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•  Lapsen kyky hahmottaa ja ymmärtää tapahtumia on 
ikäkaudesta riippuvainen 

•  Outo ja pelottava tapahtuma voi estää ikäkaudelle 
tavanomaista asioiden käsittämistä 

•  Lapsen selviytymiskeinot suhteessa ikään ja kehitystasoon 
•  Lapsi on riippuvainen vanhemmistaan 
•  Lapsen turvallisuuden tunne voi jäädä organisaation sisäisen 

logistiikan varjoon  
•  Lapsen elämänlaadulliset näkökulmat 
•  Jokainen aikaisempi kokemus resonoi tuleviin 

   (Flinkman & Salanterä 2004, Franck & Spencer 2005, 
  Caldwell-Andrews ym. 2005) 

Miksi lapsen valmistaminen on tärkeää? 
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Emotionaalisella tuella tarkoitetaan 

 auttamista tunteisiin ja ajatuksiin liittyvissä kysymyksissä 
(Kuuppelomäki & Lauri 1998, Kuuppelomäki 2003). 

 
Tässä hoitotyön suosituksessa sillä tarkoitetaan niitä hoitotyön 

auttamismenetelmiä, joilla  
•  ylläpidetään ja lisätään lapsen ja vanhempien turvallisuuden 

tunnetta ja  
•  minimoidaan ahdistusta aiheuttavien tekijöiden vaikutuksia 

päiväkirurgisessa hoidossa.  
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Konkreettisesti .. 

 1. tunnistetaan ja vaikutetaan ahdistusta aiheuttaviin tekijöihin 
 2. annetaan tietoa 
 3. ylläpidetään ja edistetään lapsen ja perheen 

       yhteenkuuluvuuden tunnetta hoidon kaikissa vaiheissa.  
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Vanhemmat 
•  tieto  
•  valmistaminen 
•  emootiot 
•  turvallisuus 
•  osallistuminen 
   
  

Tukeminen hoitotyön 
auttamismenetelmänä 
 

Emotionaalinen tuki  
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Mikä on suositus? 

•  Järjestelmällisesti tuotettu 
•  Tieteellisesti perusteltu kannanotto menetelmien 

vaikuttavuudesta 
•  Suosituksissa kuvataan terveyden edistämisen, 

terveysongelmien ehkäisyn, hoidon, seurannan tai 
kuntoutuksen erilaisia vaihtoehtoja, niiden 
käyttökelpoisuutta ja vaikuttavuutta. 

•  Tarkoitettu päätöksenteon tueksi 
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Miksi tarvitaan suosituksia? 

•  Tieto uusiutuu nopeasti 
•  Esim. Medline indeksoi 2000 – 4000 artikkelia/kk v 2011 
•  Tiivistetty tieto vs yksittäinen tutkimus 

•  Suosituksissa on tieto arvioitu ja tiivistetty luotettavalla tavalla 
•  Tarvitaan tietoa toimintojen kehittämiseen  

•  Uusi potilaslaki (L1219/2010): ”toiminnan on perustuttava näyttöön 
sekä hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin, sen on oltava laadukasta, 
turvallista (§ 8) ja asianmukaisesti toteutettua ja hoidon perusteiden 
on oltava yhtenäiset (§ 7).  

•  Näyttöön perustuva toiminta määritellään parhaan saatavilla olevan 
ajantasaisen tiedon harkituksi käytöksi. Sen tavoitteena on vastata 
hoidon tarpeeseen käyttämällä vaikuttaviksi tunnistettuja 
menetelmiä ja hoitokäytäntöjä  (DiCenco 2005, STM 2009) 
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Alkuperäis-
tutkimukset 

Mistä suositus tulee? 
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tutkimukset 
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Hoitotyön suosituksen tavoite 

1.  Varmistaa leikki-ikäisen lapsen emotionaalinen turvallisuus koko 
päiväkirurgisen hoitoprosessin aikana  

2.  Lisätä ammattilaisten tietoa emotionaalisen tuen merkityksestä ja 
auttamismenetelmistä, joilla sitä voidaan vahvistaa 

3.  Koota yhteen näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyön 
auttamismenetelmistä 

”..hoidon perusteiden on oltava yhtenäiset (L1219/2010: § 7).  
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Preop. 
lähettävä 
yksikkö 

Preop. 
kir. pkl 

Preop. 
vaihe  

 
Intraop. 

vaihe 
Postop. 

vaihe 

Postop. 
jälki- 

tarkastus 

Toimenpideyksikkö 

Emotionaalinen tuki kattaa 
koko päiväkirurginen palveluketjun 
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Hoitotyön suositus ohjaa lapsen ja vanhempienvalmistamista 
palveluketjun eri vaiheissa  

 
 

1. Kannustetaan van-  
hempia osallistumaan 
 
2. Kartoitetaan kokonais- 
tilanne 
 
3.Ohjataan vanhempia 
lapsen valmistamiseen 
 
4. Ohjauksen sisältö 
 
 

5. Preoperatiivinen soitto kotiin 
 
6. Vanhemmat lapsen tukena 
toimenpidepäivänä 
 
7. Lapsen ja vanhempien  
preoperatiivisen ahdistuksen 
lievittäminen 
 
8. Vanhempien ohjaus aut- 
tamaan lasta käsittelemään 
kokemuksiaan 
 

9. Postoperatii- 
vinen soitto kotiin 
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Tutkimustiedon 
tiivistäminen 

Alkuperäis-
tutkimukset 

JK 

Suosituksen käyttö 

Suositus 
Suosituslause 

Suosituksen käyttö 
- käytäntöjen 
  yhtenäistäminen 
- soveltaminen yksit- 
  täisen potilaan kohdalla 

Voidaanko soveltaa tähän 
tilanteeseen? 
Voidaanko soveltaa tämän potilaan hoitoon? 
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Arviointi 
 Lapsen ja perheen taso: 

•  Miten lapsi selviytyy hoidon eri vaiheista, entä vanhemmat? 
•  Millaista apua/ tukea he toivovat lisää? 

•  Mistä tiedän, että lapsi… entä vanhemmat..? 

Organisaation taso: 
•  Valmistelun toteutuminen ja käytetyt menetelmät 
•  Komplikaatioiden määrä? 
•  Vanhempien osallistumisen toteutuminen 
•  Pitkäaikaisseuraamusten esiintyminen ja niiden vaikutukset 
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Lopuksi 
•  Ilman emotionaalista tukea hyvä päiväkirurgiseen 

toimenpiteeseen valmistaminen ei ole mahdollista 

•  Edellyttää, että ammattilaiset 
  a) ymmärtävät emotionaalisen tuen merkityksen lapselle  
  b) tunnistavat perheen roolin lapsen turvallisuuden     

     ylläpitäjinä 
  c) ovat ajan tasalla vaikuttavista emotionaalisen tuen 

     menetelmistä ja soveltavat niitä yksilöllisesti lapsen, 
     perheen ja tilanteen mukaan 

   
•  Lapsen ja vanhempien valmistamiseen käytetty resursointi 

maksaa itsensä takaisin, joskus. 
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