotyön toiminnoista 

kahdeksan pääluokan mukaan. Tutkija katsoi videot useaan kertaan läpi kiinnittäen 

ensin huomiota instrumentoivan hoitajan työhön, jonka jälkeen tutkija katsoi videot 

uudestaan läpi seuraten valvovan hoitajan työtä.  

 

Sisällönanalyysissa on tärkeää päättää havainnoitava yksikkö (Polit & Beck 2012). 

Tässä tutkimuksessa havainnoitavaksi yksiköksi valittiin leikkaussairaanhoitajan 

suorittama yksittäinen leikkaushoitotyön toiminto ja siihen kuluva aika sekunneissa, 

koska tarkoituksen oli kuvata leikkaussairaanhoitajan työn jaksottumista leikkauksen 

intraoperatiivisessa vaiheessa. Kuvaava tutkimus sisältää aina jonkin verran analyysiä ja 

kohteen kuvaileva luokittelu on analyysin tekemistä. Kuvaileva menetelmä ei 

välttämättä ole pelkästään laadullinen, vaan siinä voidaan hyödyntää muun muassa 

numerotietoa. (Polit & Beck 2012.) Havainnot leikkaushoitotyön toimintoihin kuluvasta 

ajasta kirjattiin välittömästi Exel- laskentataulukkoon, joka oli muodostettu 

strukturoidun havainnointilomakkeen pohjalta. Laskentataulukossa leikkaushoitotyön 

toiminnot jaettiin kahdeksan pääluokan mukaan ja niihin kuluva aika leikkauksen 

intraoperatiivisessa vaiheessa laskettiin yhteen. Leikkaushoitotyön toimintoihin kuluva 

aika laskettiin yhteen myös leikkauksen intraoperatiivisten jaksojen mukaan.  

 

Sisällön analyysin avulla kvalitatiivinen aineisto voidaan analysoida järjestelmällisesti 

luokittelemalla (Polit & Beck 2012). Tämän tutkimuksen haastatteluaineiston 

analyysiin (liite 20) käytettiin induktiivista sisällönanalyysia ja sitä on syytä käyttää 

etenkin silloin, kun tutkittavasta ilmiöstä on vain vähän tai hajanaisesti aiempaa 

tutkimustietoa (Elo & Kyngäs 2008). Leikkaussairaanhoitajan työstä, sen allokoinnista 

ja siihen liittyvästä päätöksenteosta on hyvin vähän aiempaa tutkimustietoa, joten 

induktiivinen sisällönanalyysi oli perusteltu analyysimenetelmä tässä tutkimuksessa. 

Analysointi aloitettiin litteroimalla jokainen haastattelu sanantarkasti 
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haastattelupäivänä. Litteroitua materiaalia kertyi 160 sivua rivivälillä 1.5 ja fonttikoolla 

12. Haastatteluaineisto kirjoitettiin yleiskielelle ja murreilmaisut häivytettiin 

analysoinnin alussa. 

 

Induktiivinen sisällönanalyysi on kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmä ja 

pyrkimyksenä on tutkittavan ilmiön saattaminen käsitteelliseen muotoon (Polit & Beck 

2012). Haastatteluaineiston analyysi aloitettiin lukemalla litteroidut haastattelut 

useampaan kertaan läpi, jotta tutkittavasta ilmiöstä muodostuisi hyvä yleiskuva. 

Analysoitava yksikkö voi olla sana, lause tai lausuma ja induktiivisessa 

sisällönanalyysissa voidaan etsiä ilmeistä tai piilevää sisältöä (Elo & Kyngäs 2008). 

Tässä tutkimuksessa analyysiyksiköksi valittiin lause tai lausuma ja keskityttiin 

ilmeisiin sisältöihin jättäen muun muassa naurahdukset, huokaukset ja tauot 

tulkitsematta.  

 

Induktiivisen sisällönanalyysin tavoitteena on pelkistää, ryhmitellä ja abstrahoida 

aineisto (Elo & Kyngäs). Tässä tutkimuksessa pelkistin aineiston etsimällä vastauksia 

tutkimuskysymyksiin. Alleviivasin tutkimuskysymykseen vastaavat lausumat, joiden 

perusteella kirjoitin ja listasin pelkistetyt ilmaisut. Tämän jälkeen ryhmittelin pelkistetyt 

ilmaukset sisällön samanlaisuuden mukaan. Alakategoriat nimesin pelkistettyjä 

ilmaisuja yhteisesti parhaiten kuvaavalla nimellä. Tästä jatkoin kategorioiden 

abstrahoinnilla yläkategorioiksi. Liitteessä 8 on esimerkkikuvaus haastatteluaineiston 

analyysin etenemisestä. 
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5. TUTKIMUSTULOKSET 
 

5.1. Leikkaussairaanhoitajan työn jaksottuminen leikkauksen intraoperatiivisessa 
vaiheessa 

 

Intraoperatiivinen vaihe on osa perioperatiivista hoitoprosessia. Tässä tutkimuksessa 

tarkasteltiin leikkauksen intraoperatiivisessa vaiheessa leikkaussairaanhoitajan työtä 

elektiivisessä laparoskooppisessa sappirakon poistossa. Leikkaushoitotyön toimintojen 

määrä vaihteli leikkauksen intraoperatiiviseen vaiheeseen sisältyvien kuuden jakson 

mukaan: potilas saapui saliin – anestesia aloitettu, anestesia aloitettu – anestesia valmis, 

anestesia valmis – potilas valmis leikkaukseen, potilas valmis leikkaukseen – leikkaus 

aloitettu, leikkaus aloitettu – leikkaus lopetettu ja leikkaus lopetettu – potilas pois 

salista.  

 

Tarkasteltaessa kaikkien neljän leikkauksen intraoperatiivisen vaiheen jaksoja yhteensä 

intraoperatiivisten vaiheiden kokonaisaika oli kahdeksan tuntia ja kaksi minuuttia (482 

minuuttia). Leikkausten intraoperatiivisten jaksojen kesto vaihteli siten, että jokaisessa 

leikkauksessa keskimäärin lyhin jakso oli, potilas saapui saliin – anestesia aloitettu. 

Kyseessä olevan jakson kesto vaihteli hieman yli minuutin (70 sekuntia) ja puolentoista 

minuutin (101 sekuntia). Intraoperatiivisen vaiheen pisimmän jakson muodosti 

jokaisessa leikkauksessa jakso, leikkaus aloitettu – leikkaus lopetettu. Jakson kesto 

vaihteli noin 49 minuutin (2917 sekuntia) ja noin 95 minuutin (5683 sekuntia) välillä. 

Intraoperatiivisen vaiheen jakson, anestesia aloitettu – anestesia valmis, kesto vaihteli 

noin kahdeksan minuutin (447 sekuntia) ja noin 22 minuutin (1308 sekuntia) välillä. 

Anestesia valmis – potilas valmis leikkaukseen jakson kesto vaihteli noin 14 minuutin 

(807 sekuntia) ja noin 35 minuutin (2083 sekuntia) välillä. Jakson, potilas valmis 

leikkaukseen – leikkaus aloitettu, kesto vaihteli yhdeksän sekunnin ja neljän minuutin 

(240 sekunnin) välillä. Leikkaus lopetettu – potilas pois salista, jakson kesto vaihteli 

noin kahdeksan minuutin (485 sekuntia) ja 14 minuutin (828 sekuntia) välillä.  
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5.1.1. Valvovan leikkaussairaanhoitajan työn jaksottuminen leikkauksen 

intraoperatiivisessa vaiheessa 

 

Ensimmäisessä havainnoitavassa leikkauksessa (liite 8) valvovan hoitajan työn 

intensiteetti oli korkeinta jaksossa, potilas saapui saliin – anestesia aloitettu, tämän 

intraoperatiivisen vaiheen jakson ollessa lyhin intraoperatiivisen vaiheen jaksoista. 

Valvovan hoitajan työn intensiteetti oli matalinta jaksossa, leikkaus aloitettu – leikkaus 

lopetettu, tämän intraoperatiivisen vaiheen jakso ollessa pisin intraoperatiivisen vaiheen 

jaksoista.  

 

Toisessa havainnoitavassa leikkauksessa (liite9) valvovan hoitajan työn intensiteetti oli 

korkeinta jaksossa, anestesia valmis – leikkaus aloitettu. Valvovan hoitajan työn 

intensiteetti oli matalinta jaksossa, potilas valmis leikkaukseen – leikkaus aloitettu. 

Kuitenkin, jos työn intensiteetti suhteutettiin jakson ajalliseen kestoon, valvovalla 

hoitajalla työn intensiteetti oli matalinta jaksossa leikkaus aloitettu – leikkaus lopetettu. 

Edellä mainittu intraoperatiivisen vaiheen jakson kesto oli 68 minuuttia ja 39 sekuntia, 

josta valvovalla hoitajalla oli näkyviä leikkaushoitotyön toimintoja vain 24 minuutin 

ajan jakson kestosta.  

 

Kolmannessa havainnoitavassa leikkauksessa (liite 10) valvovan hoitajan työn 

intensiteetti oli korkeinta jaksossa, anestesia aloitettu – anestesia valmis. Valvovan 

hoitajan työn intensiteetti oli matalinta jaksossa, potilas valmis leikkaukseen – leikkaus 

aloitettu mutta tämä jakso oli hyvin lyhyt ollen kestoltaan vain 4 minuuttia. Jos työn 

intensiteetti suhteutettiin jakson ajalliseen kestoon, oli valvovan hoitajan työn 

intensiteetti matalinta jaksossa, leikkaus aloitettu – leikkaus lopetettu. Tämän jakson 

kesto oli 63 minuuttia ja 6 sekuntia, josta valvovalla hoitajalla oli näkyviä 

leikkaushoitotyön toimintoja vain 18 minuutin ajan jakson kestosta.  

 

Neljännessä havainnoitavassa leikkauksessa (liite 11) valvovan hoitajan työn 

intensiteetti oli korkeinta jaksossa, leikkaus lopetettu – potilas pois salista. Tämä 
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leikkauksen. Valvovan hoitajan työn intensiteetti oli matalinta jaksossa, potilas saapui 

saliin – anestesia aloitettu, mutta tämä jakso oli kestoltaan hyvin lyhyt ollen kestoltaan 

yhden minuutin ja 10 sekuntia. Jos työn intensiteetti suhteutettiin jakson ajalliseen 

kestoon, oli intensiteetiltään matalin jakso, leikkaus alkoi – leikkaus lopetettu. Tämän 

jakson kesto oli 48 minuuttia ja 34 sekuntia, josta valvovalla hoitajalla oli näkyviä 

leikkaushoitotyön toimintoja noin 27 minuutin ajan jakson kestosta.  

 

Kun kaikkien neljän leikkauksen intraoperatiivisten vaiheiden jaksot lasketaan yhteen 

(liite12), niin valvovan hoitajan työn intensiteetti oli keskimäärin korkeinta jaksossa, 

leikkaus lopetettu – potilas pois salista. Valvovan hoitajan työn intensiteetti oli 

keskimäärin matalinta jaksossa, leikkaus aloitettu – leikkaus lopetettu. Tämän jakson 

kesto oli yhteensä kaikissa neljässä leikkauksessa 4 tuntia ja 35 minuuttia, josta 

valvovalla hoitajalla oli näkyviä leikkaushoitotyön toimintoja vain noin tunnin ja 22 

minuutin ajan jakson kokonaisajasta. 

 

5.1.2. Instrumentoivan leikkaussairaanhoitajan työn jaksottuminen leikkauksen 

intraoperatiivisessa vaiheessa 

 

Ensimmäisessä havainnoitavassa leikkauksessa (liite 13) instrumentoivan hoitajan työn 

intensiteetti oli korkeinta jaksossa, leikkaus lopetettu – potilas pois salista. 

Instrumentoivan hoitajan työn intensiteetti oli matalinta jaksossa, potilas valmis 

leikkaukseen – leikkaus aloitettu. Jos työn intensiteetti suhteutettiin jakson ajalliseen 

kestoon, oli intensiteetiltään matalin jakso, leikkaus alkoi – leikkaus lopetettu. Tämän 

jakson kesto oli 94 minuuttia ja 43 sekuntia, josta instrumentoivalla hoitajalla oli 

näkyviä leikkaushoitotyön toimintoja 57 minuutin ajan jakson kestosta. 

 

Toisessa havainnoitavassa leikkauksessa (liite 14) instrumentoivan hoitajan työn 

intensiteetti oli korkeinta jaksossa, potilas saapui – anestesia aloitettu. Instrumentoivan 

hoitajan työn intensiteetti oli vähintä jaksossa, potilas valmis leikkaukseen – leikkaus 
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aloitettu. Tämä intraoperatiivinen jakso oli kestoltaan leikkauksen toiseksi lyhin jakso 

eli 3 minuuttia ja 49 sekuntia.  

 

Kolmannessa havainnoitavassa leikkauksessa (liite 15) instrumentoivan hoitajan työn 

intensiteetti oli korkeinta jaksossa, potilas saapui – anestesia aloitettu. Instrumentoivan 

hoitajan työn intensiteetti oli matalinta jaksossa, potilas valmis leikkaukseen – leikkaus 

aloitettu, mutta tämä jakso oli hyvin lyhyt ollen kestoltaan vain 4 minuuttia.  

 

Neljännessä havainnoitavassa leikkauksessa (liite 16) instrumentoivan hoitajan työn 

intensiteetti oli korkeinta jaksossa, potilas valmis leikkaukseen – leikkaus alkoi. 

Instrumentoivan hoitajan työn intensiteetti oli vähintä jaksossa, anestesia aloitettu – 

anestesia valmis.  

 

Tarkasteltaessa kaikkien neljän leikkauksen (liite 17) intraoperatiivisen vaiheen jaksoja 

yhteensä, instrumentoivan hoitajan työn intensiteetti oli keskimäärin korkeinta jaksossa 

leikkaus lopetettu – potilas pois salista. Instrumentoivan hoitajan työn intensiteetti oli 

keskimäärin matalinta jaksossa, potilas valmis leikkaukseen – leikkaus aloitettu. Tämän 

jakson kesto oli yhteensä kaikissa neljässä leikkauksessa 10 minuuttia ja 40 sekuntia.  

 

5.1.3. Leikkaushoitotyön toimintojen jaksottuminen leikkauksen intraoperatiivisessa 

vaiheessa 

 

Valvovan hoitajan työssä leikkaushoitotyön toiminnoista (liite 18) korostuivat 

dokumentointi ja kommunikointi sekä aseptiikka ja turvallisuus. Valvovalla hoitajalla ei 

ollut ollenkaan lääke- ja anestesiahoitoon liittyviä hoitotyön toimintoja, eikä äkillisiä 

erityistilanteita esiintynyt yhdessäkään leikkauksen intraoperatiivisessa vaiheessa. 

Valvovan hoitajan työssä oli intraoperatiivisen vaiheen aikana jaksossa, leikkaus alkoi – 

leikkaus loppui, pitkiä aikoja, jolloin näkyviä leikkaushoitotyön toimintoja ei ollut 

ollenkaan. Leikkaushoitotyön toimintojen jaksottuminen valvovan hoitajan työssä 
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vaihteli paljon neljän eri leikkauksen välillä. Esimerkiksi ”ei leikkaushoitotyön 

toimintoja” vaihteli välillä 22 % - 66 % intraoperatiivisen vaiheen kokonaisajasta. 

Vähiten vaihtelua esiintyi leikkaushoitotyön toiminnossa ”aseptiikka ja turvallisuus”, 

jonka esiintyminen vaihteli välillä 12 – 19 %.  

 

Instrumentoivan hoitajan työssä leikkaushoitotyön toiminnoista (liite 19) korostui 

selkeästi yksi leikkaushoitotyön osa-alue, aseptiikka ja turvallisuus. Kyseinen osa-alue 

muodosti jokaisessa neljässä leikkauksessa vähintään 25 % intraoperatiivisen vaiheen 

kokonaisajasta. Instrumentoivan hoitajan työssä leikkaushoitotyön toimintojen 

jaksottumisessa oli huomattavasti vähemmän vaihtelua, kuin valvovan hoitajan työssä. 

Esimerkiksi ”ei leikkaushoitotyön toimintoja” vaihteli välillä 25 – 38 %.  

 

5.2.  Leikkaushoitotyön allokointia ohjaavat tekijät päätöksenteon perusteena 

 

5.2.1. Tavoitteet leikkaushoitotyön allokointipäätöksiä ohjaavana tekijänä 

 

Hoitotyön esimiehillä oli ensisijaisena tavoitteena potilaslähtöisen hoidon toteuttaminen 

leikkaushoitotyön allokointipäätöksiä tehtäessä. Potilaslähtöisyyden ymmärrettiin 

tarkoittavan leikkaushoitopotilaan hoitoketjun ja – prosessin saumatonta kokonaisuutta 

sekä potilasturvallisuuden toteutumista. Tärkeimpänä nähtiin potilasturvallisuuden 

varmistaminen ja siihen pyrittiin vaikuttamaan henkilökunnan osaamisen tukemisella 

siten, että allokoitiin henkilökuntaa osaamisalueensa mukaan sekä erikoisalakohtaisesti 

että toimenpidekohtaisesti. 

 

tavoitteena tietysti se, että saadaan ne potilaat hoidettua ja kaikki salit 

auki. Sillä tavalla, että potilas saa parhaan mahdollisen hoidon, 

potilasturvallisuus on taattu. Mahdollisimman osaavat hoitajat olisi 

kuitenkin… 

vaikuttaa se, että mitä leikkauksia on suunniteltu mihinkin saliin, että 

niiden mukaan sitten yrittää sitä osaamista kohdentaa parhaalla 

mahdollisella tavalla.  
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Leikkaushoitoprosessin kannalta potilaan edun katsottiin toteutuvan parhaiten, kun 

potilas sai oikeaa hoitoa oikeaan aikaan, eikä jouduttu perumaan leikkauksia. Lisäksi 

korostettiin sitä, että mahdollisimman suuri osa leikkaussairaanhoitajan työajasta tulisi 

kohdentua suoraan potilashoitoon, jotta potilas saisi parhaan mahdollisen hyödyn 

leikkaussairaanhoitajan työpanoksesta.  

 

potilas on siinä keskiössä ja siinä mietitään että miten me parhaiten sitä 

autetaan ja saadaan jouhevaksi se potilaan prosessi ja sillä tavalla 

kaikkia näitä toimenpiteitä on kehitetty. 

meidän pitäisi pystyä niinku tarkastelemaan sitten sitä, että voidaanko 

me jotakin tehdä eri tavalla, jotta me saatais se… että se kuluisi 

kuitenkin se suurin osa ajasta siihen potilaan varsinaiseen hoitoon. 

 

Leikkaushoitotyön allokoinnin yhtenä tavoitteena nähtiin henkilökunnan 

työhyvinvoinnista huolehtiminen. Hoitotyön esimiehet kokivat kuitenkin, että 

henkilökunnan työhyvinvointi jäi usein toiselle sijalle ja allokointipäätöksiä piti tehdä 

lähinnä tehokkuuden ehdoilla.  

 

tuo tehokkuus sitten on vielä yksi semmoinen tavoiteltava asia, että siitä 

hirveen herkästi ei sitten anneta periksi että niissä tilanteissa väki joutuu 

kyllä vähän liiankin tiukille.  

 

Osana työhyvinvointia nähtiin se, että leikkaussairaanhoitajan olisi mahdollista 

työskennellä sillä osaamisen alueella, jolla he pystyvät parhaiten osaamistaan 

hyödyntämään. Tähän pyrittiin vaikuttamaan siten, että osaamista kohdennettiin 

erikoisala – ja toimenpidekohtaisesti. Osaamisen kohdentamisen nähtiin olevan 

tehokasta työn allokointia siinä mielessä, että osaamisalueellaan työskentelevä 

leikkaussairaanhoitaja on todennäköisesti myös tehokas hoitaja.  

 

mutta sitten se työntekijä, että se hänen osaaminen kohtaa. Jos hänellä 

on jotakin tiettyä erikoisosaamista, hän saa sitä työssänsä käyttää ja 

toisaalta sitten että hänen työtaakkansa ei olisi sitten liiallista, että työ 
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jakaantuisi niinku tasaisesti. Myös se, että se henkilö tekee sitä työtä, 

mihin hänet on koulutettu. Että esimerkiksi hoitaja tekee hoitotyötä eikä 

tee tilaustoimintaa tai muuta vastaavaa. Sitä työnjakoa niinku tehdään. 

 

Leikkaushoitotyön allokoinnilla tavoiteltiin myös tehokkuutta. Sen käsitettiin olevan 

leikkaussaliajan tehokasta käyttöä siten, että leikkaussali olisi mahdollisimman vähän 

tyhjillään. Mitä enemmän leikkaushoitopotilaita ehditään hoitamaan virka-aikana, sitä 

tehokkaampaa leikkaushoidon työvoiman käytön katsottiin olevan. 

Kustannustehokkuuden nähtiin olevan tärkeä osa leikkaushoitotyön allokointia mutta 

varsinaisena tavoitteena sitä ei nähty allokointipäätöksiä tehtäessä.  

 

ylipäätään sitten se salien tehokas käyttö… että pyritään vaikuttamaan 

että ei sitä salityhjäkäyttöä ole kovin paljon…saataisiin myös sitä 

tehokkuutta parannettua eli useampia potilaita siinä virka-aikana 

hoidettua. 

pitäisi varmaan olla tarkempi sen kustannustehokkuuden kanssa mutta 

tuota mä en sillälailla työssäni koko ajan… tottakai seuraan 

taloudellisiakin puolia ja tämmöisiä asioita mutta tuota… 

 

5.2.2. Olemassa olevat resurssit leikkaushoitotyön allokointipäätöksiä ohjaavana tekijänä 

 

Leikkaushoitotyön allokointipäätöksiä ohjaavat olemassa olevat resurssit. 

Leikkaushoitotyön resurssin katsottiin olevaa optimaalisinta silloin, kun yhtä 

leikkaussalia kohden on kaksi leikkaussairaanhoitajaa. Toisaalta tuotiin esille muun 

leikkaustiimin kokoonpanon vaikuttavan leikkaushoitotyövoiman tarpeeseen 

leikkauksen intraoperatiivisessa vaiheessa. Leikkaustiimi koostui aina vähintään 

yhdestä anestesiahoitajasta ja kahdesta leikkaussairaanhoitajasta riippumatta 

toimenpiteen luonteesta. Kirurgeja oli aina vähintään yksi mutta toisen kirurgin 

osallistumisen leikkaukseen kerrottiin riippuvan toimenpiteestä ja sen vaativuudesta. 

Anestesialääkärin kerrottiin olevan jaettu resurssi useamman leikkaussalin välillä ja 

anestesialääkäri oli paikalla leikkauksen intraoperatiivisessa vaiheessa tarpeen mukaan.  
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optimaalinen määrä on kaksi leikkaushoitajaa, passari ja instrumentoiva 

hoitaja ja sitten yksi anestesiahoitaja, yksi anestesialääkäri, joka voi olla 

jaettu resurssi muiden salien kesken… ja sitten kirurgi tietenkin, 

toimenpiteestä riippuen yksi tai kaksi. 

kyllähän se riippuu siitä, ketä siinä leikkaustiimissä on. Ei se aina ole 

sama se työn määrä. 

 

Osa vastaajista koki, että leikkaushoitotyön resurssien jakamista pitäisi muuttaa 

salikohtaisesta allokoimisesta toimenpidekohtaiseksi allokoinniksi, koska 

leikkaushoitotyön vaativuuden ja intensiteetin koettiin vaihtelevan toimenpiteen 

mukaan. Leikkaushoitotyön resurssin tarpeeseen vaikuttavina tekijöinä leikkauksen 

intraoperatiivisessa vaiheessa nähtiin seuraavat tekijät: leikkaussairaanhoitajan 

osaaminen, muun leikkaustiimin määrä ja osaaminen, leikkaushoitotyön fyysinen 

kuormitus, äkilliset erityistilanteet, leikkauksessa tarvittava välineistön määrä, 

leikkauspotilaan hoitoisuus ja leikkaushoitotyön toimintojen määrä. 

 

niitä osaajia jaetaan sitten jollekin erikoisalalle ja tietyn tyyppiseen 

leikkaukseen, niitä voi olla vain muutama semmoinen osaaja. Sitten taas 

on semmoista niin sanottua peruskauraa, niin kuin vaikka jotkut 

revisioleikkaukset, joissa sitten pärjää vähäisemmälläkin kokemuksella. 

valvovalla hoitajalla on… voi olla leikkauksia, joissa on paljon 

esimerkiksi näytteitä ja muuta tämmöstä ulkopuolelle toimitettavaa asiaa 

kovastikin siinä. Voi olla todella kuormittavaa. Kyllä se on niinku 

leikkaustyypistä kiinni, mitä siinä tapahtuu. Ei voi sanoa, että on aina 

tasalaatuista. 

paljonko siihen tiettyyn leikkauksen kestoaikaan sisältyy niitä toimintoja 

että otetaan näytteitä, laitetaan sementtiä, tarviiko luupankista luuta ja… 

 

Leikkaushoitotyön esimiehet kokivat, että resursseihin ei voi juurikaan vaikuttaa. 

Resurssit nähtiin aina organisaation ylemmältä tasolta annetuiksi. Leikkaushoitotyön 

esimiehet toivat esille, että resurssien allokoinnin tulisi perustua toiminnasta syntyvään 

resurssin tarpeeseen. Jos leikkausosaston toiminta muuttuu, tulisi resurssin lisääntyä.  

 

katsotaan niitä yksikköjen toimintoja ja sitten tuota, niin kuin tässäkin, 

kun ajatellaan, niin katsotaan minkälainen toiminta on nykyään siinä 
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yksikössä. Mistä sitä ollaan siirtämässä ja sitten mihin sitä ollaan 

siirtämässä. Vastaavatko nämä henkilöstöresurssit toisiansa ja jos 

jossain toisessa yksikössä lopetetaan joku toiminta, toisessa aloitetaan, 

niin sillon tässähän on laskettu ihan tarkkaan nämä työpanokset… 

 

Olemassa olevat resurssit nähtiin niukkoina ja osa leikkaushoitotyön esimiehistä totesi, 

että tulevaisuudessa resurssit tulevat vähenemään entisestään. Niukat resurssit 

pakottavat pitämään kiinni nykyisistä resursseista mutta toisaalta tuotiin esille se, että 

niukat resurssit pakottavat myös tarkastelemaan leikkaussairaanhoitajan työn allokointia 

uudella tavalla. Nähtiin, että leikkaussairaanhoitajan työtä kehittämällä voisi vapautua 

lisää resurssia niin, että tulevaisuudessa olisi mahdollista pärjätä vähemmällä resurssilla.  

 

tämän päivän trendi on sitten se, että sairaanhoitajia me ei ehkä saada 

enää tulevaisuudessa, niin paljon kuin me tarvittaisiin ja täytyy miettiä 

sitten, että samalla kehitettäisiin sitä työtä, että miten me pärjättäisiin 

sillä vähemmällä määrällä… 

 

Leikkaushoitotyön esimiehet olivat miettineet erilaisia tapoja muuttaa 

leikkaussairaanhoitajan työn jakamista. Tärkeimpänä nähtiin se, että 

leikkaussairaanhoitaja tekee todellakin vain sairaanhoitajan osaamiseen kuuluvaa työtä. 

Kun työnjako on tarpeeksi kehittynyttä, joissain toimenpiteissä voitaisiin pärjätä ilman 

passariakin, joka on koko ajan salissa. Oltiin sitä mieltä, että riippuen toimenpiteestä 

valvova hoitaja voisi olla jaettu resurssi kahden salin välillä. Jotta tämä onnistuisi, 

salien tulisi sijaita lähellä toisiaan ja leikkauksen vaiheet eivät saa osua yhtä aikaa.  

 

sehän on niin… jos potilaan tilannekin on stabiili, niin eihän siinä, kun 

se potilas on kanyloitu ja sitä ruvetaan ompelemaan, niin eihän siellä ole 

mitään tekemistä. 

jos me pystyttäisiin järjestämään kaksi leikkaussalia vierekkäin, jossa 

olisi semmoista toimintaa, että siinä pärjättäisiin esimerkiksi yhdellä 

passarilla. Sitten siinä tarvittaessa se passari on käytössä mutta sen ei 

tarvitse koko ajan siellä olla. 
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5.2.3. Perinne ja kulttuuri leikkaushoitotyön allokointipäätöksiä ohjaavana tekijänä 

 

Päätöksenteko leikkaushoitotyön allokoinnista perustuu tutkimuksen kohteena olevassa 

organisaatiossa käytössä olevaan perinteiseen työpanoslaskelmamalliin, jossa yhtä 

leikkaussalia kohden allokoidaan kaksi leikkaussairaanhoitajaa. 

 

Se on se perinne, minkä pohjalta meillä mietitään henkilökunnan 

jakamista. Ei se enää vastaa tätä päivää. Se perustuu siihen vanhaan 

kaavaan, että ensinnäkin katsotaan, että paljonko niitä leikkaussaleja on 

ja lasketaan siihen tiimiin se kaksi leikkaushoitajaa. 

 

Kyseinen perinteinen tapa allokoida leikkaussairaanhoitajan työtä leikkausosastolla ei 

enää vastaa tämän päivän tarpeita. Leikkaushoitotyön esimiehet toivoivat päätöksenteon 

tueksi mallia leikkaushoitotyön allokoinnista. Tämä auttaisi perinteisestä tavasta 

poikkeavien allokointipäätösten tekemisessä ja niiden perustelemisessa. Tutkimuksen 

kohteena olevassa organisaatiossa oltiinkin aloittamassa henkilöstönmitoitushanketta, 

joka oli lähtenyt liikkeelle vuodeosastoilta ja oli tulossa leikkausosastoille.  

 

saataisiin ihan oikeasti käytyä nämä läpi ja rehellisesti sitten katsottua, 

miten näitä resursseja ihan oikeasti tarvitsee jakaa niinku 

tulevaisuudessakin. Että ne vastaisivat tätä päivää, eivätkä ne olisi niitä 

80 – 90 -luvun jäänteitä. 

 

Vallitsevan työkulttuurin katsottiin myös vaikuttavan leikkaussairaanhoitajan työn 

allokointiin. Leikkaushoitotyön esimiehet korostivat sitä, että leikkaushoitotyö on 

vahvasti tiimityötä, jolloin työkulttuuri muodostuu yhdessä työskentelevien eri 

ammattikuntien edustajien kanssa. Jos leikkaussairaanhoitajan työtä allokoidaan uudella 

tavalla, toiminnan muutos vaatii uudenlaista ajattelua koko tiimiltä. 

Leikkaussairaanhoitajan työn allokoinnin muuttaminen vaikuttaa muun tiimin 

toimintaan, jolloin myös muiden ammattiryhmien mielipiteet on otettava huomioon.  
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että siinä koko ajan niinku pärjättäisiin yhdellä, niin se vaatii sitten siltä 

koko tiimiltä vähän erilaista ajattelua, mitä on totuttu tällä hetkellä. 

 

5.2.4. Kokemusperäinen tieto leikkaushoitotyön intensiteetistä leikkaushoitotyön 

allokointipäätöksiä ohjaavana tekijänä 

 

Leikkaushoitotyön allokointipäätöksiä ohjaa kokemusperäinen tieto leikkaushoitotyön 

intensiteetistä. Kokemusperäinen tieto muodostuu osittain leikkaushoitotyön esimiesten 

henkilökohtaisesta kokemuksesta kliinisessä leikkaushoitotyössä. Leikkaushoitotyön 

esimiehet toivat esille, että kokemus kliinisestä hoitotyöstä tuo substanssiosaamista ja 

auttaa ymmärtämään leikkaushoitotyön vaatimuksia ja allokoimaan 

leikkaussairaanhoitajia ja heidän osaamistaan toimenpidekohtaisesti työn intensiteetin 

mukaan. Toisaalta tuotiin esille se, että mitä pidempään on kulunut aikaa kliiniseen 

leikkaushoitotyöhön osallistumisesta, sitä vaikeammaksi muodostuu 

leikkaushoitotyövoiman allokoinnista päättäminen henkilökohtaisen 

substanssiosaamisen perusteella.  

 

kaikki esimiehet ovat olleet rivityössä aikanaan, niin varmaan vielä 

kuitenkin on näkemys siitä, että mikä on se toimenpide siellä ja mitä se 

vaatii. 

ei itse tee enää leikkaushoitotyötä, niin sitä tavallaan on osittain senkin 

varassa, mitä joku ihminen sanoo 

 

Henkilökunnan kokemuksella leikkaushoitotyön intensiteetistä katsottiin olevan arvoa 

leikkaushoitotyön allokointipäätöksiä tehtäessä, jos kokemus työn intensiteetistä 

perustui leikkaussairaanhoitajien yhteiseen kokemukseen. Yksittäisen 

leikkaussairaanhoitajan kokemukseen perustuvan arvion työn intensiteetistä ei katsottu 

olevan riittävän luotettavaa tietoa, jotta sillä perusteella voitaisiin tehdä 

allokointipäätöksiä.  

 

Tietysti jos vaan yksi henkilö sanoo, että on tosi kuormittavaa joku tietty 

toimenpide mutta muut ei sano sitä samaa, niin siinä herää epäilys, että 
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onko se niinku yksilöllinen kokemus tältä hoitajalta. Mutta sitten jos 

useampi alkaa sanomaan, niin kyllä mä sitten uskon siihen. 

 

5.3. Leikkaushoitotyön allokointipäätöksiä vaikeuttavat tekijät 

 

5.3.1. Leikkaushoitotyön kuormituksen mittareiden puuttuminen allokointipäätöksiä 

vaikeuttavana tekijänä 

 

Leikkaushoitotyön kuormituksen mittaamiseen tarkoitettujen mittareiden puuttuminen 

vaikeuttaa päätöksentekoa leikkaussairaanhoitajan työn allokoinnista ja etenkin 

allokointipäätösten perustelua. Leikkaushoitotyön esimiehet toivat esille, että on 

olemassa mittareita, joiden perusteella voi tehdä johtopäätöksiä leikkaussairaanhoitajan 

työn kuormituksesta pitkällä aikavälillä. Työn kuormituksen pitkän aikavälin 

arvioinnissa käytettiin hyväksi sairaspoissaolotilastoja, ylityötilastoja, 

työtapaturmatilastoja, työolobarometria ja Intensium® -mittaria.  

 

sairaspoissaolot on tietenkin semmoinen asia ja niitä seurataan ja 

tietenkin työtapaturmat… onko sitten kiire tai mikä sitten syynä, jos 

aiheutuu jotain tämmöistä… 

 

Leikkaushoitotyön esimiehet kokivat kuitenkin, että edellä mainituista mittareista ei 

saanut riittävästi tukea leikkaushoitotyön allokointia koskevaan päätöksen tekoon. 

Leikkausosaston työn kuormituksen mittariksi toivottiinkin Rafaela – mittarin kaltaista 

työn kuormituksen mittaria, jotta voitaisiin osoittaa lisäresurssin tarve.  

 

sitä (Rafaela mittaria) kun on pitkä aikakin seurattu ja niitä on katsottu, 

niin sieltä on löytynyt vankat perusteet sille, että on saatu uusia 

vakansseja. 
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Rafaela – mittarin soveltuvuus leikkaushoitotyön kuormituksen mittaamiseen koettiin 

kuitenkin huonoksi, koska mittari on alun perin kehitetty vuodeosastojen kuormituksen 

mittaamiseen ja mittaa lähinnä vuodeosaston potilaan hoitoisuutta. Leikkaushoitotyön 

esimiehet korostivat, että leikkaushoitotyön luonne on erilaista, kuin vuodeosastojen 

hoitotyön. Tällöin työn kuormitusta mitattaessa tulisi kiinnittää huomiota potilaan 

hoitoisuuden lisäksi toimenpiteen kuormittavuuteen. 

 

mutta sehän (Rafaela) mittaa kyllä jos mä oikein olen ymmärtänyt, niin 

niin… se on siitä potilaasta lähtöistä. Se määrittää sitä hoitotyön 

tarvetta, että minkä kuntoinen se potilas on ja kun meillä kuitenkin sitä 

määrittää myös se, että mikä toimenpide siellä on. 

 

Leikkaushoitotyön esimiehet totesivat, että heillä itsellään on hyvä käsitys siitä, mihin 

toimenpiteisiin pitäisi allokoida lisäresurssia mutta koska leikkaushoitotyön 

kuormituksen mittari puuttui, on vaikea osoittaa tätä todeksi. Rafaela – tuoteperheeseen 

kuuluvan leikkaushoitotyön kuormituksen mittaamiseksi kehitetyn Perihoi – mittarin 

tiedettiin olevan tulossa mutta sitä ei vielä voitu hyödyntää. 

 

mehän itse kyllä tiedetään se sillälailla, että missä olisi hyvä olla 

enemmän, kuin mitä me perinteisesti ajatellaan mutta kun meillä ei ole 

osoittaa sitä millään mittarilla. 

ja sitten on tietysti tämä meidän perihoi, joka on nyt jossain. Josta ei 

niinku hirveän paljon ole kuulunut. 

 

5.3.2. Äkilliset erityistilanteet leikkaushoitotyön allokointipäätöksiä vaikeuttavana 

tekijänä 

 

Äkilliset erityistilanteet leikkaushoitotyössä vaikeuttavat allokointipäätöksiä ja 

päätöksenteko leikkaussairaanhoitajan työn allokoinnista koettiin vaativaksi 

leikkaushoitotyön arvaamattomuuden vuoksi. Leikkaushoitotyön esimiehet korostivat, 

että tehtäessä etukäteen suunnitelmia leikkaushoitotyön allokoinnista, ei voi koskaan 

luottaa leikkaushoitotyön toteutuvan suunnitellulla tavalla. Leikkausosaston toiminnan 
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luonne vaikutti siihen, miten luotettavia allokointipäätöksiä voitiin etukäteen tehdä. 

Leikkausosastolla, jossa leikkauslistalla on vain elektiivistä kirurgiaa, on helpompi 

miettiä leikkaussairaanhoitajan työn allokointia. Päivystysleikkauksista vastaavalla 

leikkausosastolla leikkauslista muuttuu jatkuvasti ja henkilökunnan tarve saattaa 

vaihdella hyvin paljon päivän aikana. 

 

tämä työhän kun ei ole ennustettavissa. Että paljonko menee missäkin 

leikkauksessa aikaa vaikka me ajateltaisiin vaikka minkälaisia 

keskiarvoja. 

sen (päätöksentekoprosessin) pitää olla aika nopea, kun siinä tulee niitä 

että sinulla on kaikissa saleissa joku ja sieltä pukataan aneurysmaa että 

mihin sinä sen sieltä sijoitat. 

 

Leikkauslistan hallinta on siis vaativaa mutta myös leikkauksen intraoperatiiviseen 

vaiheeseen voi sisältyä äkillisiä erityistilanteita. Potilaan voinnissa saattaa tapahtua 

äkillisiä muutoksia leikkauksen aikana, jolloin etukäteen arvioitu leikkauksen 

keskimääräinen kesto pidä enää paikkaansa. Äkilliset muutokset potilaan voinnissa 

intraoperatiivisen vaiheen aikana voi johtaa myös siihen, että tarvitaan enemmän 

henkilökuntaa, kuin oli alun perin suunniteltu.  

 

mutta eri asia jos se sitten meneekin avoimeksi äkillisesti, niin sitten 

tarvitsee sen henkilökunnankin vähän aikaa siihen ja täytyy sitten 

nopeesti reagoida kaikkeen. 

 

5.3.3. Päätöksenteon moniportaisuus ja hajanaisuus allokointipäätöksiä vaikeuttavana 

tekijänä 

 

Strategisella tasolla päätöksenteko leikkaushoitotyön allokoinnista tapahtuu 

yhteistyössä lääkärijohdon kanssa. Leikkaushoitotyön esimiehet toivat esille, että 

toimintaa kehitetään pääasiassa lääketieteen kehittymiseen liittyvien muutosten 

mukaisesti. Lääkärijohto onkin aktiivisesti mukana suunnittelussa silloin, kun kyseessä 

on toiminnan muutokset. Muutokset toiminnassa vaatisivat kuitenkin leikkaushoitotyön 
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allokoinnin osalta huolellista harkintaa päätöksenteossa. Tähän ei kuitenkaan ole 

mahdollisuutta, koska muutokset ovat yleensä nopeita, eikä aikaa harkinnalle jää 

riittävästi. Tällöin käsitys leikkaushoitotyön allokoinnin vaatimuksista jää hajanaiseksi. 

mehän ei hoitotyön tekijöinä pystytä tekemään päätöksiä, jotka koskee 

potilaan lääketieteellistä hoitoa eli meillä ei ole lupaa esimerkiksi perua 

jonkun potilaan hoitoa sen takia, että meillä on resurssipula. 

 

Leikkaushoitotyön allokointia koskevassa päätöksenteossa apulaisosastonhoitajilta ja 

osastonhoitajilta odotetaan enemmän operatiivisen toiminnan hallintaa, kuin strategisen 

tason suunnittelua. Leikkaushoitotyön esimiehet toivat esille, että strategisen tason 

suunnitteluun on vaikea päästä mukaan mutta ylemmän johdon strategisen tason 

linjausta leikkaushoitotyön osalta on silti syytä noudattaa. Päätöksentekoketju 

leikkaushoitotyön allokoinnista koettiin hajanaiseksi, koska allokointipäätöksiin ei 

voinut juurikaan vaikuttaa ja operatiiviselta tasolla ei saanut ääntään kuuluville pitkän 

linjan suunnittelussa. Kuten jo aiemmin todettiin, muutoksi tulee nopealla tahdilla ja 

niihin pitäisi pystyä reagoimaan nopeasti ja tekemään siihen perustuvia 

allokointipäätöksiä. Operatiivisella tasolla vastuuta on enemmän, kuin valtaa päättää 

asioista ja usein toiminnan muutoksen vaatimat allokointipäätökset jäivät vajaiksi, 

koska ylemmältä tasolta täytyi odottaa hyväksyvä päätös toiminnan muuttamiseksi. 

 

kyllä mä näin väittäisin, että ei siihen strategiseen päätöksentekoon 

pääse vaikuttamaan sillä tavalla, kuin ehkä itsellä olisi näkemystä ja 

halua. Ne tulevat ne raamit kyllä muualta. Minultakin odotetaan 

enemmän sitä päivittäisen, sen operatiivisen puolen tavoitetta. 

ei ole valtaa, että se ei mene sillä tavalla käsi kädessä. Että kun sitä 

vastuuta kuitenkin on mutta sitten aina joutuu odottamaan sitä leimaa 

vähän ylempää. 

onko ylihoitajalla joku tietty linja, jota minun pitää vaikka noudattaa 

 

Operatiivisella tasolla leikkaushoitotyön esimiehet päättävät itsenäisesti 

leikkaushoitotyön allokoinnista ja allokointipäätökset kohdistuvat lähinnä osaamisen 

kohdentamiseen. Liian vähäinen leikkaushoitotyön resurssi saattoi johtaa leikkauksien 

siirtämiseen tai perumiseen. Jos leikkaushoitotyön resurssia oli liian vähän, niin siinä 
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vaiheessa päätöksentekoon leikkaushoitotyön allokoinnista osallistui myös muut 

ammattikunnat. Käyttöpäällikkö keskusteli erikoisalojen kirurgien kanssa suljettavasta 

salista ja tämän jälkeen varmistettiin, että leikkaushoitotyön osaaminen on riittävää auki 

jäävissä saleissa.  

 

Käyttöpäällikkö sitten keskustelee kirurgien kanssa, että mikä sali voisi 

olla se kiinni laitettava sali. 

eikä tällä osastonhoitajaporukalla ja apulaisosastonhoitajaporukalla 

aina pystytä tekemään välttämättä kaikkia päätöksiä. 
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6. POHDINTA  
 

6.1 Tutkimustulosten tarkastelu 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata leikkaussairaanhoitajan työtä leikkauksen 

intraoperatiivisen vaiheen aikana ja kuvata leikkaussairaanhoitajan työn allokointiin 

liittyvää päätöksentekoa. Lisäksi selvitettiin vastausta tutkimuskysymykseen siitä, miten 

leikkaussairaanhoitajan työtä voi allokoida leikkauksen intraoperatiivisessa vaiheessa, 

ottaen huomioon leikkaussairaanhoitajan työn jaksottumisen ja intraoperatiiviseen 

vaiheeseen liittyvän päätöksenteon leikkaushoitotyön allokointiin vaikuttavina tekijöinä. 

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että elektiivisessä laparoskooppisessa 

sappirakon poistossa leikkaushoitotyön intensiteetti vaihteli leikkauksen 

intraoperatiiviseen vaiheeseen sisältyvien kuuden jakson mukaan. Sekä valvovan, että 

instrumentoivan leikkaussairaanhoitajan työ jaksottui niin, että leikkaushoitotyön 

intensiteetti oli korkeimmillaan intraoperatiivisen vaiheen alussa ja lopussa. Tällöin 

leikkaushoitotyön toimintoihin käytetty aika ylitti intraoperatiivisessa jaksossa 

käytettävissä olevan ajan. Kyseiset jaksot olivat ajallisesti hyvin lyhyitä, jolloin työn 

kuormitus on tyypillisesti korkeaa (Pusa 2007). Toisaalta tämän tutkimuksen 

havainnoinnin perusteella etenkin valvovan hoitajan työ oli erityisen matalaa jaksossa, 

leikkaus alkoi – leikkaus loppui. Instrumentoivalla hoitajalla sitä vastoin oli edellä 

mainitussa intraoperatiivisessa jaksossa työn intensiteetti lähes sata prosenttia. Voisiko 

siis ajatella, että valvova hoitaja olisi jaettu resurssi kahden salin välillä, etenkin jakson 

leikkaus alkoi – leikkaus loppui aikana? 

 

Havainnoimalla voi saada tietoa vain näkyvistä (Grönfors 1985) leikkaushoitotyön 

toiminnoista, jolloin valvovan hoitajan työstä saattoi jäädä jokin merkityksellinen osa-

alue huomaamatta. Valvovan hoitajan työhön intraoperatiivisessa vaiheessa kuuluu 

myös leikkauksen kulun seuraaminen ja varautuminen äkilliseen erityistilanteeseen 

(Tengvall 2010, Kuhmola 2007). Näitä leikkaushoitotyön toimintoja on ulkopuolisen 

havainnoijan mahdotonta luotettavasti havaita. Toisaalta leikkaushoitotyön esimiehet 
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toivat haastattelussa esille, että leikkaushoitotyötä olisi mahdollista allokoida uudella 

tavalla siten, että valvova hoitaja olisi jaettu resurssi kahden leikkaussalin välillä. Myös 

havainnoitaessa todettu valvovan leikkaushoitajan työn intensiteetin matala taso 

jaksossa leikkaus alkoi – leikkaus loppui, tukee tätä käsitystä. Jotta valvova hoitaja voisi 

olla jaettu resurssi kahden salin välillä, edellyttää se leikkaushoitotyön esimiesten 

mielestä sitä, että salit sijaitsevat toisiinsa nähden vierekkäin ja toimenpiteiden 

vaiheiden tulee edetä eriaikaisesti. Marjamaa (2008) ja Peltokorpi (2010) ovat 

tutkimuksissaan todenneet, että leikkausosaston toimintaa voidaan tehostaa 

kiinnittämällä huomiota prosesseihin ja esimerkiksi leikkaussalien aloitusaikojen 

porrastukseen.  

 

Tässä tutkimuksessa leikkaushoitotyön esimiehet korostivat allokointipäätösten taustalla 

olevan tavoitteen potilaslähtöisen leikkaushoidon toteuttamisesta, henkilökunnan 

työhyvinvoinnista huolehtimisesta ja resurssien riittävyyden varmistamisesta. Vaikka 

valvovan hoitajan esitettiin voivan olla jaettu resurssi kahden salin välillä, tuotiin esille 

erityisesti huoli potilasturvallisuuden vaarantumisesta, jos salissa olevaa henkilökuntaa 

vähennetään. Zheng ym. (2012) tutkimuksessa tosin esitettiin, että potilasturvallisuus 

voisi jopa parantua, jos salissa olevan henkilöstön määrää vähennetään. 

Leikkausosastolla kommunikointi on tärkeä osa moniammatillista tiimityötä ja 

kommunikoinnin onnistumisella on suuri merkitys potilasturvallisuuteen. Mitä 

suurempi tiimi on, sitä monimutkaisempaa kommunikointi on, ja sitä suurempi 

mahdollisuus virhetulkintoihin. (Zheng ym. 2012.) Potilasturvallisuus voi siis jopa 

parantua vähentämällä henkilökuntaa salissa.  

 

Tengvallin (2010) tutkimuksen kyselyn tulokset ovat samansuuntaisia Zhengin ym. 

2012 tutkimuksen kanssa kommunikoinnin korostuneisuuden osalta. Kysyttäessä 

leikkaussairaanhoitajilta itseltään työn tärkeimpiä osa-alueita, leikkaussairaanhoitajat 

vastasivat niiden olevan dokumentointi ja kommunikointi, aseptiikka ja turvallisuus 

sekä leikkaushoidon tekniikka (Tengvall 2010). Tämän tutkimuksen 

havainnointiaineiston perusteella voidaan sanoa, että valvovan hoitajan työssä korostui 

dokumentointi ja kommunikointi sekä aseptiikka ja turvallisuus. Instrumentoivan 
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hoitajan työssä korostui dokumentointi ja kommunikointi sekä leikkaushoidon 

tekniikka.  

 

Tässä tutkimuksessa ilmeni, että riski äkillisistä erityistilanteista vaikeuttaa 

päätöksentekoa leikkaushoitotyön allokoinnista operatiivisella tasolla. Haastatteluissa 

korostettiin äkillisten erityistilanteiden aiheuttavan varteenotettavan 

potilasturvallisuusriskin ja tämän vuoksi leikkaushoitotyön allokointi on haastava 

tehtävä. Silen – Lipponen (2004) turvallisuuden varmistaminen onkin jopa 

ylikorostunutta leikkaushoitotyössä ja nähdään ensisijaisena leikkaussairaanhoitajan 

tehtävänä. Toisaalta edeltävissä tutkimuksissa anestesialääkärin on todettu olevan jaettu 

resurssi useamman leikkaussalin välillä (Marjamaa 2008, Torkki, 2012, Peltokorpi 

2010), eikä tämän mainittu aiheuttavan erityistä potilasturvallisuusriskiä. Kirurgien 

resursseja jaetaan toimenpiteen vaativuuden mukaan mietittäessä, onko assistentille 

tarvetta leikkauksessa vai ei (Alho ym. 2004). Jos siis anestesialääkäri voi olla jaettu 

resurssi useamman salin välillä ja kirurgien määrä leikkauksessa riippuu toimenpiteen 

vaativuudesta, voisiko silloin leikkaushoitotyön resurssejakin allokoida 

toimenpidekohtaisesti? Tässä tutkimuksessa leikkaushoitotyön esimiehet toivat esille, 

että leikkaussalikohtaisesta työvoiman allokoinnista pitäisi siirtyä toimenpidekohtaiseen 

leikkaussairaanhoitajan työn allokointiin. Samansuuntainen käsitys esitetään 

tutkimuksessa, jossa Torkin (2012) mukaan leikkaussalien tehokkuutta ja tuottavuutta 

tarkasteltaessa pitäisi siirtyä tarkastelemaan resurssi – intensiteetin vaikutusta 

toimenpidekohtaiseen tehokkuuteen.  

 

Äkillisten erityistilanteiden lisäksi leikkaushoitotyön esimiehet toivat esille huolen 

leikkaushoitotyön resurssien riittävyydestä ja allokointipäätösten vaikutuksesta 

henkilökunnan työhyvinvointiin. Haastatteluissa tuotiin esille, että intraoperatiivisen 

vaiheen alussa ja lopussa olisi hyvä olla jopa nykyistä enemmän henkilökuntaa, koska 

leikkaushoitotyön intensiteetin nähtiin olevan korkeimmillaan näissä kohdin 

intraoperatiivista vaihetta. Pusan (2007) henkilöstöresursseja allokoidessa tulisi ottaa 

työhyvinvoinnin näkökulma huomioon. Henkilöstöresurssin allokoinnissa tulisikin 

kiinnittää huomiota myös prosessiin ja selvittää, missä prosessin vaiheissa todella 

tarvitaan leikkaussairaanhoitajia (Torkki 2012, Peltokorpi 2010). Toisaalta ollaan joka 
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tapauksessa siinä tilanteessa, että hoitohenkilökuntaa ei todennäköisesti ole saatavilla 

tulevaisuudessa riittävästi (Aronkytö ym. 2010) ja leikkaushoitotyön esimiehet toivat 

tämän huolen esille haastattelussa. Työhyvinvointia voisi siis jopa lisätä se, että 

intensiteetiltään korkeampiin toimenpiteisiin ja intraoperatiivisen vaiheen jaksoihin 

allokoitaisiin lisää henkilökuntaa (Pusa 2007). Voitaisiinko tämä resurssi irrottaa 

intensiteetiltään matalammista toimenpiteistä ja intraoperatiivisen jakson vaiheista?  

 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että leikkaushoitotyön 

allokointipäätöksiä vaikeuttaa leikkaushoitotyön intensiteetin mittareiden puuttuminen 

ja leikkaushoitotyön esimiehet kaipaavat allokointia koskevan päätöksenteon tueksi 

leikkaushoitotyön intensiteettiä kuvaavia mittareita. Pusan 2007 mukaan 

terveydenhuoltoalalle tarvitaan muun muassa työn intensiteetin mittareita, jotta 

terveydenhuoltoalan johtajat voivat allokoida henkilöstöresursseja oikeudenmukaisesti 

Koska leikkaushoitotyön intensiteetin mittaamiseen tarkoitettuja mittareita ei ole vielä 

käytössä, päätöksenteko leikkaushoitotyön allokoinnista perustuu tutkimuksen kohteena 

olevassa organisaatiossa käytössä olevaan perinteiseen työpanoslaskelmamalliin, jossa 

yhtä leikkaussalia kohden allokoidaan kaksi leikkaussairaanhoitajaa.  

 

Leikkaushoitotyö on moniammatillista tiimityötä (Torkki 2012, Peltokorpi 2010, 

Tengvall 2010, Marjamaa 2008) ja haastatteluissa tuli esille, että yhden tiimiin kuuluvan 

ammattiryhmän muutos työskentelytavoissa vaikuttaa väistämättä muun tiimin 

toimintaan ja työnjakoon. Leikkaushoitotyön esimiehet toivatkin esille, että jos 

leikkaussairaanhoitajan työn allokointia järjestetään uudella tavalla, vaatii se 

moniammatillista yhteistyötä. Leikkausosastolla moniammatillinen yhteistyö on tiivistä 

(Marjamaa 2008). Leikkaushoitotyön esimiehet toivat esille, että päätöksenteon 

moniportaisuus ja hajanaisuus vaikeuttaa allokointipäätöksiä ja leikkaushoitotyön 

johtamista valvomossa. Jotta leikkaushoitotyön allokointipäätöksiä voidaan tehdä, tulisi 

moniammatillisen yhteistyön olla tiivistä ja päätöksenteon ja vastuun ja vallan selkeitä. 

Samansuuntaisia tuloksi on tuotu esille edeltävissä tutkimuksissa. Sairaaloiden 

johtamisjärjestelmät ovat epäselviä ja monimutkaisia kokonaisuuksia ja tämä vaikeuttaa 

päätöksentekoa (Marjamaa 2008, Torkki 2012).  
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6.2 Tutkimuksen eettisyys 

 

.Kvalitatiivisen tutkimuksen eettiset kysymykset liittyvät keskeisesti ihmisarvon 

kunnioittamiseen. Tällöin tutkimuksen eettiset valinnat liittyvät oikeuteen saada 

riittävästi tietoa tutkimuksesta, tiedonantajien anonymiteetin säilyttämiseen ja 

luottamuksellisuuteen. (Polit & Beck 2012.) Tätä opinnäytetyötä varten haettiin 

tutkimuslupa sairaanhoitopiirin hallintoylihoitajalta, tutkimuslupa myönnettiin 

marraskuussa 2012.  

 

Jotta tutkimukseen osallistuva henkilön suostumus tutkimukseen osallistumisesta voi 

perustua tietoiseen suostumukseen, täytyy tutkimukseen osallistujalle antaa riittävästi 

tietoa tutkimuksesta (Polit & Beck 2012). Ennen havainnointia tutkija otti yhteyttä sen 

yksikön esimieheen, jossa havainnointi tapahtui ja sopi ajankohdan tutkimuksen 

esittelylle. Tutkija kertoi tutkimuksen tarkoituksesta ja omasta taustasta tutkittavassa 

yksikössä työskentelevälle henkilökunnalle ja heillä oli mahdollisuus esittää tarkentavia 

kysymyksiä. Havainnointipäivinä tutkija pyysi kirjallisen suostumuksen (liite 4) niiltä 

leikkaussairaanhoitajilta, jotka oli osoitettu havainnoitavan leikkauksen tiimiin. 

Leikkaussairaanhoitajille kerrottiin vielä kerran lyhyesti, mitä ollaan havainnoimassa 

(liite 2) ja kerrottiin, että osallistuminen tutkimukseen on mahdollista perua missä 

vaiheessa tahansa tutkimusta. Samalla pyydettiin lupa havainnoinnin 

videokuvaamiseen. Koska leikkaussairaanhoitajan työtä on mahdotonta kuvata siten, 

että potilas ei näkyisi kuvassa, pyydettiin potilaalta kirjallinen suostumus videointiin 

(liite 5). Muun tiimin suostumus videointiin varmistettiin suullisesti. Eettisen 

toimikunnan lupaa ei tarvittu, koska tutkimus ei kohdistunut varsinaisesti potilaaseen. 

Tämä asia varmistettiin vielä hallintoylihoitajalta ennen havainnointimateriaalin 

kuvaamista. Haastattelupyyntö (liite 3) lähetettiin sähköpostitse leikkaushoitotyön 

esimiehille ja haastatteluaika sovittiin sähköpostitse. Haastattelun alussa käytiin läpi 

tutkimuksen tausta, osallistumisen vapaaehtoisuus ja kerrottiin lyhyesti haastattelun 

etenemisestä. Haastateltavilta pyydettiin kirjallinen suostumus (liite 4) ennen 

haastattelun aloittamista. 
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Tutkimus tulee suorittaa niin, että tutkimukseen osallistuvien anonymiteetti 

varmistetaan (Polit & Beck 2012). Tiedonantajien anonymiteettiin liittyi ongelma siinä, 

että kaikki tutkimukseen tiedonantajina osallistuvat ja havainnoinnin kohteena olevat 

henkilöt tulivat tutkijan tietoon. Tällöin tutkittavien anonymiteetti perustui 

luottamukseen siitä, että tutkija ei tuo heidän henkilöllisyyttään esille tutkimuksen 

missään vaiheessa (Polit & Beck 2012). Opinnäytetyön haastattelujen ja havainnoinnin 

materiaali tuli vain tutkijan tietoon. Lisäksi tutkimuksen raportti kirjoitettiin niin, että 

yksittäinen vastaaja tai havainnoinnin kohteena oleva henkilö ei ollut tunnistettavissa. 

Alun perin haastatteluaineistoa oli tarkoitus hyödyntää niin, että tutkimustuloksissa olisi 

voitu erotella apulaisosastonhoitajien, osastonhoitajien ja ylihoitajien antamia 

vastauksia. Koska haastateltava joukko jäi pieneksi (n = 5), oli alkuperäisestä 

suunnitelmasta luovuttava haastateltavien anonymiteetin turvaamiseksi. Tämän lisäksi 

alkuperäiset ilmaisut muutettiin murreilmaisuista kirjakielelle, jotta haastateltavat eivät 

olisi tunnistettavissa tutkimusraportista. Tutkimuksen aineiston käsittelyn osalta 

tutkittavien anonymiteetti suojattiin siten, että tutkija havainnoi videomateriaalin ja 

litteroi haastattelut yksin ja säilytti tutkimuksen aineiston vain tutkijan itsensä tiedossa 

olevassa paikassa. Tutkimuksen aineisto hävitettiin välittömästi aineiston analyysin 

jälkeen.  

 

Eettisiä kysymyksiä sisältyy edellä mainittujen lisäksi myös aiheen ja 

tutkimusmenetelmien valintaan sekä tutkimustulosten raportointiin (Polit & Beck 2012). 

Aihetta valittaessa tutkija valitsi aiheen, joka ei ollut ainoastaan tutkijan omien 

intressien mukainen, vaan aiheen valinta perusteltiin sen yhteiskunnallisen ja tieteellisen 

tärkeyden vuoksi. Tutkimusmenetelmät valittiin niin, että ne antoivat vastauksia 

tutkimusongelmaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata 

leikkaussairaanhoitajan työtä leikkauksen intraoperatiivisessa vaiheessa ja tavoitteena 

oli saavuttaa todellinen kuvaus leikkaussairaanhoitajan työn jaksottumisesta. 

Havainnointi aineiston keräämisen menetelmänä oli perusteltua siksi, että 

leikkaussairaanhoitajan työstä on hyvin vähän tutkimustietoa, jolloin oli tarpeen tutkia 

leikkaussairaanhoitajan työn prosessia sisältä päin (Grönfors 2008). Tutkimuksen 

toisena tavoitteena oli saada selville miten ja millä perusteella leikkaushoitotyön 

esimiehet allokoivat leikkaussairaanhoitajan työtä. Haastattelemalla saadaan selville 

ihmisten ajatukset ja perustelut tutkittavaan ilmiöön liittyen (Polit & Beck 2012). 
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6.3 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella joko koko tutkimusta koskevana tai 

tutkimuksessa käytettäviä mittareita koskevana (Pollit & Beck 2012). Tutkimuksen 

luotettavuutta tulee tarkastella koko tutkimusprosessin ajan ja tutkimusta koskevia 

luotettavuuteen liittyviä tekijöitä ovat tutkimuksen totuusarvo, sovellettavuus, pysyvyys 

ja neutraalius. Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on kiinnitettävä 

erityistä huomiota siihen, kykeneekö tutkija kuvaamaan tutkimustilanteen, aineiston 

keruun ja aineiston analyysin riittävän selkeästi ja yksityiskohtaisesti. Lisäksi tutkijan 

pitää pystyä vastaamaan tutkimuksessaan asettamaansa tutkimuskysymykseen. Tässä 

tutkimuksessa edellä mainittuja tutkimuksen osa-alueita arvioidaan uskottavuuden 

(credibility), vahvistettavuuden (confirmability), seuraamuksellisuuden (dependability) 

ja siirrettävyyden (transferability) kriteerien mukaan. (Lincoln & Guba 1985.)  

 

Kvalitatiivisen tutkimusprosessin validius perustuu siis tutkimusprosessin 

yksityiskohtaiseen ja objektiiviseen kuvaukseen. Tällöin sisäinen validiteetti arvioidaan 

kvalitatiivisen tutkimuksen uskottavuuden kriteerin perusteella. Tutkimuksen 

objektiivisuuteen vaikuttaa tutkijan omat ennakko-odotukset ja johtopäätösten 

oikeellisuus. Tutkittavien luottamuksen saavuttamisella ja tutkijan sitoutumisella 

tutkimukseen on suuri vaikutus todellisen ilmiön saavuttamisessa. (Lincoln & Guba 

1985, Grönfors 2008.) Tämän tutkimuksen uskottavuutta vahvisti tarkka kuvaus 

tutkimuksen tiedonantajista, havainnoista ja aineiston analyysista ja tulkinnasta sekä 

tutkijan asemasta tutkittavaan ilmiöön nähden.  

 

Tämän tutkimuksen uskottavuutta lisää se, että tiedonantajat ja havainnoitavat 

leikkaukset valittiin harkinnanvaraisesti tutkimustehtävän ohjaamana. Aineiston 

luotettavuutta haastattelun osalta heikentää se, että haastatteluja oli vain viisi. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen riittävyyttä arvioidaan sen saturoitumisen kautta (Polit & 

Beck 2012). Vähäisestä haastattelujen määrästä huolimatta aineisto saturoitui hyvin, 

johon vaikutti luultavasti haastateltavien harkinnanvarainen otanta tutkittavan ilmiön 
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asiantuntemuksen mukaan. Kaikki tiedonantajat olivat toimineet vähintään viisitoista 

vuotta leikkaushoitotyössä ja vähintään vuoden leikkaushoitotyön esimiehenä, jolloin 

tiedonantajien asiantuntemus tutkittavasta aiheesta oli syvällinen. Haastatteluaineiston 

luotettavuutta pyrittiin parantamaan käyttämällä autenttisia lainauksia haastateltavien 

puheesta tutkimusraportissa. Näin jokainen lukija voi arvioida tutkijan tekemiä 

tulkintoja haastatteluista. (Polit & Beck 2012.)  

 

Havainnointiaineiston luotettavuutta parantaa erityisesti havainnoitavien henkilöiden 

luottamuksen saavuttaminen. Tämä luottamus saavutetaan kertomalla tutkimuksen 

tarkoituksesta ja tavoitteista riittävästi tutkimuksen kohteena oleville henkilöille. Lisäksi 

on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että tutkija tekee oikeita johtopäätöksiä 

havainnoidusta tilanteesta tai kuvaa tilanteen juuri sellaisena, kuin se on. Tutkijan oman 

position ymmärtäminen tutkittavaan kohteeseen nähden on myös erityisen tärkeää 

havainnointitekniikalla suoritetussa tutkimuksessa. (Grönfors 2008.) Tässä 

tutkimuksessa tutkija pyrki parantamaan havainnointiaineiston luotettavuutta sillä, että 

tutkimuksesta ja tutkijan taustasta kerrottiin riittävästi etukäteen tutkimuksen kohteena 

olevalle yhteisölle. Tutkijan pitkä työhistoria leikkaushoitotyössä ja siihen liittyvästä 

esimiestyöstä lisäsi esiymmärrystä ja pienensi riskiä virhearvioinneista havainnoitavasta 

kohteesta. Toisaalta tutkijan työhistoria leikkaushoitotyössä ja hoitotyön esimiehenä voi 

vaikuttaa tutkijan objektiivisuuteen siten, että tutkija saattaa tulkita tutkimuskohdetta 

omien asenteiden, uskomusten ja arvioiden kautta (Polit & Beck 2012). Havainnointeja 

oli vain neljä (n=4) mutta Yin (1989) mukaan yhdenkin tapauksen havainnointi voi olla 

riittävää, kun kyseessä on kuvaileva tutkimus. Käytettäessä havainnointimenetelmää 

aineiston keräämisessä, tulisi havainnoijia olla enemmän, kuin yksi, jotta havainnoitu 

aineisto olisi luotettava (Tuomi & Sarajärvi 2009). Tämä tutkimus on opinnäytetyö ja 

tutkijalla ei ollut taloudellisesti mahdollista lisätä havainnoinnin luotettavuutta 

käyttämällä toista havainnoijaa.  

 

Vahvistettavuus tarkoittaa kvalitatiivisessa tutkimuksessa sitä, että tutkimustulokset 

saavat tukea muista tutkimuksista tai triangulaatiosta. Tulosten täytyy myös heijastaa 

tiedonantajien näkemyksiä tutkittavasta ilmiöstä, eikä tutkijan oma motivaatio tai 
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näkökulma saa ohjata tulosten tulkintaa. (Polit & Beck 2012.) Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa ei kuitenkaan pyritä tutkittavan ilmiön yleistykseen, vaan tutkimuksessa 

näkyy aina tutkijan subjektiivinen tulkinta tutkittavasta ilmiöstä (Polit & Beck 2012.) 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata leikkaussairaanhoitajan työtä leikkauksen 

intraoperatiivisessa vaiheessa ja siihen liittyvää päätöksentekoa. Luotettavuutta lisää 

tässä tutkimuksessa se, että tutkittava maailma ja ilmiö oli tutkijalle itselleen tuttu. 

Tutkimuksen tulosten tulkinnan luotettavuutta pyrittiin lisäämään tässä tutkimuksessa 

aineistotriangulaation kautta. Tässä tutkimuksessa haastatteluaineiston tulkinta sai 

osittain tukea havainnointiaineistosta. Tiedonantajat kuvasivat leikkaussairaanhoitajan 

työn jaksottumista samansuuntaisesti, kuin tutkija itse havainnoi tutkittavan asian. 

Tutkimuksen luotettavuutta olisi lisännyt myös aineiston analyysin luetuttaminen 

tiedonantajilla mutta aikataulullisista syistä tämä jäi toteuttamatta. 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa seuraamuksellisuudella tarkoitetaan tutkimuksen 

tuottaman tiedon pysyvyyttä ja kestävyyttä ajassa ja muuttuvissa olosuhteissa. 

Tutkimuksen pitäisi olla toistettavissa samoilla tai samanlaisilla tiedonantajilla, 

samanlaisessa kontekstissa, kuin alkuperäinen tutkimus. (Polit & Beck 2012.) Tässä 

tutkimuksessa pyrin lisäämään luotettavuutta kuvaamalla tutkimuksen tarkoituksen, 

kontekstin ja kohderyhmän tarkasti, jotta tutkimus olisi toistettavissa samanlaisissa 

olosuhteissa, kuin alkuperäinen tutkimus. Haastattelut etenivät pääosin vapaasti 

haastatteluteemojen mukaan, eikä tarkentavia kysymyksiä ollut juurikaan tarpeen tehdä. 

Havainnoitaessa kerätyn aineiston luotettavuuteen voi vaikuttaa se, että havainnoitava 

kohde voi muuttaa toimintaansa sosiaalisesti hyväksyttävämpään suuntaan. Tällöin 

havainnoimalla ei välttämättä saada esille oikeaa ilmiötä. Lisäksi havainnoitaviin voi 

vaikuttaa tietoisuus videokameran läsnäolosta, jolloin havainnoitavien ihmisten toiminta 

saattaa muuttua. (Grönfors 2008.) Tässä tutkimuksessa tutkijan oma työhistoria 

leikkaussairaanhoitajana ja havainnoitavien tietoisuus tästä, vähensi havainnoitavien 

työprosessin muuttumista tavanomaisesta työprosessista. 

 

Siirrettävyydellä tarkoitetaan sitä, että tutkimus on siirrettävissä muihin vastaaviin 

tilanteisiin (Lincoln & Guba 1985). Tähän olen pyrkinyt kuvaamalla tutkimuksen 
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ympäristön, aineiston ja tutkimusprosessin yksityiskohtaisesti. Lisäksi tutkimuksen 

pohdintaosiossa olen pyrkinyt osoittamaan tutkimuksen empiirisen aineiston ja 

tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen yhteyden toisiinsa.  

 

Mittarin luotettavuutta voidaan tarkastella reliabiliteetin ja validiteetin kautta. 

Tutkimusten tulosten kannalta on erittäin tärkeää, että mittari todella mittaa sitä, mitä 

sen on tarkoitettu mittaavan. Tutkimuksen luotettavuus on täysin riippuvainen mittarin 

luotettavuudesta. (Polit & Beck 2012.) Opinnäytetyön havainnointilomake on 

muodostettu Tengvallin (2010) tekemän tutkimuksen pohjalta, jossa leikkaushoitotyö 

oli jaettu useisiin toimintoihin. Metsämuurosen (2006) mukaan mittarin luotettavuutta 

lisää, jos mittaria on käytetty aiemmin ja se on todettu käyttökelpoiseksi. Tengvallin 

mittari oli kehitetty leikkaushoitajan työn sisällön selvittämiseksi. Omassa 

opinnäytetyössäni olin kiinnostunut selvittämään leikkaushoitajan työn jaksottumisesta 

leikkauksen intraoperatiivisessa vaiheessa. Sekä havainnoinnin että teemahaastattelun 

osalta luotettavuutta lisättiin tekemällä ennen varsinaista tutkimusaineiston keräämistä 

esitestaus. Havainnointilomake esitestattiin siten, että opinnäytetyöntekijä katsoi 

ensimmäisen videon materiaalin ja teki sen pohjalta johtopäätöksensä tarpeesta muokata 

mittaria. Tässä vaiheessa havainnointi lomakkeesta poistettiin ne leikkaushoitotyön 

toiminnot, joita ei voinut aistein havaita. Teemahaastattelun teemojen pohjalta tehtiin 

esihaastattelu sellaiselle henkilölle, joka täytti varsinaisen tutkimuksen tiedonantajan 

kriteerit. Esihaastattelun perusteella haastattelun teema-alueita ei tarvinnut muuttaa ja 

myös esihaastattelu voitiin ottaa varsinaiseen aineistoon mukaan. 

 

6.4 Johtopäätökset  

 

1. Leikkaussairaanhoitajan työ jaksottuu siten, että sekä instrumentoivalla, että 

valvovalla hoitajalla työn intensiteetti on korkeimmillaan intraoperatiivisen vaiheen 

alussa ja lopussa. Matalimmillaan valvovan hoitajan työn intensiteetti on 

intraoperatiivisen jakson ”leikkaus alkoi – leikkaus loppui” aikana.  
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2. Leikkaussairaanhoitajan työn intensiteetti leikkauksen intraoperatiivisessa vaiheessa 

vaihtelee seuraavien tekijöiden yhteisvaikutuksen mukaan: toimenpide, 

leikkaussairaanhoitajien määrä ja osaaminen, muun tiimin kokoonpano ja osaaminen, 

leikkaushoitotyön toimintojen määrä, sekä potilaan hoitoisuus.  

 

3. Leikkaushoitotyötä koskevia allokointipäätöksiä tehtäessä on kiinnitettävä erityisesti 

huomiota potilasturvallisuuden varmistamiseen ja henkilökunnan työhyvinvoinnista 

huolehtimiseen.  

 

4. Leikkaushoitotyön allokoinnin tulee tapahtua moniammatillisen yhteistyön pohjalta 

ja arvio leikkaushoitotyön tarpeesta tulee perustua toimenpidekohtaiseen arvioon 

leikkaussairaanhoitajan työn intensiteetistä.  

 

5. Leikkaushoitotyön allokointipäätöksiä vaikeuttaa leikkaushoitotyön intensiteettiä 

kuvaavan mittarin puuttuminen. Leikkaushoitotyön intensiteetin mittaamiseen on 

kehitettävä oma mittari.  

 

6. DRG – perusteisessa laskutuksessa tulisi ottaa huomioon henkilöstön resurssi- 

intensiteetin vaikutus toimenpiteen kokonaiskustannukseen ja leikkaushoitotyön 

allokoinnin pitäisi perustua DRG-pohjaisiin laskelmiin henkilökuntaresurssin tarpeesta. 

 

7. Leikkaussairaanhoitajan työtä on mahdollista allokoida uudella tavalla leikkauksen 

intraoperatiivisessa vaiheessa esimerkiksi siten, että kahdella leikkaussalilla on yksi 

yhteinen valvova hoitaja erityisesti jakson, leikkaus alkoi – leikkaus lopetettu aikana 
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6.5 Jatkotutkimushaasteet 

 

Leikkaussairaanhoitajan työn allokointia olisi syytä tutkia laajempana kokonaisuutena 

toimintaympäristöönsä peilaten. Olisi tärkeää saada tietoa siitä, miten 

leikkaussairaanhoitajien työn allokoinnin muuttaminen vaikuttaa potilasturvallisuuteen, 

henkilöstön työhyvinvointiin ja moniammatillisen tiimin toimintaan leikkauksen 

intraoperatiivisessa vaiheessa. Tutkimus olisi hyvä toteuttaa toimintatutkimuksena, 

jolloin voitaisiin samalla kehittää tutkimuksen kohteena olevaa organisaatiota sen 

toimintatapojen muuttamisen kautta.  
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LIITE 1 

 

SAATEKIRJE 

Hyvä leikkaussairaanhoitaja,    14.02.2013 

 

Olen terveystieteiden opiskelija Oulun yliopiston lääketieteen tiedekunnasta, 

terveystieteiden laitokselta. Pääaineenani on terveyshallintotiede. Pro graduni 

tarkoituksena on kuvata ja analysoida leikkaussairaanhoitajan työn allokointia 

leikkauksen intraoperatiivisen vaiheen aikana.  

Tutkimus toteutetaan havainnoimalla leikkaussairaanhoitajan työtä leikkauksen 

intraoperatiivisessa vaiheessa. Havainnoitavaksi leikkaukseksi olen valinnut elektiivisen 

laparoskooppisen sappirakon poiston. Havainnoitava leikkaus nauhoitetaan ja analyysin 

jälkeen aineisto hävitetään asianmukaisesti. Tutkimustulokset käsitellään niin, että 

yksittäinen henkilö ei ole tunnistettavissa ja anonymiteetti säilyy. Tutkimukseen 

osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voit kieltää työsi havainnoinnin missä 

vaiheessa tahansa. Pro gradun ohjaajana toimii TtT Marjo Suhonen Oulun yliopiston 

terveystieteiden laitokselta. 

Jos sinulla on kysyttävää tutkimukseeni liittyen, voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai 

sähköpostilla: p. xxx xxx xxxx tai pwigreen@mail.student.oulu.fi 

 

Kiitos!    Päivi Widgren 

    TtM- opiskelija 
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LIITE 2 

SAATEKIRJE 

Hyvä asiakas,     14.02.2013 

 

Olen terveystieteiden opiskelija Oulun yliopiston lääketieteen tiedekunnasta, 

terveystieteiden laitokselta. Pääaineenani on terveyshallintotiede. Pro graduni 

tarkoituksena on kuvata ja analysoida leikkaussairaanhoitajan työn allokointia 

leikkauksen intraoperatiivisen vaiheen aikana.  

Tutkimus toteutetaan havainnoimalla leikkaussairaanhoitajan työtä leikkauksen 

intraoperatiivisessa vaiheessa. Havainnoitavaksi leikkaukseksi olen valinnut elektiivisen 

laparoskooppisen sappirakon poiston. Havainnoitava leikkaus nauhoitetaan ja analyysin 

jälkeen aineisto hävitetään asianmukaisesti. Nauhoitettu aineisto käsitellään niin, että 

leikkaukseen tulevan asiakkaan yksityisyys ei kärsi. Kuvatun materiaalin näkee vain Pro 

gradun tekijä itse ja tarvittaessa ohjaajani TtT Marjo Suhonen Oulun yliopiston 

terveystieteiden laitokselta. 

Suostumus toimenpiteenne kuvaamiseen perustuu täysin vapaaehtoisuuteen ja teillä on 

oikeus kieltää kuvatun materiaalin käyttö missä vaiheessa tahansa.  

Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa minuun yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla: p. 

xxx xxx xxxx tai pwigreen@mail.student.oulu.fi. 

 

Kiitos!     Päivi Widgren 

     TtM - opiskelija 
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LIITE 3 

 

SAATEKIRJE 

Hyvä hoitotyön esimies, 

 

Olen terveystieteiden opiskelija Oulun yliopiston lääketieteen tiedekunnasta, 

terveystieteiden laitokselta. Pääaineenani on terveyshallintotiede. Pro graduni 

tarkoituksena on kuvata ja analysoida leikkaussairaanhoitajan työtä leikkauksen 

intraoperatiivisen vaiheen aikana sekä kuvata leikkaussairaanhoitajan työn allokointiin 

liittyvää päätöksentekoa. 

Tutkimusaineiston kerääminen toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä 

vaiheessa kuvasin ja havainnoin leikkaussairaanhoitajan työtä elektiivisessä 

laparoskooppisessa sappirakon poistossa. Toisessa vaiheessa haastattelen 

leikkaushoitotyön allokoinnista päättäviä esimiehiä. Haastattelu on yksilöhaastattelu ja 

toteutetaan teemahaastattelun keinoin.  Haastattelu nauhoitetaan ja analyysin jälkeen 

aineisto hävitetään asianmukaisesti. Tutkimustulokset käsitellään niin, että yksittäinen 

henkilö ei ole tunnistettavissa ja anonymiteetti säilyy. Tutkimukseen osallistuminen on 

täysin vapaaehtoista ja voit kieltäytyä siitä missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. Pro 

gradun ohjaajana toimii TtT Marjo Suhonen Oulun yliopiston terveystieteiden 

laitokselta. 

Olisiko minun mahdollista haastatella sinua? Haastatteluun kuluu aikaa noin tunti ja 

haastatteluaika sovitaan sinulle sopivaan aikaan. Jos voit osallistua, ota yhteyttä alla 

olevaan puhelinnumeroon tai sähköpostiin, niin sovitaan haastatteluaika. 

 p. xxx xxx xxxx tai pwigreen@mail.student.oulu.fi 

 

Kiitos!    Päivi Widgren 

    TtM- opiskelija 
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LIITE 4 

SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN 

 

TtM – opiskelija Päivi Widgrenin terveyshallintotieteen pro gradu- tutkimus: 

Leikkaussairaanhoitajan työn allokointi ja siihen liittyvä päätöksenteko leikkauksen 

intraoperatiivisessa vaiheessa. 

 

Olen saanut tietoa tutkimuksesta, johon osallistun. Tiedän asemani ja oikeuteni 

tutkimuksessa. Annan suostumukseni tutkimukseen osallistumiseen ja kerättyjen 

tietojen käyttöön tutkimusraportissa. 

 

 

________. päivänä ______________________kuuta 2013 

 

 

_____________________________________________________ 

Allekirjoitus ja nimen selvennys 

 

  



 

LIITE 5 

SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN (POTILAS) 

 

TtM – opiskelija Päivi Widgrenin terveyshallintotieteen pro gradu- tutkimus: 

Leikkaussairaanhoitajan työn allokointi leikkauksen intraoperatiivisessa vaiheessa. 

 

Olen saanut tietoa tutkimuksesta, jota varten toimenpiteeni kuvataan ja tallennetaan. 

Annan suostumukseni minua koskevan toimenpiteen kuvaamiseen ja tallentamiseen 

 

 

________. päivänä ______________________kuuta 2013 

 

 

_____________________________________________________ 

Allekirjoitus ja nimen selvennys 

 

  



 

LIITE 6(1) 

 

HAVAINNOINTILOMAKE 

 

Leikkaushoitajalta edellytetyn ammatillisen pätevyyden osa-alueet ja niiden 

suorittamiseen kuluva aika (Tengvall 2010) laparoskooppisessa sappirakon poistossa  

 

 

 

Taustatiedot: 

 

1. Työkokemus leikkaushoitajana: Instrumentoiva hoitaja ____ vuotta, valvova 

hoitaja ____vuotta 

 

2. Työkokemus nykyisessä työpaikassa: Instrumentoiva hoitaja ____ vuotta, 

valvova hoitaja ____vuotta 

 

3. Oliko leikkauksen intraoperatiivisessa vaiheessa hoitotyön opiskelija 

ohjattavana? Kyllä ____ Ei ____ 

 

4. Oliko leikkauksen intraoperatiivisessa vaiheessa perehtyvä sairaanhoitaja 

ohjattavana? Kyllä ____ Ei ____ 

 

 

5. Leikkaustiimin kokoonpano 

 

kirurgi ____ kirurgiassistentti ____ instrumentoiva hoitaja ____ valvova hoitaja 

____ LVM____ Muu hlökunta, kuka?__________ 

 

  

  



 

LIITE 6(2) 

1. Aseptiikka ja turvallisuus 

 Instrumentoiva 

hoitaja 

Valvova hoitaja 

Käsien kirurginen desinfektio   

Steriiliksi pukeutuminen   

Steriilien käsineiden pukeminen   

Toimenpidealueen steriiliksi peittäminen   

Toimenpidealueen varmistaminen (puoli)   

Käsidesinfektio   

Virheellisen aseptisen menettelyn korjaaminen   

Sidetarvikkeiden ym. laskeminen   

Instrumenttien varaaminen ennen 

toimenpidettä 

  

Aseptiikan toteutumisen valvonta   

Toimenpiteen kulun seuraaminen   

Potilaan ihon desinfioiminen   

Instrumenttien tarkistaminen ennen 

toimenpidettä 

  

Välineellisestä toimintavalmiudesta 

huolehtiminen 

  

Leikkausasennosta johtuvien komplikaatioiden 

ehkäisy 

  

Peittelymateriaaleista aiheutuvien 

ihokomplikaatioiden ehkäisy 

  

Potilaan lämpötasapainosta huolehtiminen   

Välineiden sterilointi   

 

2. Dokumentointi ja kommunikointi  

 Instrumentoiva hoitaja Valvova hoitaja 

Leikkaustiimin jäsenten 

ohjaaminen 

  

Toimintaan puuttuminen 

virheen sattuessa 

  

Vuorovaikutus ja yhteistyö   

Tiedottaminen ja 

ohjaaminen salitilanteesta 

  

Leikkausasennon 

purkaminen 

  

Palautteen antaminen 

leikkaustiimin jäsenille 

  

Tieto- ja viestintätekniikka   

Potilaan hoitoprosessin 

kirjaaminen 

  

Hoitotyön sähköinen 

kirjaaminen 

  

Kirjaaminen/dokumentointi   

  



 

          LIITE 6 (3) 

LIITE 6(3) 

3. Leikkaushoidon tekniikka  

 Instrumentoiva hoitaja Valvova hoitaja 

Instrumenttipöydän 

steriiliydestä ja järjestyksestä 

huolehtiminen 

  

Assistenttina toimiminen   

Implanttien, proteesien ja 

siirteiden käsittely 

  

Haavan peittäminen   

Dreenien käyttö ja 

merkitseminen 

  

Sidetarvikkeiden 

tarkistuslaskenta 

  

Instrumenttien 

kontrolloiminen 

  

Leikkaussalin 

valmisteleminen (lämpö, 

kosteus) 

  

Potilasnäytteiden 

käsitteleminen 

  

Vuodon seuraaminen ja sen 

määrästä informoiminen 

  

Kirurgin kutsuminen saliin   

Ihohaavan sulkeminen   

 

4. Lääke- ja anestesiahoito  

 Instrumentoiva hoitaja Valvova hoitaja 

Perifeerisen suoniyhteyden 

avaaminen 

  

Mahdollisen hätätilanteen 

tunnistaminen 

  

Elvytys   

 

  



 

          LIITE 6 (4) 

LIITE  

5. Hoitovalmistelut  

 Instrumentoiva hoitaja Valvova hoitaja 

Potilaan haastattelu   

Esilääkityksen annon 

varmistaminen 

  

Tietojen kerääminen 

(laboratoriovastaukset jne.) 

  

Taustatietoihin tutustuminen 

potilaskertomuksen avulla 

  

Leikkaushoitosuunnitelman 

tekeminen yhdessä kirurgin 

kanssa 

  

Tulevan anestesiamuodon 

tarkistaminen 

  

Potilaan intimiteettisuojasta 

huolehtiminen 

  

Röntgen- laser- ym. laitteiden 

käyttö 

  

 

6. Hoidon yksilöllisyys  

 

 Instrumentoiva hoitaja Valvova hoitaja 

Potilaan vastaanotto ja läsnäolo 

raportointitilanteessa 

  

Mukanaolo potilaan siirrossa 

leikkaussaliin 

  

Anestesian aloitukseen 

osallistuminen 

  

Potilaan ohjaaminen ja 

tukeminen 

  

 

 

7. Äkilliset erityistoiminnot 

 Instrumentoiva hoitaja Valvova hoitaja 

Hengenvaarallisen tilanteen 

tunnistaminen 

  

Havainnoimansa tiedon 

arviointi ja toimenpiteisiin 

ryhtyminen 

  

 

 

8. Leikkausasennot  

 Instrumentoiva hoitaja Valvova hoitaja 

Leikkausasennon laittaminen   

Leikkausasennon purkaminen   

  



 

          LIITE 7  

 

TEEMAHAASTATTELUN KYSYMYSRUNKO 

 

Taustatiedot: Ikä, työyksikön koko, työkokemuksen pituus nykyisessä tehtävässä, 

koulutus, asema organisaatiossa 

 

Haastatteluteema 1: Leikkaushoidon työvoiman allokoinnin tavoitteet 

Työvoiman optimaalinen tehokkuus, palvelujen tuottaminen potilaan tarpeita 

vastaavasti, työnjako eri ammattikuntien välillä, kustannustehokkuus  

 

Haastatteluteema 2: Leikkaushoitotyön kuormitus ja sen mittaaminen 

Mittarit, potilaiden erityistarpeet, hoitohenkilökunnan kokemukset työn kuormituksesta, 

hoitotyön intensiteetti 

 

Haastatteluteema 3: Leikkaushoitotyövoiman määrä ja laatu 

Leikkaustiimin jäsenten optimaalinen määrä, leikkaushoitotyön intensiteetti 

intraoperatiivisen hoidon eri vaiheissa, leikkaussairaanhoitajan osaaminen 

 

Haastatteluteema 4: Leikkaustoiminnanohjaukseen liittyvä päätöksenteko 

Tavoitteet, leikkausosaston toiminnanohjaus, päätöksentekoprosessi 

 

Mitä muita asioita haluat tuoda esille? 
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VALVOVA HOITAJA, leikkaushoitotyön toiminnot 

  



 

          LIITE 19 

INSTRUMENTOIVA HOITAJA, leikkaushoitotyön toiminnot 

 

 



         

 

Esimerkki aineiston analysoinnin etenemisestä, haastattelut           LIITE 20 

ALKUPERÄINEN ILMAISU PELKISTETTY ILMAISU ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA 

Tavoitteena tietysti se, että saadaan ne potilaat 

hoidettua ja kaikki salit auki. Niin, että potilas saa 

parhaan mahdollisen hoidon, potilasturvallisuus on 

taattu. 

Saataisiin ihan oikeasti käytyä nämä läpi ja rehellisesti 

katsottua, miten näitä resursseja ihan oikeasti tarvitsee 

jakaa tulevaisuudessakin. Että ne vastaisivat tätä 

päivää, eivätkä olisi niitä 80 – 90 -luvun jäänteitä.  

Kaikki esimiehet ovat olleet rivityössä aikanaan, niin 

varmaan vielä on näkemys siitä, mikä se toimenpide 

on ja mitä se vaatii. 

Sitten varmaan siitä toimenpiteestä riippuen, mitä 

huippukohtia siinä on varsinaisen operaation aikana 

Aloitus ja lopetushan siinä ovat ne kaikkein 

kiireisimmät 

•Potilasturvallisuus 

•Leikkausprosessin sujuvuus 

•Henkilökunnan hyvinvointi 

•Salien tehokas käyttö 

•Resurssien riittävyyden 

varmistaminen 

•Osaaminen  

•Kokemusperäinen tieto 

leikkaushoitotyön 

intensiteetistä 

• Työnjako  

• Toimenpiteestä johtuva 

intensiteetti 

• Intraoperatiivisen jakson 

mukainen intensiteetti 

•Asiakaslähtöisyys 

allokointipäätöksiä 

ohjaavana tekijänä 

•Olemassa olevat 

resurssit 

leikkaushoitotyön 

allokointia ohjaavana 

tekijänä 

•Perinne ja kulttuuri 

leikkaushoitotyön 

allokointia ohjaavana 

tekijänä 

• Henkilökunnan 

työhyvinvoinnista 

huolehtiminen 

 

 

 

 

LEIKKAUSHOITOTYÖN 

ALLOKOINTIPÄÄTÖKSIÄ 

OHJAAVAT TEKIJÄT 

PÄÄTÖKSENTEON 

PERUSTEENA 

 

Mehän itse tiedetään se, että missä olisi hyvä olla 

enemmän, kuin mitä me perinteisesti ajatellaan mutta 

kun meillä ei ole osoittaa sitä millään mittarilla. 

Tietenkin sitten semmoiset yllättävät tilanteet, että jos 

ei menekään niinku konseptin mukaan ja niitähän me 

ei osata ennustaa. 

•Mittarin puuttuminen 

•Tilannekohtaisuus 

•Päätöksenteon nopeus 

•Äkillisissä erityistilanteissa 

tarvitaan enemmän 

henkilökuntaa 

•Henkilöstön lisätarpeen 

osoittaminen vaikeaa 

•Kuormituksen 

mittareiden 

puuttuminen  

•Äkilliset 

erityistilanteet 

allokointipäätöksiä 

vaikeuttavana tekijänä 

•Päätöksenteon 

hajanaisuus  

 

LEIKKAUSHOITOTYÖN 

ALLOKOINTIPÄÄTÖKSIÄ 

VAIKEUTTAVAT 

TEKIJÄT  

 

 



 

 


