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1 JOHDANTO 

 

Hoitoalan työtehtävät ovat fyysisesti ja henkisesti kuormittavia. Tuki- ja liikunta-

elinsairauksista aiheutuviin ongelmiin hoitotyöntekijöillä on kiinnitetty huomiota jo 

1990 –luvulla. (Tamminen-Peter - Wickström 2013, 11; Tamminen-Peter 1997, 

31.) Yleisimmin oireilevat niska- ja hartiaseutu sekä alaselkä, ja tuki- ja liikunta-

elinsairaudet aiheuttavatkin eniten sairauspoissaoloja hoitoalalla (Tamminen-

Peter - Moilanen – Fagerström 2010, 7). Vuonna 2008 tilastoiduista sairauspois-

saoloista yli puolet koski terveyden- ja sairaanhoitotyötä. Sosiaali- ja terveysalal-

la oli keskimäärin 12,6 sairauspoissaolopäivää työllistä kohden ja alan sairaus-

poissaoloista muodostuu viidennes kaikista korvatuista sairauspoissaoloista. 

Samana vuonna oli KELA:n korvaamia sairauspoissaolopäiviä keskimäärin 7,2 

työntekijää kohden ja näistä reilu kolmannes oli tuki- ja liikuntaelinsairauksista 

johtuvia poissaoloja. (KELA 2007.) Tuki- ja liikuntaelinvaivat olivat terveyden- ja 

sairaanhoitotyössä yleisin syy sairauspäivärahaan myös vuonna 2011 (Kelan 

sairausvakuutustilasto 2011). Vuonna 2009 sosiaali- ja terveysalalla eniten osa-

työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi perus- ja lähihoitajia sekä sairaanhoitajia ja työ-

kyvyttömyyseläkkeelle omaishoitajia ja perhepäivähoitajia. ( Parantainen – Laine 

2010, 4.) 

 

Käsin tapahtuvat potilassiirrot ovat kuormittavimpia työvaiheita hoitotyössä ja 

nostamista ilman nostolaitetta tulisikin välttää. Työntekijöiden ylikuormittuminen 

heijastuu heidän oman terveytensä lisäksi asiakaspalvelun laatuun. Hoitotyön 

ergonomiaa on tärkeää kehittää opettamalla hyviä siirtotaitoja ja hankkimalla 

sopivia nostolaitteita ja muita apuvälineitä sekä opettamalla niiden oikea käyttö. 

(Laine ym. 2006, 6; Työterveyshallinto 2006.) Ergonomisesti oikeilla työmene-

telmillä ja apuvälineillä ehkäistään tuki- ja liikuntaelinten haitallista kuormittumis-

ta ja sairauksia (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008). Etenkin alaselän kuormitus-

ta potilassiirtotilanteissa voidaan vähentää jopa 60- 70 %. Tämä näkyy myös 

sairauslomien vähenemisenä. (Haavisto 2009, 38-40.) 
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Tutkimukset ovat osoittaneet, että valtakunnallisesti merkittäviä säästöjä saa-

daan aikaan panostamalla apuvälineisiin ja omaishoitoon. Rovaniemen terveys-

keskussairaalaan on vuosina 2009 – 2012 toteutetun Potilassiirtojen Er-

gonomiakortti® -koulutuksen myötä hankittu apuvälineitä, jottei liian raskaita 

nostoja tehdä käsivoimin. Kolmen vuoden aikana henkilökunnan sairauspoissa-

olot ovat vähentyneet 2/3 ja vähennystä on tapahtunut erityisesti tuki- ja liikunta-

elinsairauksissa. Kuluja apuvälineiden hankinnasta ja potilassiirtokoulutuksesta 

koitui 20 000 euroa, mutta suhteutettuna vähentyneisiin sairauspoissaolopäiviin 

säästöjä kertyi 160 000 euroa. (Tamminen- Peter – Wickström 2013, 136.) Ke-

lan vuonna 2014 teettämän tutkimuksen mukaan Suomessa 60 000 omaishoita-

jaa tekee sitovaa ja raskasta hoitotyötä. Vuoden 2012 omaishoidontuen kunta-

kyselyn mukaan 67% omaishoidon tuella hoidetuista on yli 65 –vuotiaita. Valta-

kunnallisesti ikääntyneiden omaishoidolla saavutetaan 2,8 miljardin euron sääs-

töt hoitokustannuksissa. (Kehusmaa 2014, 80, 85; THL 2013 A, 7,9.) 

 

Opinnäytetyömme käsittelee potilassiirtoergonomiaa erityisesti henkilönostolait-

teen käytön näkökulmasta. Halusimme tehdä työelämälähtöisen opinnäytetyön 

apuvälineisiin liittyen ja toiminnalliseen opinnäytetyöhön päädyimme keskustel-

tuamme toimeksiantajamme Lapin Keskussairaalan kuntoutuspoliklinikan apu-

välineistä vastaavan fysioterapeutin kanssa. Keskustelussa nousi esiin tarve 

henkilönostolaitteen käyttöoppaan laatimiselle. Lapin sairaanhoitopiirin erikois-

sairaanhoito lainaa henkilönostolaitteen asiakkaalle kotiin tai palveluasumisyk-

sikköön lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä, jolloin sen tarkoitus on tukea 

pidempään kotona asumista laitoshoidon sijaan (LSHP 2011). Tekemämme 

opas sisältää olennaiset tiedot laitteesta sekä sen käytöstä ja huollosta. Opas 

annetaan laitteen lainaushetkellä asiakkaan mukaan. Opas käydään yhdessä 

läpi laitteen käytön ohjaajan kanssa ja siitä löytyy lainaavan tahon yhteystiedot. 

Opinnäytetyön tekijöiden ja toimeksiantajan yhteinen tavoite on, että oppaan 

myötä henkilönostolaite on tarkoituksenmukaisessa ja säännöllisessä käytössä. 

Näin ollen laitteen hankinnasta on hyötyä ja oikein käytettynä ja huollettuna lait-

teen käyttöikä pitenee. 
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Lääkinnällisenä kuntoutuksena saatava henkilönostolaite lainataan henkilökoh-

taiseksi apuvälineeksi ajatellen asiakasta, ei hoitajan työn keventämistä. Varsi-

naisesti hoitajien kuormituksen vähentämiseksi hankittava henkilönostolaite on 

terveydenhoitoalan työnantajan vastuulla (Työturvallisuuslaki § 738/2002). Teo-

reettinen viitekehyksemme hakee kuitenkin perusteluita henkilönostolaitteen 

käytölle hoitajan työergonomian tukemisen näkökulmasta. Perustelumme tälle 

on se, että hyöty laitteesta asiakkaalle saadaan sen kautta, että hoitaja osaa ja 

viitsii käyttää laitetta osana asiakkaan jokapäiväistä hoitoa ja kuntoutusta. Myös 

kansantaloudellinen merkitys terveys- ja sosiaalialalla on huomattava silloin, kun 

laitteet ovat oikeaoppisesti käytössä. Fysioterapia-ala voi hyödyntää opinnäyte-

työhön keräämäämme tietoa ergonomisen työskentelyn edistämisessä.  
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2 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö ammattikorkeakoulutasoisena edellyttää työelämä-

lähtöisyyttä, mikä saavutetaan toimeksiantosopimuksen kautta. Toiminnallisessa 

opinnäytetyössä yhdistyvät käytännön toteutus ja raportointi tutkimuksellisella 

asenteella ja alan tietotaitojen riittävällä hallinnalla. Toiminnallisen opinnäytetyön 

ammatillisena tavoitteena on käytännön toiminnan ohjeistaminen, opastaminen, 

toiminnan järjestäminen tai järkeistäminen. Ammattialasta riippuen toiminnalli-

sen opinnäytetyön lopputulos voi olla esimerkiksi ohje tai ohjeistus, joka julkais-

taan kirjana, kansiona tai oppaana. (Vilkka – Airaksinen 2003, 9-10,16). 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössämme toteutuu työelämälähtöisyys toimeksian-

tosopimuksella Lapin keskussairaalan kuntoutuspoliklinikan apuvälineyksikön 

kanssa. Opinnäytetyömme lopputuotteena on kirjallinen henkilönostolaitteen 

käyttöopas, joka vastaa parhaiten toimeksiantajan ja käyttäjäryhmän tarpeita. 

Oppaan perustaksi olemme koonneet näyttöön perustuvaa tutkimustietoa, jotta 

oppaan sisältämät tiedot ovat perusteltuja ja luotettavia. Toiminnallisen opinnäy-

tetyön tutkimuksellinen ote toteutuu oppaan perustana toimivassa teoreettisessa 

viitekehyksessä. Käytännön osuutena tuotteistamme oppaan, joka on opinnäyte-

työssämme toteutettu Jämsä – Mannisen tuotteistamisprosessin mukaisesti 

(Jämsä – Manninen 2000, 85). 
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3 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TARKOITUS 

 

Opinnäytetyömme tavoitteena on koota yhteen tietoa henkilönostolaitteen oi-

keaoppisesta ja turvallisesta käytöstä apuvälineenä. Keräämme näyttöön perus-

tuvaa tietoa henkilönostolaitteen käytöstä osana ergonomista työskentelyä, sen 

käyttöä ohjaavasta lainsäädännöstä ja säädöksistä sekä laitteen käytöstä ja 

huollosta. 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on tuotteistaa keräämämme tiedon pohjalta 

käyttöopas. Opas tulee Lapin Sairaanhoitopiiriltä henkilönostolaitteen lainaavien 

apuvälineasiakkaiden sekä heidän hoitohenkilökuntansa käyttöön. Opas suun-

nataan henkilönostolaitteen varsinaisille käyttäjille, joita voivat olla apuvä-

lineasiakkaan avustaja, omaiset ja hoitohenkilökunta, ja sen tarkoitus on edistää 

työergonomiaa ja sitä kautta ennaltaehkäistä tuki- ja liikuntaelinongelmia. Op-

paan tarkoituksena on lisäksi edistää laitteiden oikeaoppista ja turvallista käyt-

töä, ja sen myötä tukea potilaiden kotona asumista mahdollisimman pitkään. 

Opas toimii myös toimeksiantajamme Lapin Keskussairaalan apuvälineyksikön 

fysioterapeutin apuna laitteen käytön ohjauksessa. 

 

Opinnäytetyö lisää tekijöiden asiantuntemusta hoitotyön ergonomiasta potilas-

siirroissa ja henkilönostolaitteen oikeaoppisesta käytöstä. Fysioterapeutin työ-

hön kuuluu hoitajien ohjaaminen potilaan oman liikkumisen tukemisessa, ja näin 

ollen fysioterapia-ala hyötyy opinnäytetyöstämme kuntouttavan työotteen ja er-

gonomisen työskentelyn edistämisessä. Opinnäytetyöprosessista saatavaa tie-

toa voimme hyödyntää työskennellessämme fysioterapeutteina eri sektoreilla. 
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4 POTILASNOSTOJEN JA –SIIRTOJEN FYYSINEN KUORMITTAVUUS 

HOITOTYÖSSÄ 

 

4.1 Työn fyysinen kuormittavuus hoitotyön haasteena 

 

Työn fyysiseen kuormittavuuteen vaikuttavat työtehtävästä johtuvat kuormituste-

kijät, työjärjestelyt ja työntekijän yksilölliset ominaisuudet (Sillanpää 2003, 90). 

Elimistö kuormittuu eri tavoin riippuen fyysisen toiminnan kestosta ja tehosta. Eri 

osien kuormittuminen riippuu käytetyistä lihasryhmistä ja tuotetuista voimista.  

Liikuntaelinten kuormitusta tapahtuu suurta voimaa vaativissa tehtävissä kuten 

raskaiden esineiden nosto- ja siirtotöissä. (Louhevaara – Launis 2011, 69-71.)  

 

Hoitotyö käsitteenä kattaa sosiaali- ja terveydenhuollossa tehtävän työn, jonka 

tavoitteena on asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (Kalkas – Sar-

vimäki 2000, 76). Hoitoalalla tehdään paljon fyysisesti ja henkisesti kuormittavaa 

työtä, kuten painavien taakkojen käsittelyä epäsuotuisissa kehonasennoissa. 

Etenkin vanhainkodeissa, terveyskeskusten vuodeosastoilla sekä kotipalvelussa 

vanhusten ja huonosti liikkuvien potilaiden perushoitoon liittyvät nostot ja siirrot, 

joiden asennot ja liikkeet vaativat ponnistelua ja kehonhallintaa, kuormittavat 

fyysisesti työntekijöitä. Kuormitusta lisäävät entisestään henkilöresurssien puute 

ja vuorotyö. (Lagerstöm - Hansson – Hagberg 1998, 462; Laine ym. 2006, 88-

93; Nuikka 2002, 87,102; Parantainen – Laine 2010, 6-8.) 

 

Jos työn edellyttämät voimat ylittävät ihmisen voimantuotto – tai kestokyvyn, se 

johtaa tapaturmiin ja liikuntaelinten vaurioihin. Pitkäkestoiset staattiset asennot 

ja samanlaisina toistuvat liikkeet kuormittavat vähitellen ja lopulta liiallisesti. Yli-

kuormitus johtaa väsymykseen, elimistön hitaaseen palautumiseen kuormitusti-

lanteen jälkeen ja aiheuttaa lihaksissa ja rakenteissa vaurioita, jotka voivat joh-

taa rasitussairauksiin. Jotta elimistö välttyisi liialliselta kuormittumiselta, väsymi-

seltä ja elimistön rakennevaurioilta, voimia tulisi käyttää tehokkaasti ja sujuvasti. 

(Louhevaara – Launis 2011, 69-71.) 
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Suomen työllisestä työvoimasta 15 % työskentelee sosiaali- ja terveysalalla ja 

sen palvelut koskettavat jokaista suomalaista (Stakes 2008). Kuormittava työ 

aiheuttaa haasteita työntekijöiden säilymiselle työkykyisenä, joten sairauspois-

saolojen ja kuormituksen vähentämiseksi edellytetään laaja-alaista ja pitkäjän-

teistä työtä riskien hallintaan. Oleellista on, että kuormittaviin potilassiirtotilan-

teessa käytettäviin työasentoihin puututaan ergonomiaopetuksella, johon kuuluu 

apuvälineiden käytön ohjaus. (Fagerström – Tamminen-Peter 2010, 126-127; 

Parantainen – Laine 2010, 6-8.) 

 

4.2 Tuki- ja liikuntaelimistön kuormittuminen käsin tehtävissä potilasnos-

toissa ja -siirroissa 

 

Tuki- ja liikuntaelimistö käsittää luuston, lihasten ja nivelten rakenteet ja toimin-

nan. Sen keskeiset tehtävät ovat antaa tukiranka ja muoto kehon eri osille, to-

teuttaa liikkeitä ja liikkumista, säilyttää asento ja suojata sisäelimiä ulkoiselta 

kuormitukselta. Tuki- ja liikuntaelimistön kuormittuminen hoitotyössä käsin teh-

tävissä nostoissa ja siirroissa määräytyy taakan painon, nostoasennon ja nosto-

tiheyden mukaan. Nostajan koko, kunto ja kehonhallinta vaikuttavat myös kuor-

mittumiseen. (Suni – Vuori 2010, 40; Tamminen-Peter - Wickström 2013, 13.) 

Ylikuormittumisen seurauksena yleisimmin oireilevat niska- ja hartiaseutu sekä 

alaselkä (Tamminen-Peter ym. 2010, 7). 

 

Hoitotyön potilasnostot ja -siirrot kumarissa ja kiertyneissä selän asennoissa 

ovat keskeisiä selkävaivojen riskitekijöitä (Hoogendoorn – van Poppel – Bongers 

– Koes – Bouter 2000, 390-399). Raskaiden taakkojen nostaminen kuormittaa 

erityisesti välilevyjä, selkärankaa tukevia nivelsiteitä ja selkälihaksia. Etukumara 

asento jakaa paineen epätasaisesti välilevylle sekä kuormittaa nivelsiteitä ja 

rankaa, sillä selkälihakset eivät tue selkää tässä asennossa. (Sillanpää 2003, 

97; Tamminen-Peter – Wickström 2013, 15.) Hankalan asennon ja siitä johtuvi-

en voimien aiheuttama kuormitus kohdistuu erityisesti lannerankaan (Jordan ym. 
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2011, 12-13). Potilasnostojen ja -siirtojen toistuvuus työvuoron aikana lisää sel-

kävaivojen riskiä. Toistuva kuormitus kuukausien ja vuosien ajan altistaa selän 

vammoille. (Daynard ym. 2001, 213; Smedley – Egger – Cooper – Cuggon 

1997, 1228.) Tuki- ja liikuntaelimistön kuormitusta ja loukkaantumisriskiä lisää-

vät hallitsemattomat tilanteet, joissa hoitaja joutuu kannattamaan potilaan pai-

noa esimerkiksi potilaan jalkojen pettäessä alta tai kaatuessa (Lagerström ym. 

1998, 462). Jopa turvallisimmiksi todetuissa käsin tehtävissä nostoissa ja siir-

roissa piilee alaselän loukkaantumisriski (Marras – Davis – Kirking – Bertsche 

1999, 923-924).  

 

Ruotsissa tehdyssä haastattelututkimuksessa tutkittiin selkävaivoja aiheuttanei-

den työtapaturmien syitä hoitotyössä. Tulokset osoittivat, että potilassiirrot olivat 

aiheuttajina 84 %:ssa selkävaivoihin johtaneista tapaturmista. Suurin osa tapa-

turmien syistä aiheutui siirrettäessä potilasta vuoteessa, vuoteesta tai vuotee-

seen sekä wc:stä tai wc:hen tai lattialta nostettaessa. Tapaturmaan johtaneessa 

potilassiirrossa ei useimmiten käytetty nostolaitetta apuvälineenä. (Engkvist 

1997, 12-13, 17-18.) 

 

Niskavaivojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä ei tunneta tarkasti. Ainoastaan staat-

tisella kuormituksella on todettu olevan vahva yhteys niskavaivoihin. Niskahar-

tiaseudun lihakset ja nivelsiteet ylikuormittuvat olkavarren koho-asennoissa, pit-

käaikaisessa niskan etukumarassa asennossa sekä toistuvassa raskaiden taak-

kojen käsittelyssä. (NIOSH 1997, 16 – 18; Tamminen-Peter - Wickström 2013, 

20.) 
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5 POTILASSIIRTOJEN ERGONOMIA  

 

5.1 Ergonomia potilasnostoissa ja -siirroissa 

 

Ergonomia käsitteenä tulee kreikan kielen sanoista ergo ja nomos, jotka tarkoit-

tavat työtä ja luonnonlakeja. Ergonomia on tietoa ihmisen rakenteista, kyvyistä 

ja toimintamalleista. Ergonomia tutkii ihmisen ja toimintajärjestelmän vuorovaiku-

tusta ja pyrkii kehittämään ihmisen turvallisuutta, hyvinvointia ja järjestelmän 

suorituskykyä. (Launis – Lehtelä 2011, 19-21). 

 

Ergonomian avulla pyritään saamaan työ, työvälineet ja työympäristö kohtaa-

maan ihmisen ominaisuudet ja tarpeet (Launis - Lehtelä. 2011, 19-21). Ihminen 

voi säädellä kuormittumista muuttamalla toimintatapojaan. Ergonomian keinoin 

pyritään lisäämään kuormittumista helpottavia tekijöitä ja poistamaan sopimat-

tomia kuormitustekijöitä. (Sillanpää, 92-93). Ergonomian tavoitteena on saada 

aikaan hyvä työtulos säilyttäen työntekijän voimavarat ja työ- ja toimintakyky 

pitkälläkin aikavälillä (Louhevaara – Launis 2011, 70). 

 

Potilasnosto on potilaan nostamista tai laskemista painovoimaa vastaan. Vanhat 

nostomenetelmät passivoivat potilasta ja ovat fyysisesti kuormittavia hoitajille. 

Nostettaessa hoitaja työskentelee epäedullisessa asennossa hyödyntämättä 

potilaan voimavaroja ja luontaisia liikemalleja. (Tamminen-Peter 2005, 11; 

Tamminen-Peter - Wickström 2013, 13, 58- 64.) 

 

Potilassiirrossa avustetaan potilaan siirtymistä niin, että suurin osa potilaan pai-

nosta on tukipinnalla hoitajan kannatellessa vain osan siitä. Potilassiirrossa poti-

lasta aktivoidaan ja hänen luontaisia liikemalleja hyödynnetään hoitajan kuormit-

tumisen vähenemiseksi. Samalla tuetaan potilaan perusliikkumista. (Tamminen-

Peter 2005, 11; Tamminen-Peter - Wickström 2013, 13, 58- 64.) 
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Ergonomisen työskentelyn kehittämiseen potilasnostoissa ja -siirroissa on kiinni-

tetty huomioita ainakin 1970-luvulta alkaen ympäri maailman. 1990-luvulta lähti-

en on kehitetty uusia menetelmiä potilaan avustamisen keventämiseksi. Erityis-

huomioita on viime vuosina kiinnitetty uusien opetusmenetelmien kehittämiseen, 

jotta uudet potilassiirtotaidot tulisivat ammattilaisten käyttöön lisäten työ- ja poti-

lasturvallisuutta hoitoalalla. Suomessa on vuonna 2010 otettu käyttöön sosiaali- 

ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -

koulutus, jonka tavoitteena on lisätä työ- ja potilasturvallisuutta potilaiden liikku-

misen ja siirtymisen avustamisessa.  Perinteisten kuormittavien ja riskialttiiden 

nostojen sijaan nykyisin opetetaan vähemmän kuormittavia potilassiirtomene-

telmiä, joissa suositaan kampeamista, rullaamista ja liu’uttamista sekä apuväli-

neiden käyttöä. (Marras ym. 1999, 924; Tamminen-Peter – Wickström 2013, 58-

61; Työterveyslaitos 2013 C.) 

 

5.2 Potilassiirtotaito 

 

Siirtotaito on taitoa tunnistaa ja hyödyntää potilaan voimavarat siirtotilanteessa 

niin, että siirtyminen on pienen avun turvin mahdollisimman turvallista ja miellyt-

tävää. Hoitajien fyysistä kuormitusta voidaan vähentää kouluttamalla potilassiir-

totaitoja, käyttämällä apuvälineitä ja suorittamalla raskaat nostot nostimella. Siir-

totaidon ollessa hyvä vähenevät avustajan liikuntaelinongelmat ja hoidon laatu 

paranee, koska potilasta pystytään aktivoimaan mukaan suoritukseen. Siirtome-

netelmien vertailututkimuksen mukaan potilaat kokevat uudet siirtomenetelmät 

miellyttävimmiksi ja turvallisemmiksi kuin vanhat. (Tamminen – Peter 2005, 11, 

94.) 

 

Potilasta avustettaessa tulee aina arvioida potilaan omat voimavarat ja sen het-

kinen toimintakyky. Potilaan avustamisen tavoitteena on tukea ja parantaa poti-

laan jäljellä olevaa toimintakykyä eikä tyytyä tekemään asioita hänen puoles-

taan. Hoitajan on hyvä tietää potilaan luonnolliset liikemallit, jotta hän osaa ohja-

ta potilaan liikkumista parhaalla mahdollisella tavalla antaen tarpeeksi aikaa ja 
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tilaa. Luonnolliset liikemallit ovat kehityksen myötä opittuja yksilöllisiä tapoja liik-

kua, kuten kääntyminen, istuutuminen ja seisomaan nousu. (Tamminen-Peter - 

Wickström 2013, 69, 73,77.)  

 

Ennen potilaan siirtämistä tulee suunnitella siirron vaiheet alusta loppuun. Hoita-

jan tulee hyödyntää ympäristöä optimaalisesti eli esimerkiksi säätää sängyn kor-

keus, valita tarvittavat apuvälineet, huolehtia vaatetuksesta ja riittävästä tilasta. 

Nostamisen sijasta potilasta tulee liu’uttaa, rullata tai kammeta. (Tamminen - 

Peter 2005, 64.) 

 

Ennen varsinaista liikesuoritusta potilasta aktivoidaan sanallisesti ja hänelle ker-

rotaan, mitä siirrossa tai nostossa tulee tapahtumaan. Tarvittaessa ohjaukseen 

yhdistetään kosketus ja liike. Hoitaja voi kosketuksella ja alkuasentoon ohjaami-

sella auttaa potilasta aktivoimaan tarvittavat lihakset ja löytämään liikkeen. Poti-

las osallistuu aktiivisesti liikkeeseen hoitajan tukiessa kämmenotteella stabiileis-

ta kehonosista jättäen liikekohdat vapaiksi sen sijaan, että nostaisi potilasta kai-

naloista tai vaatteista estäen näin potilaan oman aktiivisuuden. (Tamminen-

Peter 2005, 64, 92; Tamminen-Peter - Wickström 2013, 68-72.) 

 

Uusien siirtomenetelmien mukaan vakain asento noston ja siirron avustamises-

sa on käyntiasento. Tästä asennosta painoa on helppo siirtää eteen ja taakse-

päin ja säilyttää hyvä tasapaino. Käyntiasento mahdollistaa hoitajan ja potilaan 

yhteisen liikkeen. Käytettävän voiman tarve vähenee edelleen, jos hoitajan ja 

potilaan painopisteet ovat mahdollisimman lähellä toisiaan. Koko kehoa käyttä-

mällä vältytään kuormittavalta kurkottelulta ja kumartelulta. Optimaalisessa työ-

asennossa paino pysyy jalkojen päällä ja selkä suorassa. Voima tuotetaan ala-

raajoista polvien ja lonkkien ollessa koukussa, jolloin ylävartalon kuormittumista 

voidaan välttää. Toinen tapa tuottaa voimaa on käyttää omaa vartaloa vasta-

voimana.  (Tamminen - Peter 2005, 92; Tamminen – Peter – Wickström 2013, 

82- 84.)  
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6 HENKILÖNOSTOLAITE POTILASSIIRTOJEN APUVÄLINEENÄ 

 

6.1 Henkilönostolaite apuvälineenä 

 

Pyörillä liikuteltava henkilönostolaite on yleisimmin käytössä oleva nostolaite. 

Siinä on sähkömekaaninen nostoyksikkö, jonka akkua ladataan. Laitteessa on 

pyörällinen jalusta, runko-osa, nostovarsi ja siihen kiinnittyvä nostokaari, johon 

nostoliina kiinnitetään. Laitteen käyttö vaatii reilusti lattiapinta- alaa, jotta sen 

liikuttelu ja säilyttäminen on mahdollista. Levitettävät jalakset mahdollistavat 

pääsyn mahdollisimman lähelle kohdetta, esimerkiksi sänkyä tai pyörätuolia. 

Tarpeeksi leveät ja herkkäliikkeiset pyörät varmistavat laitteen kevyen ja tasai-

sen liikkumisen ja riittävän pitkä nostovarsi mahdollistaa noston lattiatasosta. 

(Töytäri ym. 2010, 135-136.) 

 

Henkilönostolaitetta käytetään siirrettäessä ja nostaessa toimintarajoitteisia tai 

painavia potilaita, jotka eivät itse kykene avustamaan siirtymisessä varaamalla 

painoa alaraajoihinsa tai hallitsemaan vartaloaan istuma-asennossa ilman tu-

kea. Apuvälineen valintaan vaikuttavat siirrettävän henkilön toimintakyky ja käyt-

töympäristö. Henkilönostolaitteen avulla hoitaja voi siirtää potilaan turvallisesti ja 

potilaalle miellyttävällä tavalla myös yksin. Laitetta käytetään yleisimmin siirryt-

täessä sängystä pyörätuoliin ja pyörätuolista wc-istuimelle tai suihkutuoliin. Nos-

tolaitteen käyttöä suositellaan myös lattialta ylösnousemisessa silloin, kun poti-

laan alaraajojen lihasvoima ei riitä ylösnousemiseen. (Työterveyslaitos 2010;  

2013 A; Töytäri ym. 2010, 134.) 
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6.2 Henkilönostolaitteen käyttöä ohjaava lainsäädäntö 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden 

luovutuksesta (§ 1363/2011) määrää kunnan velvollisuudeksi järjestää potilaan 

sairaanhoitoon liittyvän lääkinnällisen kuntoutuksen, jonka osana ovat apuvä-

linepalvelut. Asetus määrittää lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovu-

tuksen edellytykseksi lääketieteellisin perustein todetun sairauden, vamman tai 

kehitysviivästymän, joka heikentää potilaan toimintakykyä ja vaikeuttaa itsenäis-

tä selviytymistä. Henkilönostolaite luokitellaan lääkinnällisen kuntoutuksen apu-

välineeksi, jolloin se lainataan erikoissairaanhoidosta asiakkaalle kotiin, jos 

asiakas ei kykene itse avustamaan siirtymisessä (LSHP 2011).  

 

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (§629/2010) määrää, että laitetta 

asianmukaisesti käytettäessä se ei saa vaarantaa potilaan, käyttäjän tai muun 

henkilön terveyttä tai turvallisuutta. Laitteen tulee käyttötarkoituksessaan saavut-

taa sille suunniteltu toimivuus ja suorituskyky. Laitteen valmistajan on annettava 

turvallisuuden kannalta olennaiset tiedot sen käytöstä, varastoinnista ja kuljet-

tamisesta. Kun laite luovutetaan sen loppukäyttäjälle, se on tarvittaessa huollet-

tava asianmukaisesti ennen luovutusta. Laitteen valmistajalle on ilmoitettava 

laitteen viasta tai puutteellisuudesta johtuneesta vaaratilanteesta. 

 

Työturvallisuuslain (§ 738/2002) mukaan työnantajan velvollisuus on hankkia ja 

antaa työntekijöiden käyttöön apuväline, jos työn luonne, työolosuhteet tai työn 

tarkoituksenmukainen suorittaminen edellyttävät apuvälineen käyttöä tapatur-

man tai sairastumisen vaaran välttämiseksi. Valtioneuvoston päätös käsin tehtä-

vistä nostoista ja siirroista työssä (§ 1409/1993) määrää, että työnantajan on 

hankittava työntekijöille asianmukaisia noston ja siirron apuvälineitä, jos käsin 

tehtävää nostoa tai siirtoa ei voida välttää. Edelleen työnantajan velvollisuus on 

taata mahdollisimman turvalliset nostot ja siirrot järjestämällä työpisteet niin, että 

selän vahingoittumisen vaara vältettäisiin. Työntekijöillä on oikeus saada ohjaus-

ta taakkojen oikeasta käsittelystä ja tietoa väärin suoritettavien nostojen ja siirto-

jen aiheuttamista vaaroista. Käytännön hoitotyössä tämä tarkoittaa, että käytet-
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tävissä tulisi olla tarvittavat henkilönostolaitteet ja korkeussäädettävät vuoteet, 

pesutasot ja suihkutustuolit (Työterveyslaitos 2013 B). 

 

Työntekijä tulee perehdyttää työhön ja työssä käytettäviin työvälineisiin sekä 

niiden oikeaan ja turvalliseen käyttöön (Työturvallisuuslaki § 738/2002). Valtio-

neuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (§ 

403/2008) velvoittaa työnantajan huolehtimaan, että valmistajan antamia ohjeita 

työvälineen asennuksessa, käytössä, kunnossapidossa, tarkastuksessa ja 

muussa toiminnassa noudatetaan. Ohjeiden tulee olla välinettä käyttävien saa-

tavilla ja ymmärrettävissä. Työväline on huollettava säännöllisesti, jotta se pysyy 

turvallisena sen käyttöiän ajan. Jos työntekijä havaitsee työolosuhteissa, työme-

netelmissä, koneissa tai muissa laitteissa vikoja tai puutteita, jotka vaarantavat 

työntekijöiden turvallisuutta tai terveyttä, hänen on välittömästi ilmoitettava asi-

asta työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle (Työturvallisuuslaki § 738/2002). 

 

6.3 Henkilönostolaitteen käytön hyödyt 

 

Henkilönostolaitetta käytetään siirtymisen apuvälineenä silloin, kun siirtäminen 

ilman apuvälinettä on riskialtista ergonomisesti tai turvallisuusnäkökulmasta joko 

potilaalle tai hoitajalle. Nostolaitteiden käyttöä suositellaan, koska se vähentää 

hoitajien fyysistä kuormitusta. Selkäkipu on yleisempää niillä hoitajilla, jotka siir-

tävät potilaita säännöllisesti ilman potilasnostimia kuin nostimia käyttävillä hoita-

jilla (Smedley ym. 1997, 1228). Edelleen hoitajat joiden käytössä oli nostin, ra-

portoivat työperäisestä alaselkä ja hartiakivusta harvemmin kuin hoitajat joilla ei 

nostinta ollut (Lee – Faucett – Gillen – Krause 2013, 1635). Verrattuna manuaa-

liseen potilassiirtoon nostolaitetta käytettäessä alaselkään kohdistuva paine vä-

henee huomattavasti. (Fageström – Tamminen-Peter 2010, 126; Töytäri – Kois-

tinen – Mustonen – Leivo 2010, 133-134.) Zhuang ym. (Zhuang – Stobbe – 

Hsiao – Collins - Hobbs 1999, 285) tutkimuksen mukaan alaselkään kohdistuva 

kuormitus vähenee jopa 2/3 nostolaitetta käytettäessä. Potilassiirtoihin liittyvien 
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alaselkätapaturmien sekä alaselkäsairauden riskien on osoitettu vähenevän 

henkilönostolaitetta käytettäessä (Marras ym. 1999, 924). 

 

Ilman apuvälinettä suoritettavien siirtojen laatuun vaikuttavat mm. avustajan tai-

to, voima, koko ja ympäröivä tila. Väärillä otteilla voidaan aiheuttaa kipua ja pa-

himmassa tapauksessa murtumia tai nivelten sijoiltaan menoa siirrettävälle. 

Asianmukaisella ja tilanteeseen sopivalla apuvälineellä siirtymiset helpottuvat 

oleellisesti molempien osapuolten kannalta. Oikein valituilla välineillä siirtyminen 

on turvallista ja avustajat pystyvät toistamaan samoja menetelmiä, mikä on miel-

lyttävän käytön perusta. Oikein käytettynä nostolaitteen käyttö ei hidasta siirty-

mistä. (Töytäri ym. 2010, 133-134.) 

 

6.4 Henkilönostolaitteen käyttö 

 

6.4.1 Nostoliina 

 

Henkilönostolaitteeseen kuuluvan nostoliinan valintaan vaikuttavat potilaan koko 

ja yksilölliset ominaisuudet. Mitä parempi aktiviteetti potilaalla on, sitä matalam-

paa liinaa käytetään. Sopivan kokoinen ja oikeaan käyttötarkoitukseen hankittu 

nostoliina on turvallinen ja tukeva. Kokovartaloliina tukee myös päätä, jos pään 

hallinta on heikkoa. Matalammassa liinassa ei ole päätukea ja se soveltuu poti-

laille, joilla ylävartalon ja pään hallinta on hyvä. Wc- liina mahdollistaa housujen 

pukemisen ja wc- toiminnot, mutta vaatii hyvää vartalon hallintaa. Suihkuliina on 

verkkomaista kangasta.  Alaraaja- amputoiduille suunniteltu liina on pussimai-

nen. Liinoilla on vaikutusta laitteen käyttömukavuuteen. Käytettävyys paranee 

jos liinan saa helposti kiinnitettyä nostokaareen.  (Fageström – Tamminen-Peter 

2010, 123; Työterveyslaitos 2010; Töytäri ym. 2010, 135.) 

 

Liinan huolellinen pukeminen on tärkeää. Liina puetaan potilaan päälle joko is-

tuma tai makuuasennossa. Oikein puettuna liina asettuu symmetrisesti vartaloon 

nähden ja hihnat pysyvät suorina, jolloin ne eivät paina ja aiheuta kipua nostoti-
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lanteessa. Liinoissa on leveä selkäosa ja jalkojen alta pujotettavat hihnat. Hihnat 

tulee laittaa ristiin ennen kiinnitystä nostolaitteeseen, jotta jalat eivät kierry lon-

kista erilleen. (Töytäri ym. 2010, 134-135.) Nostoliinan pukeminen aiheuttaa hoi-

tajalle kuormittavimman työasennon. Suurin kuormitus tulee yläraajoihin ja harti-

oihin. (Fageström – Tamminen - Peter 2010, 126.)   

 

Liinassa on kiinnityslenkkejä, joiden avulla potilaan asennon saa säädettyä istu-

vaan, puoli-istuvaan tai makaavaan asentoon tarpeen mukaan. Nostoasennolla 

pystytään vaikuttamaan potilaan aktiivisuuteen joko tukien tai estäen, paineen 

jakautumiseen eri kehonosille ja nivelkulmien sekä lihastonuksen vaihteluihin.  

Alaraaja -amputoidun nosto tapahtuu taaksepäin kallistuneessa istuma-

asennossa. (Töytäri ym. 2010, 134-135.) 

 

6.4.2 Käyttöturvallisuusohjeet potilasturvallisuuden varmistamiseksi 

 

Potilasturvallisuus käsittää terveydenhuollon toimijoiden toiminnot ja periaatteet, 

joiden tehtävänä on taata turvallinen hoito ja välttää potilaan vahingoittuminen. 

Siihen luetaan niin hoito, - lääkitys- kuin laiteturvallisuuskin. Potilaan näkökul-

masta potilasturvallisuus on tarvittavan ja oikean hoidon saamista niin, että siitä 

aiheutuva haitta on mahdollisimman vähäistä. (Stakes ja Lääkehoidon Kehittä-

miskeskus Rohto 2006; STM 2009.)  

Erilaiset laitteet ja tarvikkeet vaikuttavat potilasturvallisuuteen. Niiden turvalli-

suuden ja käyttökelpoisuuden lisäksi tarkastellaan laitteiden käyttöä, jossa on 

mahdollisuus potilaan turvallisuuden vaarantumiseen. Laitteiden tulee olla help-

pokäyttöisiä, jotta työntekijät eivät laitetta väärin käyttäessään aiheuttaisi poti-

laalle vaaratilanteita. Laitteen tulee lisäksi sisältää toiminnot, joiden turvin poti-

laan hoito onnistuu optimaalisesti ja tehokkaasti.  Perehdyttäminen laitteen käyt-

töön varmistaa osaamista ja antaa tunteen työnhallinnasta. Käyttäjäystävällisyys 

laitteissa johtaa parempaan potilasturvallisuuteen ja on osa toimivaa työympäris-

töä. ( Helovuo – Kinnunen – Peltomaa – Pennanen 2011,  68-72) 
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Kaikkien nostolaitetta käyttävien on opeteltava laitteen käyttö. Laitetta suositel-

laan kokeilemaan käyttöympäristössä ennen sen hankkimista, jotta sen käytet-

tävyyteen vaikuttavat asiat, kuten muiden apuvälineiden yhteensopivuus osat-

taisiin huomioida. Laitekohtaisia rajoituksia tulee noudattaa nostolaitetta käytet-

täessä. Maksimikuormitus laitteessa vaihtelee 150:stä 300 kiloon. Henkilönosti-

mella on tarkoitus tehdä lyhyitä siirtoja, ei kuljettaa potilasta pitkää matkaa. Nos-

timen käyttö vaatii riittävästi tilaa ja ennen nostoa on tarkistettava, että nostolii-

nat ovat ehjät, puettu oikein ja turvallisesti sekä kiinnitetty oikein nostokaareen.  

Potilasta ei saa missään noston vaiheessa jättää ilman valvontaa. (Fageström – 

Tamminen-Peter 2010, 126-127; Liko AB 2008; Työterveyslaitos 2013 A; Töytäri 

ym. 2010, 134.)  

 

Henkilönostolaitteen pyöriä ei lukita siirtojen aikana kaatumisriskin välttämiseksi. 

Vain nostettaessa potilasta lattialta pään puolelta nostolaitteen pyörät lukitaan, 

jotta laite ei liu’u potilaan päälle aiheuttaen vahinkoa. Henkilönostolaitteen liikut-

telu tapahtuu ohjauskahvasta kiinni pitäen, ei koskaan nostomoottorin varresta 

vetäen. Säännöllisesti tulee tarkistaa, että sekä sähköinen että mekaaninen va-

ralaskutoiminto toimivat.  (Liko AB 2008.) 

 

Henkilönostolaitteen akku on ladattava säännöllisesti mahdollisimman pitkän 

käyttöajan ylläpitämiseksi. Suositeltavaa on ladata akku käytön jälkeen tai joka 

yö. Pitkään käyttämättömänä ollut laite tulee ladata ennen käyttöä. Henkilönos-

tolaitetta ei saa käyttää sen ollessa latauksessa. Akkujen latausta ei saa suorit-

taa kosteissa tiloissa eikä nostolaitetta saa kastella juoksevalla vedellä. (Liko AB 

2008.) 

 

 

 

 

 



18 

 

6.5 Henkilönostolaitteen käytön seuranta ja huolto 

 

Apuvälineen käytön seuranta kuuluu käyttäjälle itselleen sekä häneen yhteydes-

sä oleville omaisille ja ammattihenkilöille. Seurannan tavoitteena on turvata väli-

neen riittävä käyttöopastus sekä turvallinen, käyttökuntoinen ja asiakkaan kul-

loiseenkin toimintakykyyn ja toimintaympäristöön sopiva apuväline. Apuvälineen 

käyttöä voidaan seurata kotikäynneillä, jolloin välineen käyttö nähdään käyt-

töympäristössään. (Konola- Töytäri - Kallanranta 2008, 572; THL 2013 B.) 

Apuvälineen huolto ja korjaus ovat luovuttajatahon vastuulla, mutta käyttäjä vas-

taa välineen käyttöhuollosta (Konola ym. 2008, 572). Henkilönostolaitteiden kun-

to tulisi tarkastuttaa vuosittain. Käyttäjä huolehtii akkujen lataamisesta säännölli-

sesti ja tarkistaa, että nostimen osat ovat kiinni ja johdot ehjät. Puutteellinen tai 

viallinen laite tulee toimittaa välittömästi korjaukseen sen huoltoyksikköön, joko 

terveyskeskukseen, keskussairaalaan tai maahantuojalle. Nostoliinojen kuntoa 

on tarkkailtava säännöllisesti, suositeltava liinojen uusimisväli on 2- 3 vuotta 

käytöstä riippuen. Saumojen tai reunojen rispaantuessa liina on uusittava. Liina 

voidaan pestä pesukoneessa. Nostolaitteen voi puhdistaa kostealla pyyhkeellä. 

(Liko AB 2008; Töytäri ym. 2010, 138.) 

 

Kun apuvälineen käyttötarve lakkaa, se palautetaan puhdistettuna luovutusyk-

sikköön. Mikäli käyttäjä muuttaa toiselle paikkakunnalle toisen apuvälineyksikön 

piiriin, on suositeltavaa, että apuvälineet muuttavat hänen mukanaan. Vastuu 

seurannasta ja huollosta siirtyy uudelle apuvälineyksikölle, jota tulee tiedottaa 

asiasta. (Konola ym. 2008, 572.) 
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7 OPPAAN TUOTTEISTAMINEN 

7.1 Tuotteistamisprosessi 

 

Toiminnallisen opinnäytetyömme lähtökohtana on tarve uudelle oppaalle. Op-

paan tuotekehitysprosessi etenee Jämsän ja Mannisen tuotekehitysvaiheiden 

(Jämsä – Manninen 2000, 28) mukaisesti alkaen kehittämistarpeen tunnistami-

sesta ja jatkuen tuotteistamisprosessin kautta uuteen tuotteeseen. Jämsän ja 

Mannisen malli jakautuu viiteen vaiheeseen, jotka ovat kehittämistarpeen tunnis-

taminen, ideointi, luonnostelu, kehittely ja viimeistelyvaihe. 

 

Päädyimme kyseiseen tuotteistamismalliin sen selkeyden ja johdonmukaisuu-

den vuoksi. Malli auttoi meitä jäsentämään prosessin kulkua ja suunnittelemaan 

eri työvaiheita järkevästi ja toimivasti. Mallin kautta ymmärsimme prosessin 

asiakaslähtöisyyden ja suunnitelmallisuuden tärkeyden. Tuotteistusprosessim-

me lopputulos on uusi tuote: henkilönostolaiteen käyttöopas. 

 

7.2 Kehittämistarpeiden tunnistaminen 

 

Tuotekehitysprosessi alkaa kehittämistarpeen tunnistamisella ja tuotekehityksen 

mahdollisuudella vastata tarpeeseen. Tuotekehitysprosessin tavoitteena voi olla 

uuden tuotteen tuottaminen vastaamaan asiakaskunnan tarpeita. ( Jämsä – 

Manninen 2000, 30, 85.) Opinnäytetyömme tarkoituksena on tuottaa uusi henki-

lönostolaitteen käyttöopas. 

 

Opinnäytetyöprosessimme lähti käyntiin, kun sovimme tapaamisen Lapin Kes-

kussairaalan kuntoutuspoliklinikan apuvälineyksikössä työskentelevän fysiotera-

peutin kanssa. Tapaamisen tarkoituksena oli löytää apuvälineisiin liittyvä työ-

elämälähtöinen aihe opinnäytetyölle. Yhteisen keskustelun pohjalta nousi esiin 

tarve henkilönostolaitteen käyttöoppaalle, jonka voi antaa lainaajalle mukaan 

laitteen luovutushetkellä. Toimeksiantajan mukaan henkilönostolaitteita ei aina 

osata tai viitsitä käyttää. Käyttäjillä on ollut myös epäselvyyttä laitteen tarkoituk-
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senmukaisesta käytöstä ja huoltovastuusta. Oppaan sisältö pohjautuu opinnäy-

tetyömme teoreettiseen viitekehykseen. 

 

7.3 Ideointivaihe 

 

Ideointivaihe alkaa, kun kehittämistarve on varmistettu, mutta ratkaisukeinoja ei 

ole vielä päätetty. Tässä vaiheessa voidaan käyttää luovia ongelmanratkaisun 

menetelmiä ja hyödyntää eri tahoilta saatavaa tietoa ideoinnin tueksi. Ideointi-

vaiheessa valitaan sellainen ratkaisumalli, joka vastaa tarpeeseen ja mahdollis-

taa ongelman korjaamisen. (Jämsä – Manninen 2000, 35, 85.) 

 

Toimeksiantajan kanssa keskustellessa nousi esiin ajatus kirjallisesta oppaasta, 

jossa tulisi selkeästi ja ytimekkäästi esille nostolaitteen käytössä olennaisimmat 

asiat. Vastaavanlaista opasta ei toimeksiantajan käytössä ole aikaisemmin ollut, 

joten opas tulisi vastaamaan laitetta käyttävien ja laitteen käyttöä ohjaavien 

henkilöiden tarpeisiin. Tarkoituksenamme on käyttää kuvia kirjallisen ohjeistuk-

sen tukena. Yhdessä toimeksiantajan kanssa tulimme siihen tulokseen, että tu-

lostettava A4- kokoinen sähköinen tiedosto on käyttökelpoisin tähän tarkoituk-

seen. Näin toteutettuna oppaan taittamisesta ja painamisesta ei koidu lisäkus-

tannuksia ja se on helppo tulostaa asiakkaalle laitteen mukaan.  

 

7.4 Luonnosteluvaihe 

 

Tuotteen luonnostelu käynnistyy, kun on syntynyt päätös siitä, millainen tuote 

suunnitellaan ja valmistetaan. Luonnosteluvaiheessa tehdään analyysiä tekijöis-

tä ja näkökohdista, jotka ohjaavat tuotteen suunnittelua ja valmistelua. Luonnos-

teluvaiheessa kerätään tietoa asiakkaista, aiheesta, toimintaympäristöstä, tuot-

teesta (opas), sen valmistusmenetelmistä ja laatutekijöistä. Tiedon analysoinnin 

pohjalta tehdään päätös, mitä ollaan tekemässä ja valitaan periaatteet, joiden 

mukaan toimitaan. (Jämsä – Manninen 2000, 43, 85.) 
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Tuotteen luonnostelu perustuu asiakasanalyysiin, jossa selvitetään, ketkä ovat 

tuotteen ensisijaiset hyödynsaajat, ja miten tuote saadaan vastaamaan heidän 

tarpeisiinsa. Eri osapuolten näkökohtien huomioiminen suunnittelussa varmistaa 

tuotteen asiasisällön vastaavuuden kaikkien hyödynsaajien tarpeisiin. (Jämsä – 

Manninen 2000, 44-45.) Oppaamme ensisijaisia hyödynsaajia ovat henkilönos-

tolaitteen Lapin Sairaanhoitopiiriltä lainaavat asiakkaat sekä heidän omaisensa 

ja hoitajansa. Myös henkilönostolaitteen käyttöä ohjaavat ammattilaiset voivat 

käyttää opasta ohjauksen tukena. Jotta opas vastaisi tarpeita, olemme tehneet 

asiakasanalyysiä haastatellen Rovaniemen työterveyslaitoksen ergonomiakortti-

koulutuksesta vastaavaa työfysioterapeuttia sekä korttikouluttajana toimivaa lä-

hihoitajaa. Toimeksiantajalta saimme tietoja asiakaskunnasta ja nosturin käyttöä 

ohjaavien ammattilaisten toiveista ja tarpeista oppaan sisältöä kohtaan.  

 

Tuotteen asiasisältö edellyttää tutustumista aiheeseen liittyvään tutkimustietoon 

sekä ajankohtaisten hoitokäytäntöjen tuntemista. Laadukas tuote syntyy hyödyn-

tämällä kirjallisuutta ja asiantuntijatietoa (Jämsä – Manninen 2000, 47- 50). Op-

paan sisällön pohjana toimiva opinnäytetyömme teoreettinen viitekehys perus-

tuu ajankohtaiseen, luotettavaan ja aiheeseen liittyvään tutkimus- ja asiantuntija-

tietoon. Suoritimme tiedonhakua systemaattisesti suomeksi ja englanniksi seu-

raavista tietokannoista: Juolukka, Melinda, Medic, Pedro, PubMed, Cinahl, 

Science Direct, Theseus, Finlex. Käyttämiämme asiasanoja useissa eri haku-

lausekkeissa olivat esimerkiksi potilassiirto, ”hoitotyön ergonomia”, potilasturval-

lisuus, potilasnosturi, henkilönostin, ”patient transfer”, ”patient lift”.  Aiheellisuu-

den ja ajankohtaisuuden lisäksi valintaperusteinamme oli tutkimusten kansain-

välinen käyttö, mikä ilmeni useina viittauksina kyseisiin tutkimuksiin. Lisäksi läpi-

käymämme kirjallisuuden ja tutkimusten lähdeluetteloiden kautta löysimme lisää 

hyödyllistä tietoa. Asiantuntijana haastattelemamme työfysioterapeutti ohjeisti 

meidät työterveyslaitoksen internetsivuille, josta löysimme paljon oppaassa hyö-

dynnettävää käytännön tietoa.  
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Oppaamme sisältö perustuu teoreettisessa viitekehyksessä käsittelemiimme 

asioihin ja pyrkii vastaamaan esiin nousseisiin ongelmiin. Teoreettista viiteke-

hystä varten läpikäymästämme tutkimus- ja asiantuntija-aineistosta sekä haas-

tatteluista muodostimme näkökulmamme aiheeseen ja käsittelimme asiat, joihin 

oppaassa tämän tiedon pohjalta tulisi puuttua. Esimerkiksi hoitajan fyysistä 

kuormittumista käsitteleviä tutkimuksia lukiessamme nousi esiin, että liinan pu-

keminen on yksi kuormittavimmista työvaiheista hoitajalle henkilönostolaitetta 

käytettäessä. Tämän vuoksi ohjeistamme liinan pukemisen vaiheet. Oppaasta 

löytyy yleisimmiksi todetut siirrot ja työvaiheet kuvitettuna sekä sanallisesti opas-

tettuna oikea työergonomia huomioiden. Muu oppaan sisältö on lähtöisin toi-

meksiantajan tarpeesta, että laitetta käytettäisiin ja huollettaisiin oikeaoppisesti. 

Laitteiden mallit ja ominaisuudet vaihtelevat, mutta olemme yhdessä toimeksian-

tajan kanssa yrittäneet löytää ohjeistukset, jotka pätevät yleisesti kaikkiin laite-

malleihin.  

 

7.5 Tuotteen kehittely 

 

Tuotteen kehittelyvaihe etenee luonnosteluvaiheessa päätettyjen periaatteiden 

mukaan sisältäen varsinaisen oppaan tekemisvaiheen. Vaiheen lopputuloksena 

on mallikappale tuotteesta. Tuotteen kehittelyvaihe sisältää esitestausta ja arvi-

ointia, joiden pohjalta etsitään ratkaisuvaihtoehdot kehittämistä vaativille asioille. 

Keskeinen sisältö pyritään kertomaan täsmällisesti ja ymmärrettävästi niin, että 

teksti aukeaa lukijalle ilman ammattilaisen ohjausta. (Jämsä – Manninen 2000, 

54-56, 85.) 

 

Kirjallisia ohjeita tarvitaan suullisen ohjauksen tueksi. Ohjeissa asiat kerrotaan 

jopa luettelomaisen lyhyesti ja ytimekkäästi, jotta tärkeät asiat nousevat esiin. 

(Torkkola – Heikkinen – Tiainen 2002, 25.) Ohjeiden antamisessa selkeä kielen-

käyttö korostuu ja tuotteen tekstin rakenteen, sanaston, tyylin ja ulkoasun täytyy 

sopia asiayhteyteen (Niemi – Nietosvuori – Virikko 2006, 107, 298). Ohjeen luet-

tavuuden, ymmärrettävyyden ja kiinnostavuuden kannalta tärkeitä asioita ovat 
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otsikko, väliotsikot ja kuvat, jotka tukevat varsinaista tekstiä (Torkkola ym. 2002, 

39-42). Tuotteen esteettinen kokonaisuus vaikuttaa siihen, kiinnostuuko asiakas 

tuotteesta ja miten hän sitoutuu sen käyttöön (Jämsä – Manninen 2000, 103). 

 

Tuotteen kehittelyvaiheeseen päästyämme sovimme valokuvaajan kanssa päi-

vän, jolloin oppaamme sisältö kuvataan. Kuvausta varten varasimme tilan ja tar-

vittavat välineet, lainasimme nostoliinat toimeksiantajaltamme ja huolehdimme 

henkilönostolaitteen käyttökuntoon. Oppaan esteettisyyden varmistamiseksi py-

rimme kuvissa selkeyteen ja kiinnitimme huomiota taustan, vaatteiden sekä lait-

teiden värien yhteensopivuuteen ja siisteyteen. Kuvasimme kirjallisuuden pohjal-

ta tarpeellisiksi nousseet, henkilönostolaitteella tehtävät siirtymiset vaiheittain ja 

lisäksi kävimme kuvaamassa toimeksiantajan laitteesta olennaiset osat.  

 

Opas tehtiin A4 -kokoon, kuten ennalta toimeksiantajan kanssa koettiin par-

haaksi. Kuvat ja tekstit muokattiin tähän kokoon sopiviksi niin, että tulostettava 

versio on selkeä ja helppolukuinen. Oppaan tyylissä pyrittiin asiallisuuteen ja 

ohjeistuksessa helposti ymmärrettäviin sanavalintoihin ja ohjaavaan kielenkäyt-

töön. Oppaamme sisältö rakentuu henkilönostolaitteen osien ja nostoliinamallien 

esittelystä, turvallisuus-, käyttö- ja huolto-ohjeista sekä nostoliinan pukemisen ja 

henkilönostolaitteella siirtämisen ohjeistamisesta. Sisällysluettelolla ja väliotsi-

koinnilla pyrimme selkeyttämään sisältöä ja helpottamaan tarvittavan tiedon löy-

tymistä.  Johdonmukaiset pää- ja väliotsikot lisäävät ymmärrettävyyttä ja tekstiä 

tukevat kuvat tuovat selkeyttä ja kiinnostavuutta oppaalle. Tarkoituksenamme 

oli, että lukija löytää tarvittavan tiedon helposti ilman selailua, joten opas raken-

tuu eteen tulevien työvaiheiden mukaisesti. Kokonaisuutena opas on tiivis, mutta 

sisältää olennaisen informaation. 

 

 

 

 



24 

 

7.6 Tuotteen viimeistely 

 

Tuotekehitysprosessi päättyy viimeistelyvaiheeseen. Saadun palautteen ja arvi-

oinnin pohjalta viimeistellään tuotteen yksityiskohtia ja tehdään tarvittavat korja-

ukset. Lopputuloksena syntyy käyttövalmis tuote. (Jämsä – Manninen 2000, 81, 

85.) 

 

Saadaksemme arviota ja palautetta, luetutimme raakaversiota oppaasta työmme 

toimeksiantajalla, opponoijilla, ohjaavilla opettajilla, alaa opiskelevilla sekä täysin 

ulkopuolisilla henkilöillä. Pyysimme palautetta oppaan rakenteesta, sisällön sel-

keydestä, ymmärrettävyydestä ja luettavuudesta. Opettajat peräänkuuluttivat 

palautteessaan selkeyttä sekä tekstin ja kuvien yhteensopivuutta. Toimeksianta-

jalla oli muutama sisällöllinen korjaus ja tekstin muotoiluehdotus. Rovaniemen 

työterveyslaitoksen fysioterapeutti antoi nostoliinan asetteluun liittyvän neuvon. 

Ulkopuolisilta henkilöiltä tuli mainintaa kielioppi- ja huolimattomuusvirheistä. 

Pääosin saamamme palaute oli positiivista. Viimeistelyvaiheessa muokkasimme 

ja korjasimme oppaan yksityiskohdat saamamme palautteen pohjalta. 

 

Opasta testasivat käytännössä kaksi fysioterapeuttiopiskelijaa, jotka eivät aikai-

semmin olleet käyttäneet henkilönostolaitetta. Laitteen käyttö onnistui heiltä op-

paamme ohjeita noudattaen sujuvasti ja turvallisesti. Käytännössä kuitenkin il-

meni, että oppaan sisällön järjestyksessä on parantamisen varaa. Loogisen ete-

nemisen takaamiseksi vaihdoimme sisällön järjestystä. Selailun vähentämiseksi 

siirsimme nostoliinamallien esittelyn oppaan loppuun. Liinan pukemisen ohjeet 

laitoimme vaiheittain etenevään järjestykseen. Testikäyttäjien huomioiden poh-

jalta jätimme käyttö- ja turvallisuusohjeet alkuperäiselle paikalleen heti oppaan 

alkuun, jotta ne tulisi luettua ennen laitteen varsinaista käyttöä. 
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8 POHDINTA 

 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli koota yhteen tietoa henkilönostolaitteen oikea-

oppisesta ja turvallisesta käytöstä apuvälineenä. Tarkoituksenamme oli tuotteis-

taa keräämämme tiedon pohjalta henkilönostolaitteen käyttöopas, joka tulee 

Lapin Sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden käyttöön. Perustelut aihevalinnal-

lemme ovat sen työelämälähtöisyys, ajankohtaisuus myös paikallisella tasolla, 

yhteiskunnallinen näkökulma, oma kiinnostuneisuus ja työn mahdollisuus kantaa 

hedelmää. 

 

Hoitotyön fyysinen kuormittavuus näkyy hoitotyöntekijöiden tuki- ja liikuntaelin-

sairauksien aiheuttamissa suurissa sairauspoissaolomäärissä ja niistä aiheutu-

vissa kustannuksissa. Löytämämme tutkimukset ja käytäntö osoittavat, että 

apuvälineiden oikealla käytöllä ja työergonomian ohjauksella on suuri merkitys 

hoitajien kuormittumisen ja potilasturvallisuuden kannalta. Rovaniemen terveys-

keskussairaalassa tehty tutkimusinterventio osoittaa, että myös kansantaloudel-

linen merkitys terveys- ja sosiaalialalla on huomattava silloin, kun laitteet ovat 

oikeaoppisesti käytössä. Apuvälineiden käytön opastus omaishoitajille on en-

siarvoisen tärkeää, sillä valtakunnallisesti saavutetaan miljardien eurojen vuotui-

set säästöt hoitokustannuksissa, kun tuetaan kotona asumista laitoshoidon si-

jaan. Fysioterapia-ala voi hyödyntää opinnäytetyötämme ergonomisen hoitotyön 

edistämisessä.  

 

Tavoitteemme tiedonkeruusta täyttyi melko hyvin. Löytämämme tieto oli ajan-

kohtaista, luotettavaa ja kansainvälistä. Moni uusi tutkimus, joka abstraktitasolla 

vaikutti lupaavalta aineistolta aihettamme ajatellen, oli maksullinen, joten emme 

käyttäneet niitä työssämme. Mukana on myös vanhempia lähteitä, sillä uudem-

mat tutkimukset viittasivat niihin primäärilähteinä ja löysimme niistä arvokasta 

tietoa juuri aiheeseemme liittyen. Kun perehdyimme tutkimuksiin, huomasimme 

että tutkijat kansainvälisesti olivat käyttäneet paljon samoja lähteitä ja viitanneet 

myös toisiinsa ristiin. Suurin osa kirjallisuudesta ja tutkimustiedosta käsitteli ai-

hetta hoitajan kuormittumisen vähentämisen näkökulmasta. Toimeksiantajan 
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näkökulma on kuitenkin laitteen konkreettisessa käytön opastuksessa, joten 

meidän täytyi poimia tietomäärästä oppaan sisällön kannalta olennaisin osa. 

Tiedon keräämisessä käytimme apuna asiantuntijoiden ammattitaitoa, minkä 

laskemme työllemme eduksi. Tutkimustieto, aiheesta tehty kirjallisuus ja haas-

tattelemamme asiantuntijat puhuivat yhteistä kieltä aihealueesta. Oppaan sisäl-

töä perusteltaessa ei tullut esille eriäviä mielipiteitä tai ristiriitaisia tietoja. Näillä 

perusteilla ajattelemme oppaaseen kokoamamme tiedon olevan luotettavaa. 

Tietomäärä oli suuri ja meille uutta, mutta opinnäytetyömme näkökulma aihee-

seen oli hyvin kapea, joten teoreettisen viitekehyksen sisällön rajaaminen oli 

haastavaa. Tiedostamme lopputuloksen olevan suppea. Oppaan sisällön kan-

nalta käsittelemämme tieto on perusteltua, joten koemme onnistuneemme sisäl-

lön rajauksessa melko hyvin.  

 

Tarkoituksenamme oli tuotteistaa henkilönostolaitteen käyttöopas Lapin Sai-

raanhoitopiiriltä henkilönostolaitetta lainaaville yksityishenkilöille. Opas suunnat-

tiin henkilönostolaitteen varsinaisille käyttäjille, joita ovat apuvälineasiakkaan 

avustaja, omaiset ja hoitohenkilökunta. Oppaan tarkoituksena oli edistää laittei-

den oikeaoppista ja turvallista käyttöä, hoitohenkilökunnan työterveyttä sekä 

tukea potilaiden kotona asumista mahdollisimman pitkään. Opas toimii myös 

laitteen käyttöä ohjaavan ammattilaisen tukena. Työstövaiheessa ollut op-

paamme osoittautui testikäytössä käyttökelpoiseksi ja hyödylliseksi. Oppaan 

ulko- ja kieliasun toimivuutta on testattu myös useilla ulkopuolisilla lukijoilla, jotka 

ovat arvioineet oppaan ymmärrettäväksi ja kansantajuiseksi. Siksi uskomme 

työmme tavoittavan ja palvelevan sen kohderyhmiä tarkoituksenmukaisesti. Lo-

pullinen opas tulee toimeksiantajan käyttöön vasta opinnäytetyön arvioinnin jäl-

keen, joten oppaan todellinen käytännön hyöty tulee näkymään pidemmällä ai-

kavälillä, mikäli toimeksiantajamme hyödyntää opasta tehokkaasti. Olemme tyy-

tyväisiä oppaamme sisältöön ja rakenteeseen. Rajallisten resurssien vuoksi jou-

duimme tekemään muutamia kompromisseja oppaan toteutuksen suhteen. Aika-

taulussa ja budjetissa pysymiseksi kuvasimme ja taitoimme oppaan itse toimien 

myös malleina. Ammattitaitoa hyödyntämällä oppaasta olisi voitu saada esteetti-

sempi ja ulkoasultaan tyylikkäämpi tuote. 



27 

 

Työn eettiset näkökulmat olemme ottaneet huomioon kaikissa työmme vaiheis-

sa. Työmme tekemisessä olemme noudattaneet Lapin ammattikorkeakoulun 

ohjeita ja periaatteita opinnäytetyön teosta. Prosessimme on edennyt opettajien 

ja toimeksiantajan ohjauksessa. Työmme on edennyt seuraavaan vaiheeseen 

sovitussa aikataulussa. Olemme olleet lähdekriittisiä ja perustelleet valintamme 

rehellisesti näyttöön perustuvaan tietoon viitaten. Käyttämämme lähteet ja läh-

deviitteet ovat täsmällisesti merkityt. Lupa-asiat on hoidettu asiaankuuluvalla 

tavalla. Olemme saaneet suullisen luvan käyttää Lapin Keskussairaalan ja Lapin 

ammattikorkeakoulun tiloja ja välineitä oppaan sisällön kuvaamisessa. Kuvat 

ovat omaa materiaaliamme ja tekijänoikeudet pysyvät meillä työn tekijöinä. Toi-

meksiantajamme on hyväksynyt oppaan ja ollut työhömme tyytyväinen. 

 

Opinnäytetyöprosessi kokonaisuudessaan oli opettavainen kokemus. Saimme 

kokemusta pitkäjänteisestä ja tavoitteellisesta työskentelystä. Huomasimme, 

että kaikki prosessin vaiheet perustuvat asettamaamme tavoitteeseen ja tarkoi-

tukseen sekä sen, miten ne ohjaavat valintojamme tiedonhausta valmiiseen 

tuotteeseen. Prosessi oli työläs ja aikaa vievä, mutta käytimme aikaresurssit 

tehokkaasti ja pysyimme aikataulussa suunnitelmien mukaisesti. Prosessin ede-

tessä kehityimme täsmällisessä tiedonhaussa ja lähdeaineiston kriittisessä arvi-

oinnissa työmme edun kannalta. Opinnäytetyöprosessin aihetta valitessa emme 

aavistaneetkaan, kuinka moniulotteiseksi aiheemme lopulta osoittautui. Aihee-

seen perehtyminen lisäsi asiantuntemustamme hoitotyön ergonomiasta ja henki-

lönostolaitteen oikeaoppisesta ja turvallisesta käytöstä. Prosessin tiimoilta loim-

me oman yhteistyöverkoston, johon kuului hoitoalan ammattilaisia ja opiskelijoi-

ta. Yhteistoiminnallinen tavoitteeseen pyrkiminen antoi meille näkemystä ja ko-

kemusta moniammatillisesta yhteistyöstä. Meille selkeni kerros kerrokselta, mi-

ten työmme aiheen taustalle linkittyy suuria asioita kuten hoitotyön ergonomia, 

työterveys ja kansantaloudelliset näkökulmat niin laitteen käytön hyötyjen kuin 

omaishoitoon panostamisenkin kannalta. Työtä tehdessämme pääsimme sovel-

tamaan tietoa, linkittämään ajatuksiamme ja sijoittamaan fysioterapia-alaa laajal-

le kokonaiskentälle. 
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