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One of the essential skills in nursing is the ability to use medical devices correctly. This 
has a major impact on patient safety. 
 
The goal of this thesis was to support the work of nurses by improving patient safety when 
using PCA, syringe or infusion pumps. The purpose of this thesis was to compile one-
sided, A4-sized PCA, syringe and infusion pump instructions for nurses to use in a certain 
ward of one university hospital. The instructions can be used to maintain the safe and 
correct usage of these devices in everyday nursing. 
 
The thesis bases itself on its product. The theoretical part was gathered from scientific 
publications and device manuals provided by company representatives. The practical part, 
namely the instructions, was composed of the device manuals and the gathered scientific 
publication data. 
 
The instructions contain pictures of the instruments and their keys. The instructions ex-
plain in numerical order how to turn on the device, begin the infusion and turn off the 
device. The practical part of the thesis is accessible only through employment.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Lääkinnällisten laitteiden käyttö on yksi sairaanhoitajan keskeisimmistä taidoista potilaan 

hoidossa (Lukkari, Kinnunen & Korte 2013, 218). Monesti lääkkeiden annostelussa käy-

tetään lääkinnällisiä laitteita, jolloin laitteiden käytön hallitseminen on tärkeää, jotta po-

tilasturvallisuus ei vaarantuisi (Helovuo, Kinnunen, Kuosmanen & Peltomaa 2015, 10).  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on laatia PCA-, ruisku- ja infuusiopumppujen käyttöohjeet 

sairaanhoitajille. Opinnäytetyön tavoitteena on tukea sairaanhoitajien työtä lisäten poti-

laan turvallista hoitoa vuodeosastolla käytettäessä apuna kyseisiä lääkintälaitteita. Työn 

tehtävinä oli selvittää, miten PCA-, ruisku- ja infuusiopumppuja käytetään potilasturval-

lisesti ja millainen on hyvä kirjallinen ohje. Opinnäytetyön tarve on lähtöisin erään yli-

opistollisen sairaalan vuodeosastolta. Olemme tehneet toiminnallisen opinnäytetyön, 

jonka teoriaosuus koostuu tieteellisistä lähteistä sekä laite-edustajilta saaduista laite-

manuaaleista. Toiminnallisessa osuudessa loimme PCA-, ruisku- ja infuusiopumppujen 

yksipuoliset, laminoidut A4-kokoiset käyttöohjeet, jotka pohjautuvat laitemanuaaleihin 

ja kerättyihin teoriatietoihin. 

 

Käyttöohjeet ovat hyvä keino lisätä potilasturvallisuutta. Käyttöohjeet takaavat toiminnan 

turvallisuuden sekä toimivat sairaanhoitajan muistin tukena. Sairaanhoitajat, jotka tiedos-

tavat epävarmuutensa omien taitojensa suhteen, voivat käyttää laatimiamme käyttöohjeita 

laitteita käyttäessään. Tulevina sairaanhoitajina koemme potilasturvallisuuden yhdeksi 

tärkeimmäksi asiaksi hoitotyössä. Lääkintälaitteiden käytön hallinnalla on erityisen tär-

keä rooli sairaanhoitajan ammatillisessa osaamisessa. Opinnäytetyömme avulla us-

komme pystyvämme yhdistämään opitun teoriatiedon käytäntöön sekä lisäämään amma-

tillista kasvua. Työmme antaa meille hyvät valmiudet laitteiden turvalliseen käyttöön työ-

elämässä.  
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on laatia PCA-, ruisku- ja infuusiopumppujen käyttöohjeet 

sairaanhoitajille.  

 

 

Opinnäytetyön tehtävinä on vastata kysymyksiin: 

 

1. Miten PCA-, ruisku- ja infuusiopumppuja käytetään potilasturvallisesti? 

2. Millainen on hyvä kirjallinen ohje? 

 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tukea sairaanhoitajien työtä lisäten potilaan turvallista hoi-

toa vuodeosastolla käytettäessä apuna PCA-, ruisku- ja infuusiopumppuja. Opinnäytetyö-

tämme voidaan käyttää apuna uusien sairaanhoitajien perehdytyksessä vuodeosastolla. 

Opinnäytetyön teoreettista osiota voidaan hyödyntää myös sairaanhoitajien koulutuk-

sessa opetusmateriaalina. Tavoitteenamme on lisäksi syventää omaa tietämystämme po-

tilasturvallisuuden merkityksestä hoitotyössä. Tavoitteenamme on myös lisätä omaa tie-

totaitoa sekä ammatillista osaamista lääkintälaitteiden turvallisesta käytöstä hoitotyössä.  
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

Opinnäytetyön keskeiset teoreettisten lähtökohtien käsitteet ovat potilasturvallisuus, 

PCA-pumppu, ruiskupumppu, infuusiopumppu ja kirjallinen ohje (Kuvio 1).  

 

 

      
KUVIO 1. Potilasturvallisuuden huomioiminen kirjallisten käyttöohjeiden avulla käytet-

täessä PCA-, ruisku- ja infuusiopumppuja 

 

3.1 Potilasturvallisuus 

 

Potilasturvallisuudella tarkoitetaan potilaan turvallista ja oikeaa hoitoa terveydenhuol-

lossa. Se sisältää lääkitysturvallisuuden, hoidon turvallisuuden sekä laiteturvallisuuden. 

(Helovuo ym. 2015, 4.) Suomessa on säädetty laki terveydenhuollon laitteista ja tarvik-

keista (629/2010), jonka tarkoituksena on ylläpitää ja edistää terveydenhuollon laitteiden 

ja tarvikkeiden sekä niiden käytön turvallisuutta. Laiteturvallisuus edellyttää, että laite on 

käyttötarkoitukseensa sopiva ja että laite saavuttaa sille asetetut toimintavaatimukset. 

Asianmukaisesti käytettynä lääkintälaite ei saa vaarantaa potilaan, laitteen käyttäjän tai 

muun henkilöstön turvallisuutta ja terveyttä. (Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvik-

keista (629/2010), § 6.)  
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Vaaratapahtumassa potilaan turvallisuus voi vaarantua tai vaarantuu. Vaaratapahtumat 

voidaan jakaa läheltä piti- ja haittatapahtumiin. Yleisiä vaaratapahtumiin johtavia syitä 

ovat esimerkiksi puutteellinen koulutus, perehdytys, ohjeistus tai laiteosaaminen (Helo-

vuo ym. 2015, 4.) Kansainvälisissä tutkimuksissa on arvioitu, että joka kymmenes potilas 

kärsii lievästä ja noin joka sadas potilas vakavasta haittatapahtumasta sairaalahoitonsa 

aikana (Plit-Turunen 2018, 3). Lääkintälaitteita käytettäessä lääkitysvirheiden mahdolli-

suus lisääntyy. Lääkitysvirheet tuovat mukanaan kuormitusta sairaanhoitajan työhön, ja 

ne lisäävät myös terveydenhuollon kustannuksia. (Schein ym. 2009, 549.)   

 

Lääkkeen antaminen potilaalle on monimutkainen ja monitieteinen prosessi. Sairaanhoi-

tajalla tulee olla ammatillista osaamista, teoriatietoa ja reagointikykyä, ja hänen on osat-

tava käyttää kehittyviä teknologioita sekä huomioitava potilaan osallisuus tämän omassa 

hoidossa.  Lääkintälaitteiden oikea käyttö sekä sairaanhoitajan ammattitaito ovat näistä 

tärkeimpiä edellytyksiä potilasturvallisuuden takaamiseksi (Kuvio 2). (Orbæk, Gaard, 

Fabricius,  Lefevre & Møller 2014, 203–204.)  

 

Organisaatiossa voi olla useiden eri valmistajien lääkintälaitteita, joten sairaanhoitajan on 

tärkeää osata käyttää omassa toimipisteessään olevia lääkintälaitteita (Helovuo ym. 2015, 

10). Sairaanhoitajan tulee varmistua siitä, että käytössä on kuhunkin infuusiolaitteiseen 

sopivat nesteensiirtovälineet. Ennen käyttöä laitteen toimivuus tulee tarkistaa käynnistys-

testin avulla ja laitteen toimintoja täytyy testata, jotta laitetta voidaan käyttää. Ennen lait-

teen kytkemistä potilaaseen tulee sairaanhoitajan kiinnittää oikein ruisku tai infuusioletku 

pumppuyksikköön. (Lukkari ym. 2013, 143–144.) 

 

Sairaanhoitajan tulee varmistua kunkin laitteen kohdalla, että kyseinen osa on kyseiseen 

lääkintälaitteeseen sopiva. Epäsopivan osan käyttäminen voi aiheuttaa vaaratilanteen. 

(Helovuo ym. 2015, 4.) Sähköisissä infuusiolaitteissa on sisäänrakennetut varoitusjärjes-

telmät, jotka ilmoittavat erilaisista laitehälytyksistä. Sairaanhoitajan tulee huomioida 

nämä hälytykset, sillä niiden huomiotta jättäminen voi johtaa uudenlaisiin vaaratapahtu-

miin. (Orbæk ym. 2014, 209.) Vaaratapahtumasta tulee ilmoittaa organisaation poik-

keamaraportointijärjestelmään (THL 2015, 81). Suomessa yli 200 sosiaali- ja terveyden-

huollon yksikössä on käytössä HaiPro- vaaratapahtumien raportointijärjestelmä (HaiPro 

2016).  
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KUVIO 2. Potilasturvallisuuden toteutumisen kannalta tärkeimmät kohdat lääkintälait-

teita käytettäessä. 

 

3.2 PCA-pumppu 

 

PCA eli patient controlled analgesia on potilaan itse säätelemää kivunlievitystä erillisellä 

laitteella (Kuvio 3) (Lukkari ym. 2013, 375). PCA-pumppu on tarkoitettu laskimonsisäi-

seen, valtimonsisäiseen, ihonalaiseen tai epiduraaliseen tilaan kohdistuvan infuusion an-

tamiseen. PCA-pumppua käytetään hoidossa, joka vaatii jatkuvaa infuusiota, potilaan itse 

ohjaamaa annostelua tai kumpaakin näistä. Annetun hoidon valvontaa seuraa sairaanhoi-

taja tai lääkäri. (Smiths medical 2011, 1.) PCA-pumpun käyttö on yleinen ja tehokas 

keino hoitaa muun muassa leikkauksen jälkeistä kipua tai akuuttia kipua (Schein, Hicks, 

Nelson, Sikiric, Doyle 2009, 549–550).  

 

Lääkäri määrittelee PCA-pumpun asetukset, potilaan tarpeiden mukaisen kipulääkityksen 

sekä rajat potilaan itseannosteluun. PCA-pumppu antaa vain lääkärin määräämän lää-

keannoksen, eikä potilas näin ollen pysty yliannostelemaan itse lääkettään. (Lukkari ym. 

2013, 375.) Yleensä PCA-pumppu antaa lääkettä pieninä säännöllisinä annoksina. PCA-

pumppu voidaan myös ohjelmoida antamaan aluksi suuremman alkuannoksen lääkettä, 
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minkä jälkeen PCA-pumppu säännöstelee lääkettä pieninä annoksina potilaalle. (Vockley 

2013, 456.)  

 

PCA-pumpussa on kolme turvallisuustasoa, joiden avulla rajataan potilaan mahdolli-

suutta käyttää laitetta väärin. Potilasturvallisuuden takaamiseksi sairaanhoitaja ei saa mis-

sään tilanteessa luovuttaa PCA-pumpun turvakoodeja, joiden avulla potilas voi päästä 

muuttamaan ohjelmointia ja käyttämään kipupumppua väärin. (Smiths medical 2011, 9.) 

Schein ym. vuonna 2009 tekemässä tutkimuksessa ilmeni PCA-pumpun avulla annetta-

van kivunlievityksen tarjoavan parempaa kivun kontrollointia verrattuna muihin kivun-

lievityksen muotoihin. PCA-pumpun käyttö lisäsi potilaiden tyytyväisyyttä ja antoi sai-

raanhoitajille enemmän aikaa muiden työtehtävien hoitamiseen. Tutkimuksessa mainit-

tiin lisäksi se, että vaikka PCA-pumppu tarjoaa hyvän kivunlievityksen potilaille, se on 

tuonut mukanaan myös uuden esiintymismuodon lääkitysvirheille. (Schein ym. 2009, 

550.)  

 

PCA-pumpun lääkitysvirheet voidaan jakaa kahteen pääluokkaan, joita ovat käyttäjistä 

johtuvat ja laitteesta johtuvat lääkitysvirheet. Näitä virheitä voi olla muun muassa väärän 

kipulääkkeen käyttö, äkillinen pumpun toimintahäiriö, virheellinen annos ja lääkkeen 

kertyminen kanyyliin. (Schein ym. 2009, 549–553.) Laitteen väärinkäyttö voi johtaa va-

kavaan potilasvahinkoon tai potilaan kuolemaan (Smiths medical 2011, 9).  

  

 

3.3 Ruiskupumppu 

 

Ruiskupumppujärjestelmä on tarkoitettu jatkuvaan tai jaksottaiseen laskimonsisäiseen, 

valtimonsisäiseen, ruuansulatuskanavan sekä epiduraaliseen tilan kautta annettavaan nes-

teiden ja lääkkeiden annosteluun (Kuvio 3). Ruiskupumppua voidaan käyttää niin aikui-

silla kuin lapsilla. (B.Braun 2012, 6.) Pre- ja postoperatiivisen kivun hoidossa epiduraa-

linen kipulääkitys annostellaan ruiskupumpun avulla (Lukkari ym, 142). Ruiskupumppua 

käytetään yleisesti sairaaloissa hitaasti annosteltavien lääkkeiden annostelussa. Tervey-

denhuollon ammattilainen voi käyttää ruiskupumppua myös kotihoidossa, sairaankulje-

tuksessa ja poliklinikoilla. (Garrigue, Dehu, Girault, Figadère, Leblanc, Briole, Capitani, 

Legadec, Laborne 2016, 35–36: B.Braun 2012, 6.) Lääkkeiden antaminen ruiskupumpun 

kautta on luotettavaa, johdonmukaista sekä ennustettavissa olevaa. Sairaanhoitajat ovat 
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vastuussa lääkkeiden antamisesta ruiskupumpun välityksellä. (Garrigue ym. 2016, 35–

36.)  

 

Tilavuusohjatussa ruiskupumpussa annosnopeus ilmoitetaan aikayksikköä kohden 

(ml/h). Potilasturvallisuuden takaamiseksi ruiskupumpussa tulee käyttää vain valmistajan 

suosittelemia ruiskumalleja ja -kokoja. (Lukkari ym. 2013, 142–143.) Potilasturvallisuu-

den näkökulmasta ruiskupumpun käytössä on myös omat riskinsä, ja tästä syystä sairaan-

hoitajan tulee hallita ruiskupumpun käyttö (Ministry of Health. 2009,14). Akbari, Far-

bood & Kazemi kirjoittivat vuonna 2010 ilmestyneessä artikkelissaan potilastapauksesta, 

jossa ruiskupumpun infuusioletku oli kiinnitetty potilaan kanyyliin ennen kuin laite oli 

kytketty päälle.  Ruiskupumpun itsetarkastuksen aikana potilas sai ylimääräisen lääkean-

noksen, mistä seurasi potilaan verenpaineiden romahtaminen ja potilasturvallisuuden 

vaarantuminen. (Akbari, Farbood & Kazemi 2010, 625–626.) Tästä syystä sairaanhoita-

jan tulee kiinnittää infuusioletku potilaaseen vasta, kun ruiskupumppu on käyttövalmis. 

Infuusioreitti tulee olla suljettuna myös ruiskun vaihdon yhteydessä. (B.Braun 2012, 6–

7.)  

 

Yksi ruiskupumpun tärkeimpiä etuja on se, että se tarjoaa mahdollisuuden jatkuvan lää-

kityksen antamiseen. Ruiskupumpun käyttö on myös erittäin tehokas tapa hoitaa kipua 

silloin, kun muita antoreittejä annettavien lääkkeiden vaikutus todetaan riittämättömäksi. 

(Ministry of Health 2009,14.) 

 

 

3.4 Infuusiopumppu 

 

Infuusiopumppu on sähkökäyttöinen laite, jolla annostellaan infuusionesteitä ja lääkkeitä 

ennalta määritellyllä nopeudella laskimoon ja ruuansulatuskanavaan (Kuvio 3) (Lukkari 

ym. 2013, 142: B.Braum 2012, 6). Nestehoitoa voidaan toteuttaa infuusiopumpun avulla 

pitkiäkin aikoja. Annosnopeus tilavuusohjatussa infuusiopumpussa ilmoitetaan aikayk-

sikköä kohden (ml/h). (Lukkari ym. 2013, 142–144.) Sairaalan lisäksi infuusiopumppua 

voidaan käyttää myös sairaankuljetuksissa, kotihoidossa sekä poliklinikoilla. 

Infuusiopumppua saa käyttää vain laitteen käyttöön koulutuksen saanut terveydenhuollon 

ammattilainen. (B.Braun 2012, 6.)  
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Sairaanhoitajan on tärkeä ymmärtää infuusiopumpun turvallinen käyttö sekä laitteen eri 

toiminnot (Lee 2015, 36). Oikein käytettynä infuusiopumppu antaa mahdollisuuden 

lääkkeen tasaiseen ja turvalliseen annosteluun. (Upton 2013, 6.) Laitteessa tulee käyttää 

vain laitevalmistajan ilmoittamia laitteeseen sopivia nesteensiirtoletkuja. 

Laskimonsisäistä lääke- ja nestehoitoa tulee valvoa säännöllisesti. Sairaanhoitajan tulee 

seurata laitteen ilmoittamia hälytyksiä sekä lääkkeiden ja nesteiden virtaamista. (Lukkari 

ym. 2013, 142–144.) McCartney kirjoitti vuonna 2014 ilmestyneessä artikkelissaan sai-

raanhoitajien usein ohittavan infuusiopumpun lähettämät ilmoitukset (McCartney 2014, 

270). On kuitenkin tärkeää, että mahdolliset ilmoitukset ja hälytykset huomioidaan aina 

ja niihin reagoidaan asianmukaisesti (Page 2013, 1). Sairaanhoitajan tulee myös silmä-

määräisesti tarkistaa infuusiopumppu, kanyylin juuri sekä infusoitava lääke ja neste (Lee 

2015, 26). 

 

   
KUVIO 3. PCA-, ruisku- ja infuusiopumpun käytössä huomioitavia asioita. 
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3.5 Kirjallinen ohje 

 

Kirjallinen ohje voi olla tiedote, toimintaohje, käyttöohje, hoito-ohje tai opas. Kirjalliselle 

ohjeelle on erilaisia vaatimuksia, jotka koskevat kirjallista ilmaisua ja ohjeen ulkoasua 

(Kuvio 4). (Eloranta & Virkki 2011, 74). Hyvän kirjallisen ohjeen tarkoitus tulee esille 

otsikosta, joka on selkeä ja helposti ymmärrettävä (Kyngäs, Kääriäinen, Poskiparta, Jo-

hansson, Hirvonen & Renfors 2007, 126). Ohjetekstin tarkoituksena on luoda lukijalle 

selkeä toimintajärjestys, jonka avulla käyttäjä tietää, miten toimia (Torppa 2014, 183). 

Ohjetekstin tulee pohjautua ajantasaiseen tietoon ja tekstin tulee olla virheetöntä (Elo-

ranta & Virkki 2011, 75). Ohjeen tulee edetä vaiheittain ja vaiheet voidaan erotella kap-

palein, numeroin tai väliotsikoin (Torppa 2014, 183). Ohjetekstille ei ole määritelty suo-

situspituutta, mutta useimmiten varmimmin luetuksi tulee lyhyt ohje (Eloranta ym. 2011, 

77). 

 

Ohjeeseen voidaan myös sisällyttää valokuvia, visuaalista aineistoa sekä videoita, joiden 

avulla ohjeita voidaan havainnollistaa (Torppa 2014, 184). Kuvan huomioimiseen vaikut-

tavat kuvan väritys, koko sekä sisältö. Ohjeen visuaalisuutta voidaan lisätä tekstin liha-

voimisella, joka on tehokas tapa kiinnittää lukijan huomio. (Kuutti 2003, 92-94.)  

 

Tekstin oleellisimpia asioita voidaan korostaa väreillä sekä alleviivauksilla. Kirjallisessa 

ohjeessa tulee olla selkeästi luettava kirjasintyyppi sekä tarpeeksi suuri kirjasinkoko, joka 

on vähintään 12 pistettä. (Kyngäs ym. 2007, 127.) Kielen tulee olla kirjallisessa ohjeessa 

selkeää, sanojen tuttuja ja verbimuodoksi tulee valita käskymuoto, jotta lukija tiedostaa 

olevansa itse tekijänä. Ohjeen tekstissä saman sanan toisto selventää ohjetta ja se auttaa 

lukijaa hahmottamaan sen, mistä ohjeessa on kyse. (Torppa 2014, 185–187.) Ohjeen laa-

tijan tulee muistaa ohjetta tehdessään se, kenelle ohje on suunnattu. Ammattisanaston 

käyttöä ohjeissa tulee miettiä sen pohjalta, onko ohje tarkoitettu esimerkiksi potilasryh-

mälle vai terveydenhuollon ammattilaisille. (Eloranta & Virkki 2011, 76.) 
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KUVIO 4. Hyvän kirjallisen ohjeen rakenne. 
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

4.1 Menetelmälliset lähtökohdat 

 

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden loppuopintojen vaativin työ on opinnäytetyö. Sen te-

keminen vaatii opiskelijalta muun muassa ongelmanratkaisua ja yhteistyökykyä, tiedon-

hankintataitoja ja organisointikykyä. Opinnäytetyö voidaan tehdä usealla eri toteuttamis-

tavalla. Näitä ovat tutkimukseen, kirjallisuuskatsaukseen sekä tuotokseen perustuva opin-

näytetyö.  (Heikkilä 2014, 22–26.)  

  

Tämä opinnäytetyö on toteutettu toiminnallisena opinnäytetyönä. Toiminnallisessa opin-

näytetyössä syntyy konkreettinen tuote, joka on täysin uusi tai edellistä versiota parempi 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 51; Salonen 2013, 25). Toiminnallinen opinnäytetyö sisäl-

tää käytäntöön liittyvän ammatillisen toiminnan ohjeistamista, ja se voi olla esim. poti-

lasopas tai ohjeistus työntekijöille. Kohderyhmä ja käyttötarkoitus määrittelevät toimin-

nallisen opinnäytetyön toteutustavan. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) 
 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä tarkoituksena on yhdistää käytännön toteutus ja rapor-

tin kirjoittaminen siitä. Raportista tulee ilmetä opinnäytetyöprojektin tavoitteet ja tarkoi-

tus, toiminnallisen osuuden kuvaus sekä tekijöiden pohdintaa tehdystä työstä. (Vilkka & 

Airaksinen 2003, 9, 82–84.) 

 

4.2 Opinnäytetyöprosessi 

 

Opinnäytetyö eteni selkeällä aikataululla koko prosessin ajan (Kuvio 5). Opinnäytetyö-

prosessi alkoi talvella 2017 opinnäytetyöhön orientoivalla kurssilla, jossa pohjustettiin 

tulevaa opinnäytetyöprosessia. Tammikuussa 2018 valittiin opinnäytetyöaihe. Aiheeksi 

valikoitui PCA-, ruisku- ja infuusiopumpun käyttöohjeet sairaanhoitajille.  

 

Opinnäytetyön prosessi jatkui työelämäpalaverilla, jossa sovittiin työelämätahon kanssa 

keskeiset käsitteet ja tarkennettiin aihetta. Työelämäpalaverissa sovittiin käyttöohjeiden 

koskevan osastolla yleisemmin käytössä olevia lääkintälaitteita. Osastolla yleisimmät 
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ruisku- ja infuusiopumput olivat lääkintälaitevalmistaja Braunin PerfusorÒ Space ja In-

fusomatÒ Space. PCA-pumppu puolestaan oli Smiths medicalin CADD-LegacyÒ PCA. 

Käyttöohjeet koottiin koskemaan kyseisiä lääkintälaitteita.  

 

Työelämäpalaverista saatujen tietojen pohjalta alkoi opinnäytetyön suunnitelman kokoa-

minen ja systemaattinen tiedon hankinta. Teoreettinen viitekehys sai muotonsa keväällä 

2018. Opinnäytetyön suunnitelma esiteltiin suunnitelmaseminaarissa maaliskuussa, ja 

siellä ohjaava opettaja ja opponoijat antoivat palautetta suunnitelmasta sekä muutamia 

korjausehdotuksia. Suunnitelmaseminaarin jälkeen opinnäytetyön suunnitelmaa päivitet-

tiin saatujen korjausehdotuksien pohjalta, ja lupa opinnäytetyölle saatiin toukokuussa 

2018.  

 

Opinnäytetyön teoriatietojen kerääminen ja tuotosten suunnitteleminen alkoi keväällä 

2018. Tuotoksia koottiin kesän ja syksyn aikana. Elokuun lopulla osaston henkilökunta 

testasi käyttöohjeita reilun kahden viikon ajan, ja ohjeisiin tehtiin muutoksia saatujen pa-

lautteiden perusteella. Tämän jälkeen käyttöohjeet lähetettiin laite-edustajille tarkastetta-

viksi. Myös heiltä tuli muutamia ehdotuksia lisättäväksi käyttöohjeisiin. Lopulliset tuo-

tokset valmistuivat syyskuussa 2018. 

 

Opinnäytetyön teoriaosuus täydennettiin valmiiksi syksyllä ja tämän jälkeen aloitettiin 

opinnäytetyöprosessin läpikäyminen. Opinnäytetyön viimeisessä vaiheessa pohdittiin 

työn eettisyyttä ja luotettavuutta, opinnäytetyön prosessia ja omaa oppimista sekä johto-

päätöksiä ja kehittämisehdotuksia. Ohjaava opettaja oli mukana koko opinnäytetyöpro-

sessin ajan, ja häneltä saatiin palautetta jokaisessa opinnäytetyövaiheessa. Opinnäytetyö 

valmistui marraskuussa 2018.  
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KUVIO 5. Opinnäytetyöprosessin aikataulu 

 

 

4.3 Tuotoksen toteutus  

 

Tuotoksellinen osuus – eli PCA-, ruisku- ja infuusiopumppujen käyttöohjeet – on tarkoi-

tettu erään yliopistosairaalan vuodeosastolle. Työelämätaholta ilmeni tarve kyseisten lää-

kintälaitteiden käyttöohjeille. Työelämätahon toiveesta sairaanhoitajille suunnatuista 

käyttöohjeista tehtiin selkeät, yksipuoliset, A4-kokoiset käyttöohjeet (Liite 1). 

 

Yksi potilasturvallisuuden osa-alueista on laiteturvallisuuden toteutuminen (Helovuo ym. 

2015, 4). Osastolla työskentelee sairaanhoitajasijaisia ja sairaanhoitajia, joilla lääkintä-

laitteiden edellisestä käyttökerrasta on saattanut kulua aikaa. Kokoamamme tuotokset toi-

mivat sairaanhoitajan muistin tukena laitteen turvallisessa käytössä lisäten näin potilas-

turvallisuutta.  
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Puutteellinen ohjeistus on yksi vaaratapahtumaan johtava tekijä (Helovuo ym. 2015,4). 

Jotta käyttöohjeiden mahdolliset puutteet tulisivat huomioitua, päätettiin käyttöohjeita 

testata käytännössä. Yhteistyötahomme sairaanhoitajat testasivat kokoamiamme käyttö-

ohjeita yli kahden viikon ajan, ja saatujen palautteiden perusteella käyttöohjeet todettiin 

toimiviksi. Potilasturvallisuuden lisäämiseksi käyttöohjeet lähetettiin lääkintälaitteiden 

edustajille, jotka tarkastivat käyttöohjeiden oikeellisuuden ja toimivuuden. Heiltä tuli 

muutamia tarkennusehdotuksia liittyen käyttöohjeiden toimivuuteen. 

 

Tuotoksen visuaalinen suunnittelu aloitettiin keväällä 2018 ja toteutusta varten kerättiin 

teoriatietoa potilasturvallisuudesta, laitemanuaalit sekä tietoa kirjallisten ohjeiden teosta. 

Alkuperäisessä ideassa käyttöohjeissa olisi ollut pieniä kuvia lääkintälaitteiden näytöistä 

jokaisessa eri toimintavaiheessa sekä kirjalliset ohjeet kyseisiin vaiheisiin. Tätä varten 

kävimme ottamassa lääkintälaitteista kuvia yhteistyötahomme tiloissa. Kirjallisen ohjeen 

pituutta ei ole määritelty, mutta useimmiten kohtalaisen lyhyet kirjalliset ohjeet tulevat 

varmimmin luettua loppuun asti (Eloranta & Virkki 2011, 77). Työelämän toiveesta käyt-

töohjeiden tuli olla yksipuoliset ja A4-kokoiset. Ohjeita koottaessa kävi kuitenkin nope-

asti selväksi, että A4-koko oli liian pieni alkuperäiselle ideallemme. Ohjeista ei olisi tullut 

selkeitä tai visuaalisesti toimivia kokonaisuuksia tällä tavoin toteutettuina.  

 

Käyttöohjeita päätettiin selkeyttää huomattavasti ja käyttöohjeiden kokoaminen aloitet-

tiin uudestaan. Suunnitteluvaiheessa todettiin opinnäytetyöntekijöiden puutteelliset taidot 

käyttöohjeiden teknisessä toteutuksessa ja tästä syystä päädyttiin käyttämään ulkopuo-

lista apua. Hänen avustuksellaan käyttöohjeet saatiin sellaisiksi kuin toivottiin. Käyttö-

ohjeiden ulkoasu tehtiin Adobe Lightroom -ohjelman avulla. 

 

Hyvässä kirjallisessa ohjeessa otsikko on selkeä ja ohjeen tarkoitus tulee siinä esille (Elo-

ranta & Virkki 2011, 74). Jokaiseen käyttöohjeeseen on otsikkoon kirjoitettu lääkintälait-

teen nimi, valmistaja sekä käyttötarkoitus eli tässä tapauksessa ”käyttöohje”. Ensimmäi-

sestä ideasta jäljelle jäivät ainoastaan kirjalliset ohjeet, jotka olimme selkeyttäneet ja ly-

hentäneet sopivaan muotoon laitemanuaalien teksteistä.  

 

Ohjetekstin tulee olla virheetöntä ja sen tulee pohjautua ajantasaiseen tietoon (Eloranta & 

Virkki 2011, 75). Ohjetekstien kokoamisessa on käytetty laite-edustajilta saatuja lääkin-

tälaitteiden manuaaleja ja teoriatietoa kirjallisista ohjeista. (Orbæk ym. 2014, 209.) Teks-

tin tulee olla selkeää ja verbimuodoksi on hyvä valita käskymuoto. Tekstissä tulee käyttää 
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lukijalle tuttuja sanoja, ja niiden toistaminen auttaa lukijaa ymmärtämään ohjetta parem-

min. Ammattisanaston käyttöä tulee harkita sen pohjalta, kenelle käyttöohje on suunnattu. 

(Torppa 2104, 185-187: Eloranta & Virkki 2011, 76.) Laadittujen käyttöohjeiden tekstit 

on kirjoitettu käskymuotoon ja teksteistä on pyritty tekemään mahdollisimman selkeitä.  

Käyttöohjeissa on käytetty sairaanhoitajille tuttua ammattisanastoa. 

 

Kirjallinen ohje voi sisältää tekstin lisäksi myös kuvia tai muuta visuaalista materiaalia. 

Kirjallisen ohjeen eri vaiheet voidaan erotella joko numeroin, kappalein tai väliotsikoin. 

(Torppa 2014, 183-184.) Jokaiseen käyttöohjeeseen päädyttiin laittamaan itse otetut ku-

vat lääkintälaitteesta sekä laitemanuaaleista otetut näppäinkuvat. Näiden alapuolelle si-

joitettiin numeroidut toimintaohjeet lääkintälaitteiden käytöstä sekä niiden yhteyteen ha-

vainnollistavat kuvat näppäimistä. Käyttöohjeissa edettiin laitteiden käynnistämisestä in-

fuusion aloitukseen ja lopulta sen lopettamiseen.  

 

Ohjeissa lukijan huomio voidaan kiinnittää korostusvärillä, alleviivauksilla ja tekstin li-

havoimisella. (Kuutti 2003, 93: Kyngäs ym. 2007, 127.) Infuusiopumpun käyttöohjeisiin 

sisällytettiin punaista väriä sairaanhoitajalta erityistä tarkkuutta vaativiin kohtiin. Ruis-

kupumpun käyttöohjeisiin lisättiin kohtia yhteistyötahon erityisestä toivomuksesta. Nämä 

kohdat olivat laitteiden käyttöön liittyviä huomioita, joita oli syytä korostaa. Punaisen 

värin käyttö ei kuitenkaan tässä kohtaa ollut tarpeen, sillä kyseiset kohdat eivät vaatineet 

sairaanhoitajalta erityistä tarkkuutta. Näissä kohdissa päädyimme tekstin lihavoimiseen. 

 

Kirjallisissa ohjeissa suositellaan käyttämään tarpeeksi suurta kirjasinkokoa, vähintään 

12 pistettä, sekä tarpeeksi selkeää kirjasintyyppiä (Kyngäs ym. 2007, 127). Tarkkoja oh-

jeita fontista tai kirjasinkoosta ei työelämätaholta tullut. Fontiksi valittiin selkeä Times 

New Roman sekä kirjasinkooksi 12 pistettä. Kirjasinkokoa muutettiin muutamassa koh-

dassa pienemmäksi, jotta kohdat saatiin erotettua pääkohdista. Ohjeiden vasempaan ala-

reunaan sijoitettiin opinnäytetekijöiden nimet sekä käyttöohjeiden hyväksyjän nimi. Oi-

keaan alareunaan sijoitettiin työelämätahon logo. Käyttöohjeet tulostettiin ja laminoitiin. 

Myöhemmin työelämätaho liittää käyttöohjeet sähköiseen tietokantaansa. 
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5 POHDINTA 

 

 

5.1 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Vaikka toiminnallinen opinnäytetyö ei sisällä tieteellistä tutkimusta eikä tieteellistä tutki-

musraporttia, tulee sen kuitenkin täyttää tutkimusviestinnälle asetetut vaatimukset. Jotta 

vaatimukset täyttyvät tulee tutkimuksen olla luotettava, eettisesti hyväksyttävä ja tulok-

sien uskottavia. Tutkimusviestinnälle ominaisia piirteitä ovat käsitteiden määrittely, läh-

teiden käyttö, lähdeviitteiden oikea merkitseminen, lause- ja virkerakenteiden oikeelli-

suus sekä johdonmukainen raportointi. (Vilkka & Airaksinen 2003, 81–82: Tutkimuseet-

tinen neuvottelukunta 2012, 6.) Uskottavan tutkimuksen perustana on, että tekijöiden tu-

lee noudattaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mukaan 

hyviä tieteellisen käytännön toteuttamistapoja ovat rehellisyys, tarkkuus sekä yleinen 

huolellisuus, vastuullisuus ja avoimuus. Tekijöiden tulee kunnioittaa muiden tekemiä 

töitä sekä heidän saavutuksilleen tulee antaa niille kuuluva arvo. (Tuomi 2007, 143: Tut-

kimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) Opinnäytetyöntekijät ovat pyrkineet noudatta-

maan hyvää tieteellistä käytäntöä toiminnallista opinnäytetyötä tehdessään, mikä lisää 

opinnäytetyön luotettavuutta ja eettisyyttä. Tarvittavien tutkimuslupien hankinta kuuluu 

myös hyvään tieteelliseen käytäntöön. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) 

Opinnäytetyön tutkimusluvat haettiin keväällä 2018 ennen varsinaista työn aloitusta.  

 

Lähdeaineistoa tulee arvioida sen laadun, soveltuvuuden, lähteen iän ja tietolähteen tun-

nettavuuden perusteella. Lähteitä valittaessa pitää huomioida se, että lähteiden tulee pal-

vella työtä. Lähteinä voidaan käyttää mm. artikkeleita, kirjoja, raportteja, haastatteluja ja 

sähköisiä aineistoja. (Vilkka & Airaksinen 2003, 72–76.) Opinnäytetyön lähteitä valitta-

essa pyrittiin valitsemaan enintään kymmenen vuotta vanhoja lähteitä, jotta tieto olisi 

mahdollisimman ajantasaista. Muutamat opinnäytetyössä käytetyt lähteet olivat kuitenkin 

yli kymmenen vuotta vanhoja. Opinnäytetyöntekijät arvioivat niiden sisältämän tiedon 

olevan edelleen ajantasaista, sillä uudempaa kirjallisuutta aiheista ei ole julkaistu. Jokai-

sen lähteen luotettavuutta arvioitiin iän, tietolähteen tunnettavuuden ja laadun perusteella. 

Tiedonhaussa käytettiin mm. CINAHL-, Medic-, Medline- ja PudMed-tietokantoja.  

 

Plagioinnilla tarkoitetaan toisen henkilön kuvallisen ilmaisun tai tekstin luvatonta lainaa-

mista (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 9). Opinnäytetyöntekijät kunnioittivat ja 
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arvostivat muiden kirjallisia ja tutkimuksellisia julkaisuja. Opinnäytetyön teksti on omin 

sanoin kirjoitettu ja lähteet on merkitty oikein niin lähdeviitteisiin kuin myös lähdeluet-

teloon. Käyttöohjeissa on käytetty laitemanuaaleista otettuja kuvia ja niiden käyttöön on 

saatu lupa lääkintälaitteiden laite-edustajilta. 

 

Opinnäytetyö on kirjoitettu Tampereen ammattikorkeakoulun opinnäytetyön raportoin-

tiohjeiden mukaisesti. Tekstistä on pyritty tekemään mahdollisimman selkeää ja rapor-

tista johdonmukaisesti etenevä.   

 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012, 6) mukaan luotettavuus on yksi hyvän tieteel-

lisen käytännön keskeisistä lähtökohdista. Opinnäytetyöprosessin aikana olimme aktiivi-

sessa yhteistyössä yhteistyötahon sekä laite-edustajien kanssa, mikä lisää opinnäytetyön 

tuotoksen luotettavuutta. Käyttöohjeet olivat testauksessa työelämätaholla yli kaksi viik-

koa, eikä kyseisenä aikana ilmennyt ongelmia niiden käytettävyyden kanssa. Myös opin-

näytetyöntekijät ovat itse testanneet käyttöohjeita useaan kertaan, niin niiden tekovai-

heessa kuin niiden valmistuttuakin. Käyttöohjeet ovat käyneet myös laite-edustajien tar-

kastettavina, ja heidän palautteidensa perusteella ohjeita on muokattu. Laite-edustajien 

toiveesta kaikkiin ohjeisiin on merkitty tekijöiden nimet sekä ohjeiden hyväksyjän nimi. 

Tässä tapauksessa hyväksyjä tulee työelämätaholta eikä laitevalmistajilta. Tällä tavoin 

opinnäytetyön tuotoksena tehdyt käyttöohjeet pyritään erottamaan virallisista laitevalmis-

tajan käyttöohjeista. Opinnäytetyöntuotoksia ei tule sekoittaa laitteiden virallisiin käyttö-

ohjeisiin. Opinnäytetyöntuotokset ovat sovellettu yhteistyötahon kanssa heidän vuode-

osastonsa käyttöön, tästä syystä opinnäytetyöntekijöiden mielestä tuotoksien soveltu-

vuutta muiden osastojen käyttöön on vaikea taata.  

 

 

5.2 Opinnäytetyönprosessin pohdinta ja oma oppiminen  

 

Opinnäytetyön tekeminen sujui opinnäytetyön tekijöiltä hyvässä yhteistyössä. Alusta asti 

opinnäytetyön kirjoittaminen oli luontevaa. Kummankin tekijän kirjoitustyyli ja työsken-

telytavat olivat samanlaisia. Välillä tekstin syntyminen oli hidasta, sillä molempien tyy-

liin kuului asioiden ehkä hieman pikkutarkkakin pohtiminen. Tästä huolimatta haluttuun 

lopputulokseen päästiin kuitenkin aina. 
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Jokainen käsite pyrittiin avaamaan mahdollisimman kattavasti ja teoriatietoa saatiin ko-

koon, vaikka joistakin käsitteistä olikin vaikea löytää teoriatietoa. Teoriatietoa kerättiin 

aluksi yhdessä, mutta ajan rajallisuuden vuoksi tiedonkeruuta ryhdyttiin tekemään myös 

itsenäisesti kotoa käsin. Teoriatietoja etsittiin niin suomenkielisistä kuin myös kansain-

välisistä tietokannoista. Monet kirjallisia ohjeita käsittelevät lähteet pohjautuivat potilaan 

ohjausta koskevaan tietoon, joten niiden käyttäminen ei ollut relevanttia työssämme. Kir-

jallista ohjetta koskevaa tietoa löytyi kuitenkin useista erilaisista lähteistä, joita pys-

tyimme hyödyntämään työssämme. Aluksi PCA-, ruisku- ja infuusiopumppuja käsittele-

vien lähteiden etsiminen oli hyvin haastavaa. Laitteista löytyi suppeasti tietoa, ja monet 

lähteistä käsittelivät samoja asioita, joten teoriatiedon syventäminen oli haastavaa. Poti-

lasturvallisuutta koskevat lähteet rajattiin laiteturvallisuutta sekä lääkkeiden antamista 

lääkintälaitteiden kautta käsitteleviin materiaaleihin, mikä myös omalta osaltaan hanka-

loitti lähteiden löytämistä. 

 

Tiedonkeruussa harjaannuttiin ja tietoa alkoi löytyä niin suomenkielisistä lähteistä kuin 

myös kansainvälisistä lähteistä. Kansainvälisten lähteiden käyttöä hankaloitti ajoittain 

tekstin sisällön ymmärtäminen. Tekstit sisälsivät paljon lääketieteellisiä sanoja, joiden 

kääntämiseen kului pitkiäkin aikoja. Kansainvälisten ja suomenkielisten lähteiden yhdis-

täminen ja jäsentäminen järkeviksi kappaleiksi oli myös toisinaan haastavaa, mutta lop-

putulokseen olemme tyytyväisiä.  

 

Opinnäyteprosessin aikana opettajan ohjaus on koettu todella tarpeelliseksi. Ohjauksessa 

käytiin työn edetessä ja ongelmatilanteissa. Opettajalta saatu palaute vahvisti opinnäyte-

työntekijöiden tunnetta siitä, että opinnäytetyö etenee ja että sisältö on oikeanlaista. Ar-

vokasta palautetta ja kehittämisehdotuksia saatiin niin opettajalta kuin opponenteiltakin. 

Palautteet otettiin huomioon työtä tehdessä, ja ne ovat tuoneet työhön uusia näkökulmia.  

 

Suunnitellussa aikataulussa pysyminen vaikeutui loma-aikana. Opinnäytetyön tekeminen 

oli haastavaa sovittaa vuorotyön ja vapaa-ajan lomaan, mutta aikataulut saatiin kuitenkin 

sovittua ja opinnäytetyö eteni. Syksyn aikana työtahtia kiristettiin tuntuvasti, ja työ val-

mistui ajallaan.  

  

Opinnäytetyön tekijät saavuttivat omat tavoitteensa ja onnistuivat syventämään tietämys-

tään potilasturvallisuudesta sekä lisäämään tietotaitoaan ja ammatillista osaamistaan lää-
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kintälaitteiden turvallisesta käytöstä hoitotyössä. Opinnäytetyön tekijät ymmärsivät, mi-

ten moni asia lääkintälaitteiden käytössä vaikuttaa potilasturvallisuuteen sekä kuinka 

merkittävä rooli sairaanhoitajalla on sen toteutumisessa. Opinnäytetyöprosessin aikana 

kehityttiin tiedonhaussa, lähteiden laadun ja soveltuvuuden arvioimisessa, teoriatiedon 

referoinnissa sekä lähdeviitteiden merkinnässä ja lähdeluettelon laadinnassa.  Tietoisuus 

opinnäytetyönprosessin laajuudesta ja siihen kuluvasta ajasta oli ennen työn aloittamista 

hyvin vähäistä. Opinnäytetyön toteutuksen aikana kuitenkin opittiin, kuinka paljon työtä 

ja aikataulutusta opinnäytetyö vaatii ja kuinka tärkeää työn valmistumisen kannalta on 

työhön sitoutuminen.  

 

 

5.3 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa käyttöohjeet PCA-, ruisku- ja infuusiopumppujen 

käytöstä sairaanhoitajille erään yliopistollisen sairaalan vuodeosastolle. Opinnäytetyön 

tehtävinä oli selvittää, miten PCA-, ruisku- ja infuusiopumppuja käytetään potilasturval-

lisesti ja millainen on hyvä kirjallinen ohje. 

 

Ensimmäisenä tehtävänä oli selvittää, miten PCA-, ruisku- ja infuusiopumppuja käyte-

tään potilasturvallisesti. PCA-, ruisku- ja infuusiopumppuja on käytettävä potilasturvalli-

sesti terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista säädetyn lain mukaan (629/2010). Sairaan-

hoitajien työssä nämä laitteet ovat arkipäivää. Sairaanhoitajalta edellytetään ammattitai-

toa sekä lääkintälaitteiden oikeaa käyttöä potilasturvallisuuden takaamiseksi (Orbæk ym. 

2014, 203–204). Sairaanhoitajan ammattitaitoon kuuluvat muun muassa teknologiaosaa-

minen, teoriatieto, reagointikyky ja laitehälytysten huomioiminen. Lääkintälaitteiden oi-

kean käytön edellytyksenä on, että sairaanhoitaja saa riittävän ohjeistuksen, koulutuksen 

ja laiteperehdytyksen koskien lääkintälaitteita ja niiden käyttöä. Lisäksi sairaanhoitajan 

tulee osata valita oikeat infuusiovälineet lääkintälaitteisiin potilasturvallisuuden takaa-

miseksi. (Lukkari ym. 2013, 143–144; Orbæk ym. 2014, 203–204.)   

 

Opinnäytetyön tuotoksia voidaan käyttää apuna turvaamaan PCA-, ruisku- ja in-

fuusiopumpun turvallinen käyttö hoitotyön arjessa. Tuotokset tukevat sairaanhoitajien 

ammattitaitoa, ja niitä voidaan hyödyntää muistilistoina, joihin sairaanhoitaja voi tukeu-

tua laitteita käyttäessään. Tulevaisuudessa voikin olla tärkeää suunnitella lisää niin sanot-
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tuja checklistoja avuksi päivittäiseen työhön. Nykyään joillakin vuodeosastoilla on käy-

tössä älypuhelimia, joihin sairaanhoitajat tekevät muun muassa hoitotyön kirjaamisia. 

Älypuhelimia voisi hyödyntää myös käyttöohjeisiin. Lääkintälaitteiden kirjallisista käyt-

töohjeista voisi tehdä lyhyitä käyttöohjevideoita, jotka olisivat sairaanhoitajien katsotta-

vissa älypuhelimien kautta. Tällä tavoin toteutettuina käyttöohjeet olisivat vieläkin visu-

aalisempia ja lääkintälaitteiden käytön omaksuminen olisi helpompaa.   

 

Opinnäytetyön toisena tehtävänä oli selvittää, millainen on hyvä kirjallinen ohje. Hyvä 

kirjallinen ohje on selkeä, kirjoitettu käskymuotoon ja pohjautuu ajantasaiseen tietoon 

(Eloranta & Virkki. 2011, 76). Eloranta & Virkki (2011, 76) ja Torppa  (2014, 183-184) 

toteavat, että kirjallista ohjetta tehtäessä tulee huomioida se, kenelle ohje on suunnattu, ja 

miettiä tämän pohjalta, onko ammattisanaston käyttö perusteltua. Kirjalliseen ohjeeseen 

voidaan sisällyttää kuvia tai muuta visuaalista materiaalia, joka tukee tekstin sisältöä 

(Eloranta & Virkki 2011, 76: Torppa 2014, 183–184). Kirjallisen ohjeen oleellisia asioita 

voidaan korostaa tekstin lihavoinnilla, eri väreillä tai alleviivauksilla (Kuutti 2003, 92–

94). Kirjasinkoon tulee olla vähintään 12 pistettä ja kirjasintyypin tulee olla selkeä (Kyn-

gäs ym. 2007, 127). 

 

Laadituista tuotoksista tehtiin teoriatietoon pohjautuen selkeitä kokonaisuuksia, joiden 

avulla sairaanhoitajan on helppo edetä eri toimintavaiheesta toiseen numeroitujen toimin-

taohjeiden avulla. Tuotoksissa visuaalisuutta toteutettiin kuvien, värien ja tekstin kursi-

voinnin avulla. Jos työelämätaholta tulleessa toimeksiannossa käyttöohjeen pituutta ei 

olisi määritelty A4-kokoiseksi, olisimme tehneet käyttöohjeista laajemmat. Olisimme ra-

kentaneet käyttöohjeet alkuperäisen ideamme mukaan, jossa jokaiseen toimintavaihee-

seen olisi liitetty kuva havainnollistamaan tekstiä. Tällä tavoin toteutettuna käyttöohjeista 

olisi tullut laajemmat, esimerkiksi A5-kokoinen ohjevihko. Enemmän kuvia sisältävät 

käyttöohjeet antaisivat tarkemman kuvan lääkintälaitteiden käytöstä, ja näin ollen virhei-

den mahdollisuus lääkintälaitteiden käytössä vähenisi.  

 

Jatkotutkimuksena voitaisiin kerätä tietoa siitä, onko käyttöohjeiden käyttö lisännyt poti-

lasturvallisuutta ja miten hoitohenkilökunta on kokenut käyttöohjeiden tarpeellisuuden. 

Lisäksi voitaisiin myös laatia kysely siitä, onko käyttöohjeista ollut hyötyä uuden sairaan-

hoitajan perehdytyksessä.  
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Liite 1. PCA-, ruisku- ja infuusiopumppujen käyttöohjeet sairaanhoitajille 
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