
 

Kätilö-sairaanhoitaja Päivi Jaakolan työpäivä Oulaskankaan päivystyksessä  

Aamu alkaa Oulaskankaan yhteispäivystyksessä sairaanhoitajan oman vastuualueen tsekkauksella. Potilaita 

ei vielä ole, joten hyvin ehtii tarkastamaan välineistön sekä hoitotarvikkeet. Arkiaamuisin potilaat tulevat 

terveyskeskuksista lähetteellä.  

 Jokainen hoitaja on vuorollaan akuutti-, koordinoiva, infektio-tai puhtaanpuolenhoitaja. Vastaanottoluukulla 

eli triagessa myös jokainen on vuorollaan, jossa tulevien potilaiden hoidon arvio tapahtuu.  

Olen tänään akuuttihoitajana. Vastuualueeni on ensiapuhuone. Hoidan 

lääkärin kanssa nopeaa hoitoa vaativat potilaat. Potilas lähetetään 

tarvittaessa jatkohoitoon OYS:aan, joskus hyvinkin nopealla aikataululla. 

Akuutisti hoitoa tarvitsevan potilaan hoitoon osallistuu useampi henkilö 

mm. ensihoitaja, lääkäri, akuuttihoitaja, labrahoitaja ja tarvittaessa 

röntgenhoitaja.  

 

Tarkistan aamuvuoron alussa 

tärkeän Oxylog- laitteen, joka 

tukee potilaan hengitystä 

vaativissa hengitysvajaus tilanteissa. Tarkistan myös laryngoskoopit, 

Ekg laitteiden kunnon, riittävän hoitotarvike välineistön kuten kanyylit, 

katetrointivälineet sekä tietenkin lääkkeet. Vastuuhommiini tänä 

aamuna kuuluu myös lääketilauksen teko. Lääkehuoneessa tarkastan 

puuttuvat lääkkeet sekä nestehoitoon tarvittavat nesteet. Teen 

tilauksen kaikista tarvittavista lääkkeistä, jotka puran omille paikoille 

niiden tultua lääkekeskuksesta. Lääkehuollossa on tärkeää lääkkeiden 

oikeat säilytyslämpötilat ja käyttöpäiväykset. Lääkehoidon toteutus 

potilaalle on tarkkaa työtä. Virheitä ei saa tapahtua kiireessäkään. Muistelin vielä ISBAR koulutusta sekä 

cABCD tarkistuslistaa potilaan akuutin tilanteen kartoituksessa.  

Kiire tulee myös arkipäivisinkin. Monta potilasta voi tulla samaan aikaan, kuten tässä aamuvuorossa. 



Vuoroni aikana ei tullut akuutisti hoitoa tarvitsevia potilaita ja siksi 

autoin toisia hoitajia tehtyäni ensin vastuualueeni työt. Kirjaan sisään 

tulevat potilaat, mittaan potilaiden verenpaineen, pulssin, lämmön ja 

hengitystaajuuden, otan Ekg:n samalla kartoittaen potilaan elämän 

tilannetta, sairauksia, lääkityksiä, oireita, niin kuin jokaisen potilaan 

kohdalla tehdään. Työvuoro eskaloitui kiireiseksi. Iltavuorolaisten 

tullessa kiirehdin työhyvinvointikokoukseen, josta olin hiukan jo 

myöhässä. Nappasin samalla kahvimukin kouraan. Iltavuoro jatkaa 

siitä mihin aamuvuoro jäi.  

 

Kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Jonna Hietajärvi kertoo 

iltavuorostaan Oulaskankaan yhteispäivystyksessä.  

- Harjoittelun tavoitteenani on perehtyä hoidon tarpeen arviointiin ja potilaiden vastaanottamiseen, muun 

hoitotyön ohessa. Harjoittelun aikana olen päässyt hyvin mukaan eri työvuoroihin ja koen, että opiskelijaa 

kuunnellaan sekä tavoitteet otetaan huomioon. Saa nähdä mitä ilta tuo tullessaan.  

Jonnan iltavuoro alkaa paikkojen täytöllä ja tarkistuksella vuoroa varten. On tärkeää, että hoitovälineet ovat 

käden ulottuvilla ja hoitotarvikelaatikostot täytetty. Iltavuorossa, kuten aamuvuorossakin hoitajan 

työnkuvaan kuuluu pääsääntöisesti potilaan haastattelua, laboratoriotutkimusten tilausta, 

vitaalielintoimintojen seuraamista ja mittaamista, lääkelistan tarkastamista ja päivittämistä. Sydänfilmi 

otetaan lähes rutiinina etenkin yli 50-vuotiailta potilailta ja tietysti rintakipuisilta. Lisäksi hoitajat käyttävät 

potilaita tarvittaessa röntgenissä. Jonnan toiveena olisi, että pääsi tulevan vuoron aikana kanyloimaan sekä 

toteuttamaan neste- ja lääkehoitoa, sillä nämä ovat asioita joita täytyy harjoitella paljon. Opiskelija tekee 

nämä toimet valvotusti yhdessä sairaanhoitajan kanssa.  

 - Alku vuoro oli rauhallinen ja ehdimme täyttää sekä tarkistaa paikat. Iltaa 

kohden potilaita alkoi tulla enemmän. Pääsin tekemään kaikkea hoitajalle 

kuuluvaa työtä. Pääsin myös kanyloimaan ja toteuttamaan suonensisäistä 

neste- ja lääkehoitoa. Potilaita iltavuorossa oli kirjaimellisesti vauvasta 

vaariin. Parempivointisesta todella huonovointiseen, joten vuoro oli 

hoidollisesti monipuolinen ja työtäyteinen. Suojapukeutuminen oli 

tarpeen, sillä vuoron lopussa potilaani oksensi runsaasti ja sotkulta ei 

voinut välttyä. Suojapukeutuminen on päivän sana Jonna kertaa 

iltavuoroaan.  


