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  ”Kompetenssit sisältävät kuvaukset tiedoista, taidoista, 

asenteista sekä pätevyyden riittävän tason 
kuvauksen” (Tengvallin 2010,1 mukaan Redfern ym. 2002, Eraut 2004). 

 ” Kompetenssit ovat  laajoja osaamiskokonaisuuksia, 
jotka kuvaavat yksilön pätevyyttä, suorituspotentiaalia 
ja kykyä suoriutua  ammattiin kuuluvista tehtävistä.  Ne 
jaetaan koulutusohjelmakohtaisiin (ammatilliseen) 
(subject specific competences) ja yhteisiin 
kompetensseihin (generic competences).”  
 (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto 2007, 2010) Kliinisen perusosaamisen 
näyttökoemalli ja suositukset sairaanhoitajatutkintoon   Terveysalan työryhmän loppuraportti 
kehittämistyöstä 

http://www.tunnistaosaaminen.fi/sites/default/files/terveysalan_osahankkeen_loppuraportti.pdf 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetenssit- määrittelyä jatk.  
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”Työtehtävien edellyttämät valmiudet ja  pätevyys jotka 

liitetään ammattitaitoon ja tarkoitetaan pitkälle 
kehittynyttä alan osaajan varmaa ja taitavaa 
työskentelyä”. (Viitala 2005, Rajn mukaan 2013, 5, Ammattikasvatuksen 
aikakauskirja.) 
 http://www.okka-saatio.com/aikakauskirja/pdf/Aikak_2013_4_paakirj.pdf 



Heräämöhoitajan kompetenssien 
rakentuminen  
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�  Sairaanhoitajan tutkinto 
�  Opetusministeriöà Sairaanhoitajan osaamisvaatimukset 

�   Koulutuksesta valmistuvien ammatillinen osaaminen, keskeiset 
      opinnot ja vähimmäisopintopisteet  

   (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:24, 63 
    Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon) 

�  Erikoistumisopinnot  
�  Eshàanest. ja/tai leik.os:n sh:n pätevyys 
�  perioperatiiviset erikoistumisopinnot (30 op.) 

�  Toimipaikkakoulutus ja kokemus heräämön hoitotyöstä 
(Lukkarinen ym. 2012, 6). 



Heräämöhoitajan kompetenssien tarkastelun lähtökohdat:  
käytäntö ja teoria sekä  normi- ja informaatio-ohjaus 

Käytäntö 

•  Käytäntö 

Teoria  

-NPT (näyttöön perustuva toiminta) 

•  Erja Tengvall                                                              -
Leikkaus- ja anestesiahoitajan ammatillinen pätevyys                                                       
Kyselytutkimus leikkaus- ja anestesiasairaanhoitajille, 
anestesiologeille ja kirurgeille                                                            
àAmmattipätevyysmallin käsitteet          heräämöhoidon prosessin ja 
sisällön määrittely                                                    

• Hoitotyön tutkimussäätiö                                            -
Käsikirja potilaan heräämövaiheen seurannasta ja turvallisesta 
siirrosta vuodeosastolle 12.6.2012                -Aikuispotilaan 
kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö 
19.2.2013 

• Anestesiahoitotyön käsikirja 17.9.2013 
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Heräämöhoitajan kompetenssien tarkastelun lähtökohdat 
jatk. 
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Normi ohjaus 

•  Perustuslaki                                             luku 2  
Perusoikeudet 

•  Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785 

•  Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
28.6.1994/559 

• Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
28.6.1994/564 

• Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 

•  Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 
30.3.2009 298/2009 

Informaatio-ohjaus 

•  Suomalainen potilasturvallisuusstrategia          STM 
2009-2013.  

•  Johtamamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa 
hoitotyöhön                STM Toimintaohjelma 
2009- 2011 

•  Potilasturvallisuutta taidolla Lääkehoidon turvallisuus                    
                    THL 2014. 

•  Sairaanhoitajan eettiset ohjeet    
 Sairaanhoitajaliitto 



Heräämöhoidon prosessi ja heräämöhoitajan 
kompetenssit  

Hoitovalmistelut heräämössä ennen potilasta 

• Potilaasta ennakolta saatavan tiedon 
kokoaminen eri menetelmillä          

 (leikkauslista, tietojärjestelmät, 
 etukäteisinformaatio salin 
 anestesiahoitajalta/ -lääkäriltä)  

• Potilaan hoidon tarvetta vastaavan 
heräämöpaikan ja laitteiden sekä lääkkeiden, 
veren ja nesteiden  varaaminen   

 (hengityskone, nesteen- 
 verenlämmitin,  lämpöpuhallin tai -
 peitto, kivunhoidon välineet jne.) 

• Hoitajaresurssi 

Heräämöhoitajan kompetenssit 

• Kommunikaatio- ja tiimityöskentelytaidot 
• Viestintä ja tietotekniset taidot 

• Turvallisuusosaaminen:                                     
▸laiteturvallisuus                                          
▸lääketurvallisuus                                             
▸hygieniaosaaminen                                       à 
tavanomaiset varotoimet/kosketus/ pisara/ 
ilmaeristys 

• Organisointi- ja päätöksenteko- osaaminen 
▸heräämössä aina vähintään kaksi hoitajaa 
mahdollisten hätätilanteiden varalta 
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Potilaan heräämöhoidon aloitus  
•  Heräämöhoitajan läsnäolo raporttitilanteessa                                           ▸tiedon vastaanottaminen                                                                                     

-potilaan leikkausta edeltävä terveydentila, anestesiamuoto, toimenpide, ohjeet ja määräykset 

•  Seurantalaitteiden asentaminen 

•  Potilaan ohjaaminen ja tukeminen hänen yksilöllisten tarpeittensa mukaan  

•  Kirjaaminen:                                                                                ▸potilasasiakirjat (anestesiakertomus, heräämöhoidon asiakirja) 

Heräämöhoitajan kompetenssit 

•  Kommunikaatio- ja tiimityöskentelytaidot 
•  Viestintä- ja tietotekniikkataidot 

•  Hoidon turvallisuus: 
•  Heräämöhoitaja:                                                            -tietää 

tavallisimmat potilaan toimenpiteeseen liittyvät komplikaatiot                                                                 
-tunnistaa potilaan yksilölliset, komplikaatioille altistavat 
tekijätàosaa ennakoida niitä                                -eri 
anestesiamuotojen tunteminen 

•  Ohjausosaaminen 

• Kirjaaminen                      totuudenmukaisuus, tarkkuus 
huolellisuus 
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Heräämöhoito 
• 1. Verenkierron, nestetasapainon ja 

virtsanerityksen seuranta                                     
2.  Hengityksen seuranta                                        
3. Tajunnan ja lihastoiminnan seuranta                           
4. Leikkaushaavan ja vuodon seuranta                     
5. Lämpötilan seuranta                                        
6. Pahoinvoinnin seuranta                                   
7. Kivun seuranta                                                
8. Potilaan voinnin kirjaaminen ja raportointi 

• Useimmiten esiintyvät leikkauksen jälkeiset 
ongelmat potilailla: 
• pahoinvointi 
• oksentaminen 
• hengityksen ja verenkierron häiriöt 
• post. oper. kipu 
• hypotermia 
• uneliaisuus 
•  lääkevirheet 

Heräämöhoitajan kompetenssit 
• Tarkkailuosaaminen: 

• Eri valvontalaitteiden käytön hallinta 
• Vaativan invasiivisen monitoroinnin hallinta 
• Potilaan tilassa tapahtuvien muutosten 

tunnistaminen ja merkityksen ymmärtäminen 
• Tarkkaileminen ja arviointi tarvittaessa ilman 

valvontalaitteita 
• Erilaisten näytteiden tietäminen ja oikea 

ottaminen 

• Arviointi ja päätöksenteko- osaamiset 
• Potilaasta saadun tiedon arvioinnin osaaminen 

ja päätöksentekoa toimenpiteistä  

• Toiminnan osaaminen hätätilanteissa 
• elvytys, anafylaksinen reaktio 

• Elvytys käypähoito suositus 29.11.2011 

• Turvallisuusosaaminen 
• Hoidon turvallisuus:                                     

oikea potilas, oikea hoito, oikea aika 

• Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy 
• Uusimman aseptisen tiedon mukaisen 

toiminnan osaaminen 9 Elina Naski 
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Heräämöhoito 

•  Tutkimustietoon tai kokemukseen 
perustuvien vaikuttavien menetelmien 
käyttö 

•  Heräämöhoidon tavoite: 
•  Positiivinen hoitokokemus potilaalle 
•  Turvallinen ja  potilaan toipumisen 

kannalta oikein ajoitettu siirtyminen 
vuodeosastolle 

Heräämöhoitajan kompetenssit 

•  Tiedonhakutaidot                                                 
-tutkimustiedon/hoitosuositusten/hyvien 
käytäntöjen  etsimisen osaaminen                      
-sairaalan sisäisen tietoverkon käytön 
osaaminen 

•  Laadunhallinta 
•  Haittatapahtumiin liittyvät menettelyt 
•  Kehittämisosaaminen  

•  Vuorovaikutustaidot: kysyminen, 
kuuntelu, kunnioittaminen jne. 

•  Siirtokriteerien arviointiosaaminen 



Lääkehoito 

•  Pahoinvointia ja oksentelua vähentävät lääkkeet 

•  Hätätilanteissa käytettävät lääkkeet 
•  elvytys, anafylaktinen reaktio 
•  jälkirelaksaatio 
•  hengitysvajaus 
•  potilaan perussairauteen liittyvät kohtaukselliset tilat 

•  Potilaan perussairauksien hoitoon käytettävät lääkkeet 

Heräämöhoitajan kompetenssit  

•  Erittäin hyvä farmakologian ja fysiologian tieto- ja taitoperusta 

•  Lääkehoidon turvallisuusosaaminen esim. LOVe 
•  Turvallinen lääkkeiden käyttö                                                         -

käytettyjen lääkeaineiden indikaatioiden ja vaikutusmekanismien 
tunteminen ja vaikutuksen seuranta                                                                     
-haitta- ja sivuvaikutusten tietäminen                                                  
-lääkkeiden antoreittien ja annostelulaitteiden tunteminen                                                                 
-laskimon sisäisesti annosteltavien lääkkeiden antoluvat ja 
valmiuksien omaaminen                                                           -
lääkehoidon toteuttamisen osaaminen lääkärin ohjeiden mukaisesti                                                     

•  Lääkevalmisteen turvallisuus                                                  -
prosessi 

•  Tiedonhakutaidot (Terveysportti, Fimea. Laitosapteekin omat sivut) 
•  Yksikön lääkehoitosuunnitelman tunteminen 

•  Hätätilanteiden hoitoon käytettävien lääkkeiden ja annostelun 
tunteminen  

•  Potilaan  perussairauksien  hoitoon käytettyjen  lääkkeiden 
tunteminen 

•  Käsihygienian osaaminen 
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Kivunhoito 

• Kivunhoidon osaaminen=                                     -
potilaan kivun tunnistamista (vaikkei potilas kykenisi 
kipuaan itse ilmaisemaan                            -tehokasta 
hoitoa                                                               -
huolellista kirjaamista 

• Kivun arviointi 

• Kivun lääkehoito 

•  Potilaan ohjaus 

Heräämöhoitajan kompetenssit 
• Vuorovaikutusosaaminen                             kuuntelu, 

kysyminen,  kunnioittaminen,  myönteisyys, kyky 
analysoida ja arvioida  (Hätönen 2011,24, Osaamiskartoituksesta 

 kehittämiseen II) 
•  Potilaan kivun tunnistamisosaaminen:                           -

muualla kuin leikkausaluella olevan kivun   tunnistamisen 
osaaminen                                               -kroonisten 
kipujen tunnistaminen 

•  Erilaisten kivun arviointimittarien osaaminen 
• VAS, NRS, VDS,  FPS 
•  Ei- sanalliset potilaan käyttäytymistä arvioivat asteikot 

(nonverbal scale)                                            -Kasvojen ilmeet, 
ääntely, kehon kieli,  persoonallisuuden muutokset jne.                                     

 à Potilaslähtöisyyden  ymmärtäminen mittarin 
 valinnan perusteena 

• Kivunhoidon toteuttamisen osaaminen lääkärin ohjeiden mukaan 
•  Potilaslähtöisyyden ymmärtäminen kivunhoidossa    -

potilaan tarpeeseen perustuminen 
• Yksilöllinen toteutus                             àkipulääkkeen määrä, 

ajankohta, antoreitti ja kotilääkityksen huomiointi 
•  I. V. lääkkeiden antoluvat ja osaaminen 
•  Epiduraali- tai  spinaalitilaan annettavien lääkkeiden antoa varten 

luvat ja osaaminen 
• Ohjausosaaminen 
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Kivunhoito jatk. 

• Lääkkeettömien kivunhoitomenetelmien käyttö 

• Potilaan voinnin seuranta kivunhoidon aikana 

• Kivun hoitotyön kirjaaminen 

• Kivun hoitotyön laadunhallinta 

Heräämöhoitajan kompetenssit  

• Fysikaalisten hoitomenetelmien osaaminen                                               
-kylmähoito                                                     -asento- 
ja liikehoidot 

• Kognitiivisten menetelmien osaaminen        -rentoutus                                                        
-musiikki 

• Huomion suuntaaminen pois kivusta 
• Kofeiini 

• Potilaan kivun ja lääkityksen vaikutuksen ja/tai 
haittavaikutusten aktiivinen ja säännöllinen arviointi 

• Asetukseen perustuva kivun hoitotyön kirjaaminen 
• Täsmällisyys                                                              -

Mitä päätöksiä tehty?                                             -
Millä perusteella? 

• Kivunhoidon jatkuvuuden turvaaminen 

• Oman kivunhoidon  osaamisen kehittäminen 
• Potilaspalautteiden seuranta 
• Moniammatillisen yhteistyön osaaminen 
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Nestehoito 

• Nestetasapaino 

Heräämöhoitajan kompetenssit 

•  Erittäin hyvä farmakologian ja fysiologian tieto- ja 
taitoperusta 

• Nestehoidon toteuttamisen osaaminen                 -anest. 
lääkärin ohjeiden mukaisesti 

• Nestetasapainon ja nestekorvauksen laskemisen hallinta 
• Verivalmisteiden käytön hallinta 
•  -veren tarkistamisen osaaminen 

•  verensiirroon aloittamisen osaaminen                -
lupamenettelyt esim. LOVe 
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Kommunikointi ja potilaan turvallisuuden tunne 

•  Kirjaaminen 

•  Viestintä ja raportointi 

•  Potilaan turvallisuuden tunne 

Heräämöhoitajan kompetenssit  

•  Tarkan kirjaamisen ja raportoinnin hallinta      Kirjaaminen siten, 
että kirjauksesta  pystyy  toteamaan potilaan saaman hoidon, 

 vaikuttavuuden ja päätöksiin johtaneet  tapahtumat 

•  Sähköisen kirjaamisen hallinta                                Tieto- ja 
viestintätekniikan peruskäytön hallinta 

•  Kirjaamiseen perustuvan raportoinnin osaaminen           Hoidon 
jatkuvuus 

•  Potilaan psyykkisestä turvallisuudesta huolehtiminen 
•  Potilaan intimiteettisuojasta huolehtiminen 
•  Luottamusta herättävän non-verbaalisen kommunikoinnin 

osaaminen 
•  Ohjaustaitojen hallinta 
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Tiimi- ja ohjeistustaidot 

•  Moniammatillinen yhteistyö 
•  Heräämöhoitaja toimii aktiivisesti moniammatillisen työryhmän 

jäsenenä 

•  Juridiikka 

Heräämöhoitajan kompetenssit 

•  Vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan osaaminen      Kyky 
sujuvaan yhteistoimintaan             Virheelliseen toimintaan 
puuttuminen 

•  Vuorovaikutustaidot                                                    esim. 
kysyminen, kuuntelu, kyky katsoa asioita  toisten näkökulmista, 
palautteen antaminen ja  vastaanottaminen, palautteen 
hyödyntäminen  toiminnassa, kunnioittaminen, myönteisyys 

 (Hätönen  2011, 24) 

•  Lainsäädännön, asetuksien ja viranomaisten ohjeistuksen mukaisen 
toiminnantunteminen ja hallitseminen 
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Tiimi- ja ohjeistustaidot 

•  Etiikka 

•  Kouluttautuminen 

Heräämöhoitajan kompetenssit 

•  Sisäistetyt hoitotyön eettiset lähtökohdat ja periaatteet 
•  Sairaanhoitajan eettiset ohjeet 

•  Osaamisen ylläpitäminen ja päivittäminen                      -
Osaamisvaje keskeinen työstressin aiheuttaja               

 Osaamisen vajaakäyttö riskitekijä  ennenaikaiseen 
eläköitymiseen (STM:n 2011,  67 mukaan Ruoholinna 2003)  
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Kiitos 


