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1 Johdanto 

Lääkehoito käsittelee lääkeainetta tai -aineita, joilla hoidetaan, parannetaan, ehkäistään 

sairautta sekä edistetään tai ylläpidetään terveyttä. Lääkehoidon osaaminen edellyttää 

farmakologian teoreettisten perustietojen osaamista ja kykyä soveltaa niitä käytännön 

lääkehoitotilanteissa. Farmakologialla eli lääkeaineopilla tarkoitetaan lääkeaineen tai -

aineiden vaiheita elimistössä ja niiden vaikutuksia. Sairaanhoitajan kyky antaa potilaalle 

lääkettä oikealla tavalla, arvioimaan antamansa lääkkeen vaikutusta ja näin ohjata poti-

lasta edellyttää farmakologian osaamista. (Saano – Taam-Ukkonen 2016: 13, 15.) 

Metropolia Ammattikorkeakoulun sairaanhoitotyö tutkinto-ohjelmaan kuuluu farmakolo-

gian opetusta yhteensä 2 op:n verran. Opetus ajoittuu kahteen osaan: Farmakologia 1 

integroituna Lääkehoito 1 -opintojaksoon ja Farmakologia 2 integroituna Lääkehoito 2 -

opintojaksoon. (Metropolia Ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat.) Suuri osa Metro-

polia Ammattikorkeakoulun opiskelijoista kokee farmakologian oppimisen haastavaksi ja 

tärkeäksi. Heidän mielestään farmakologian opinnot ovat myös vaikeasti ymmärrettäviä, 

luentomaisia ja huonosti aikataulutettuja. Näistä syistä on osoitettu, että farmakologian 

tukeva itseopiskelumateriaalin kehittämiselle on tarvetta.  (Kerkelä – Kiuru 2012.) 

Opinnäytetyön aihe on merkittävä Metropolia Ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskeli-

joille (sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, ensihoitaja- ja kätilöopiskelijoille) sekä lääke-

hoitoa opettaville opettajille. Opinnäytetyön tarkoituksena on helpottaa ja tukea Metro-

polia Ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoiden farmakologian oppimista ja sitä 

kautta vahvistaa lääkehoidon osaamista ja turvallisuutta. Tavoitteena oli kehittää hoito-

työn opiskelijoille farmakologian oppimista tukevaa itseopiskelumateriaalia Moodle-oppi-

misympäristössä. Moodle on virtuaalipohjainen oppimisympäristö, jota käyttävät esimer-

kiksi oppilaitokset ja yritykset (Moodle 2018). Itseopiskelumateriaalin käyttöoikeudet ovat 

Metropolia Ammattikorkeakoululla. Ennen itseopiskelumateriaalin suunnittelua pereh-

dyttiin sairaanhoitajien farmakologian teorian osaamista käsitteleviin kansallisiin ja kan-

sainvälisiin tutkimuksiin, joista on luotu taulukko (ks. liite 1). Opinnäytetyö toteutettiin pa-

rityönä. 
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2 Tarkoitus, tavoitteet ja tehtävät 

Opinnäytetyön tarkoituksena on helpottaa ja tukea Metropolia Ammattikorkeakoulun hoi-

totyön opiskelijoiden farmakologian oppimista ja sitä kautta vahvistaa lääkehoidon osaa-

mista ja turvallisuutta. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää hoitotyön opiskelijoille farmakologian oppimista 

tukevaa itseopiskelumateriaalia Moodle-oppimisympäristössä. 

Opinnäytetyön tekemistä ohjasivat seuraavat kysymykset: Miksi farmakologia itseopis-

kelumateriaalia tarvitaan? Mitä on farmakologia ja mitä se sisältää? Millaista on hyvä 

oppimista tukeva itseopiskelumateriaali? 

3 Teoreettiset lähtökohdat 

Farmakologia eli lääkeaineoppi (= kreikankielisistä sanoista farmakon, eli lääke, paran-

nuskeino tai myrkky sekä sanasta logos eli oppi tai tiede) on tieteenala, joka pyrkii vas-

taamaan kysymyksiin: minkälaisiin sairauksiin ja oireisiin ja minkälaisissa tilanteissa lää-

keaine soveltuu käytettäväksi? (Ruskoaho 2017). 

Farmakologia voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: farmakokinetiikkaan eli lääkeai-

neiden kulkuun elimistössä, farmakodynamiikaan eli lääkeaineiden vaikutukseen elimis-

tössä ja systemaattiseen farmakologiaan, jossa pyritään loogisella tavalla ryhmittele-

mään lääkeaineet esim. sairauksien, kemiallisen rakenteen tai oireiden mukaisesti. Lää-

keainetta käytetään sairauksien lievitykseen ja hoitamiseen. Farmakologian teorian 

avulla sairaanhoitaja kykenee ymmärtämään, minkä takia tiettyä lääkeainetta annetaan 

asiakkaalle tai potilaalle, miten se vaikuttaa hänen elimistössään ja millä tavalla sitä kuu-

luisi antaa. Tällöin sairaanhoitaja voi ohjata asiakasta, seurata ja arvioida hänen vointi-

aan oikeaoppisesti. (Saano – Taam-Ukkonen 2016: 15, 89; Ruskoaho 2017.) 

3.1 Farmakologian opetus Metropolia Ammattikorkeakoulussa 

Metropolia Ammattikorkeakoulussa farmakologian teorian opetus toteutuu osana Lääke-

hoito 1 ja 2 -opintojaksoja. Lääkehoidon opetuksessa käytetään kirjallisuutta ja Moodle-
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oppimisympäristössä olevaa materiaalia. Lääkehoito 1 -opintojakso toteutetaan ensim-

mäisen lukukauden aikana, jolloin anatomian, fysiologian ja patofysiologian opintojaksoa 

saatetaan käydä samanaikaisesti. Farmakologian opiskelu kuitenkin edellyttää ihmisen 

anatomian ja fysiologian perustiedon osaamista (Saano – Taam-Ukkonen 2016: 15). 

Lääkehoito 2 -opintojakso toteutetaan opintojakson Lääkehoidon 1:n jälkeen, toisen lu-

kukauden aikana. (Metropolia Ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat.) 

Farmakologiasta pidetään luentoja lukukausittain. Luennoitsijana toimii Helsingin ja Uu-

denmaan sairaanhoitopiirin HUS:n farmaseutti. Luentoa voi seurata paikan päällä tai 

vaihtoehtoisesti etänä verkkoyhteyden kautta. Luennoista tehdään tallenne, jolloin hoi-

totyön opiskelijat voivat katsoa luentoa tarvittaessa uudelleen opintojakson aikana. Lää-

kehoito 1 -opintojaksossa farmaseutti käsittelee luennolla lääkehoitoon liittyviä käsitteitä, 

lääkeaineiden vaiheet elimistössä, lääkeaineiden vaikutukset elimistössä, haitta- ja yh-

teisvaikutukset, sekä mikrobilääkkeet (Kanervo 2015). Lääkehoito 2 -opintojaksossa far-

maseutti käsittelee luennolla sydän- ja verisuonisaurauksien lääkehoitoa, glukokorti-

koideja, diabeteksen lääkehoitoa sekä kivunhoitoa (Kanervo 2018). Sisällöltään opinto-

jaksot ovat erilaisia, ja molempiin opintojaksoihin sisältyy opettajan laatimat itseopiske-

lua tukevat ohjeet ja apukysymykset (Metropolia Ammattikorkeakoulun opetussuunnitel-

mat). Farmakologian teorian aihealueet on kuvattu taulukossa 1. 

Taulukko 1. Metropolia Ammattikorkeakoulun farmakologian sisältöjen aiheet (Metropolia Ammattikorkeakoulun 

opetussuunnitelmat). 

FARMAKOLOGIA 1 SISÄLTÖ FARMAKOLOGIA 2 SISÄLTÖ 

Lääkkeen vaiheet ja vaikutukset elimis-
tössä  

Sydän- ja verisuonisairauksien lääkehoito 

Lääkehoitoon vaikuttavia tekijöitä  Diabeteksen lääkehoito 

Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset Kilpirauhassairauksien lääkehoito 

Laskimoon annettava lääke- ja neste-

hoito 
Neurologisten sairauksien lääkehoito  

Raskauden hormonaalinen ehkäisy ja 
hormonikorvaushoito 

Mielenterveyshäiriöiden ja unettomuuden 
lääkehoito  

Mikrobilääkkeet Kivun lääkehoito  

Ruuansulatuselimistön sairauksien lää-

kehoito 
Nivelreuman, nivelrikon ja kihdin lääkehoito  
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Virtsateiden sairauksien, munuaissai-
rauksien ja eturauhasen hyvänlaatuisen 
liikakasvun lääkehoito 

Syöpäsairauksien lääkehoito 

Hengityselinsairauksien lääkehoito Ensihoidon, elvytyksen ja myrkytysten lää-
kehoito 

Aistielinsairauksien lääkehoito        Anestesia 

Ihosairauksien lääkehoito Kuvantamisessa käytettävät lääkeaineet 

Vitamiinit ja kivennäisaineet 

Kasvirohdokset 

 

3.2 Sairaanhoitajien ja hoitoalan opiskelijoiden farmakologian osaaminen 

Lääkehoidon osaaminen edellyttää, että sairaanhoitajalla on vankka tietotaitopohja far-

makologiasta sekä lääkehoidon teoriasta. Kuitenkin tutkimuksien mukaan puutteita on 

huomattavissa anatomian, fysiologian, farmasian ja farmakologian taidoissa. (Luokka-

mäki 2015: 66; Sneck 2016: 26.) Ruuhilehdon ym. (2011) ja Härkäsen (2014) tutkimuk-

sissa on havaittu tapahtuvan virheitä peräti joka viidennessä lääkitystapahtumassa ja 

noin puolet potilashoidon vaaratilanteista liittyykin lääkkeisiin ja lääkehoidon toteutuk-

seen.  

Sneck (2016) tuo esiin sairaanhoitajien tenttituloksien sekä itsearviointien perusteella, 

että suurin osa sairaanhoitajista hallitsee lääkehoidon teoreettiset taidot sosiaali- ja ter-

veysminiteriön määritelmien suositusten mukaisesti, vaikkakin farmakologian teorian 

osaamisessa on puutteita. Tutkimuksen perusteella sairaanhoitajien farmakologian 

osaaminen vaihtelee eri osastojen mukaan. Keskimääräisesti sairaanhoitajat kuitenkin 

kokevat lääkehoidon osaamisensa hyväksi. Sulosaaren (2016: 48) tutkimuksessa tode-

taan, että eniten vaikeuksia sairaanhoitajaopiskelijoille lääkehoidon taitojen arvioinnissa 

tuottivat farmakologiaan liittyvät kysymykset. Sairaanhoitajaopiskelijoiden farmakologian 

teoreettista osaamista ei painoteta tarpeeksi, ja opetuksen sisältö ja laatu vaihtelevat eri 

oppilaitosten välillä. Myös Sneckin (2016: 26) tutkimuksessa farmasian ja farmakologian 

teoreettiset taidot koettiin heikommaksi kuin anatomian ja fysiologian taidot. Myös pe-

ruskoulutuksessa kyseisten taitojen opetuksen on riittämätöntä. 
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Metropolia Ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoille suoritetussa opinnäytetyö-

hön liittyvässä opinnäytetyökyselyssä 63:sta vastanneesta 74,6 % arvioi oman osaami-

sensa välttäväksi tai tyydyttäväksi. Suurin osa koki farmakologian vaikeimmaksi osa-alu-

eeksi nimenomaan lääkeaineryhmien vaikuttavien aineiden tuntemisen. Sairaanhoitaja-

opiskelijat arvioivatkin kyseisen alueen osaamisensa keskimääräisesti huonoksi tai koh-

talaiseksi. Kyselyn mukaan vahvimmaksi taidoksi arvioitiin lääkkeiden haittavaikutuksien 

ymmärtäminen, sillä 52,2 % vastanneista koki kyseisen taitonsa hyväksi. Suurin osa vas-

taajista eli 95,2 % piti farmakologiaa jokseenkin haastavana ja arvioi farmakologian tai-

tonsa kohtalaiseksi. (Kerkelä – Kiuru 2012.)  

Saastamoisen ym. (2018) lääkehoidon oppimismenetelmiä käsittelevässä haastattelu-

tutkimuksessa opettajat totesivat opiskelijoiden pitävän virtuaalisista oppimismenetel-

mistä ja omaavan riittävän hyvät digitaaliset taidot virtuaalisen ja digitaalisen materiaalin 

käyttöön. Opettajien mukaan opiskelijat olivat tuoneet myös esille toivovansa itseohjau-

tuvan oppimisen lisäämisestä ja kehittämiskohteeksi virtuaalisen lääkehoidon oppi-

misalustan, jonka estäväksi tekijäksi kuitenkin muodostui opettajien rajallinen ajan sekä 

resurssien käyttö. 

3.3 Oppiminen ja oppimiskäsite 

Oppiminen voidaan perustaa joko mekanistiseen tai humanistiseen ihmiskäsitykseen. 

Nämä puolestaan voidaan jakaa perinteisen pedagogisen tutkimuksen mukaan neljään 

eri kategoriaan (kuva 1); behaviorismiin, kognitiiviseen, konstruktiiviseen ja kontekstuaa-

liseen oppimiseen. (Pylkkä; Haapsalo – Erämies 2017.)  

 

Kuva 1. Oppimiskäsityksen kategoriat (Pylkkä; Haapsalo – Erämies 2017). 

OPPIMISKÄSITYS

Behavioristinen Kognitiivinen Konstruktiivinen Humanistinen
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Behavioristisessa oppimiskäsityksessä kaikki oppiminen on ulkoisesti säädeltävää käyt-

täytymisen muuttumista, joka on ärsyke-reaktiokytkentöjen muodostumista ja vahvistu-

mista. Se perustuu välittömän palautteen periaatteeseen. Siinä opittavana oleva reaktio 

vakiintuu pysyväksi käyttäytymiseksi, kun se yhdistetään ympäristöstä tulevaan ärsyk-

keeseen. Jos käytös on haluttua, ärsykkeenä on palkinto, joka vahvistaa käytöstä. Jos 

käytös taas on ei-haluttua, ärsykkeenä on rangaistus, jonka avulla voidaan taas heiken-

tää käytöstä. Behavioristinen oppimiskäsitys eroaa myös muista sillä, että siinä oppija 

on passiivinen. (Pylkkä; Haapsalo – Erämies 2017.) 

Kognitiivisen oppimiskäsityksen perustana on kognitiivinen psykologia. Toisin kuin be-

havioristisessa oppimiskäsityksessä, ulkoisten tekijöiden sijaan siinä keskitytään ihmi-

sen mielen sisäisiin kognitiivisiin prosesseihin. Siinä oppija on aktiivinen, jonka tehtävänä 

on käsitellä, valikoida ja tulkita tietoa, jonka jälkeen myös liittää uusi tieto jo aiemmin 

opittuihin asioihin. (Pylkkä; Haapsalo – Erämies 2017.) 

Humanistinen oppimiskäsitys perustuu henkilön omiin kokemuksiin sekä itsereflektioon. 

Lähtökohtina toimivat jokaisen henkilön omat tarpeet ja motivaatio. Tavoitteena oli luoda 

itselleen sopivat tavoitteet, ja ”minä” kasvun myötä myös saavuttaa niitä. Itseohjautuvuus 

on oleellista, jotta tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista. Tämä taas toimii, mikäli 

opiskelu koetaan mielekkääksi. (Pylkkä; Haapsalo – Erämies 2017.) 

Konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on aktiivista tiedon rakentamisen 

prosessia. Keskeistä on, että henkilö itse ohjaa omaa oppimistaan, niin että se on hänen 

itsensä rakentamaa sekä oman toiminnan tulosta. Henkilö itse valitsee ja tulkitsee tarvit-

tavaa tietoa. Keskeistä konstruktiivisessa oppimiskäsityksessä on, että henkilössä itses-

sään herää sellaisia kysymyksiä, jotka hän kokee omikseen, kokeilee asioita, ratkaisee 

ongelmia ja ymmärtää niitä. Uusi tieto tulee vanhan ”päälle”. (Pylkkä; Haapsalo – Erä-

mies 2017.)  

Metropolia Ammattikorkeakoulu soveltaa opetuksessaan konstruktiivista oppimiskäsi-

tystä, jonka seurauksena se myös heijastuu tämän opinnäytetyön tuotoksessa. 
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3.4 Moodle verkko-oppimisympäristö 

Moodle on virtuaalipohjainen oppimisympäristö, jossa on mahdollista luoda erilaisia työ-

tiloja. Työtiloihin voi lisätä erilaisia tiedostoja, dioja, linkkejä, videoita ja paljon muita eri-

laisia applikaatioita. Työtilaan voidaan luoda erilaisia aktiviteettejä, kuten tenttejä, kyse-

lyitä sekä keskustelualueita. Moodlen käyttöä varten tarvitaan vain internet-yhteys, sekä 

laite, jolla selata internetsivustoja, kuten tietokone, älypuhelin tai tabletti. (Moodle 2018.) 

Lopes De Domenicon ja Rizzo Cohrsin (2016: 381) tutkimuksessa vertailtiin hoitoalan 

opiskelijoiden tietojen ja taitojen kehittymistä Moodlen avulla työharjoittelun aikana teho-

hoitoyksikössä. Tutkimuksessa oli mukana kaksi ryhmää, joista toinen käytti Moodlea ja 

toinen ei. Tuloksien mukaan Moodlea käyttäneet hoitoalan opiskelijat kehittivät taitojansa 

paremmin toiseen testiryhmään verrattuna, sekä osoittivat enemmän varmuutta ja luot-

tamusta omiin taitoihinsa.  Myös Núñezin ym. (2011) tutkimuksessa todettiin vastaavia 

tuloksia. Tutkittaessa virtuaalimuodossa toteutetun interventio-ohjelman tehokkuutta, 

jonka tarkoituksena oli tukea opiskelijoita hallitsemaan omaa oppimisprosessiaan tehok-

kaammin ja itsenäisemmin, huomattiin Moodlea käyttäneen testiryhmän oppilaiden 

osoittavan huomattavaa edistystä taidoissaan ja kyvyissään opiskella. Ryhmien välillä 

voitiin siis havaita huomattavia eroja Moodlea käyttäneen ryhmän hyväksi.  

4 Opinnäytetyön toteuttaminen 

4.1 Ideointi ja suunnittelu 

Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella tapahtuma tai tuote. Tuotteen 

tai tapahtuman sisällön ratkaisee, kenelle ja ketä varten se suunnitellaan, jonka takia 

kohderyhmän määrittäminen tarkasti on tärkeää. (Vilkka – Airaksinen 2003: 38-40.) Ide-

ointi vaiheessa osasimme jo valita farmakologian opetuksen kehittämistyön aiheeksi. Al-

kuperäinen suunnitelma oli toteuttaa farmakologian oppimispeli internetympäristössä. 

Kuitenkin ottaen huomioon omat voimavaramme ja taitomme idea muovautui lähemmäs 

Moodle-materiaalin tuottamista. Suunnitteluvaiheessa rajasimme aihetta vielä enem-

män. Karsimme pois kyselytutkimuksen sekä tuotoksen pilotoinnin, jolloin voimavarat 

pystyttiin keskittämään itseopiskelumateriaalin luomiseen. 



8 

 

4.2 Tiedonkeruu  

Toiminnallisessa opinnäytetyössä ei ole välttämätöntä käyttää tutkimuksellisia menetel-

miä, koska työn määrä voi sen takia kasvaa kohtuuttoman isoksi.  Tämän takia suuntaa 

antava tieto onkin usein riittävää. (Vilkka – Airaksinen 2003: 56-57.) Pyrkimyksenä oli 

löytää tutkittua tietoa sairaanhoitajaopiskelijoiden farmakologian osaamisesta. Haimme 

tietoa sosiaali- ja terveysalan tietokannoista. Tutkimuksien vähyydestä johtuen laajen-

simme haun koskemaan myös työssä olevien sairaanhoitajien osaamista, sillä se on yh-

teydessä sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamiseen. Kerätyn tutkimustiedon mukaan pys-

tymme todistamaan opinnäytetyön tarpeen, oman kokemuksen lisäksi. 

4.3 Itseopiskelumateriaalin sisältö  

Itseopiskelumateriaalia tuotettiin taulukossa 2 olevista farmakologian aihealueista. Alu-

eet ovat valittu siten, että samaan projektiin osallistuvien opinnäytetöiden kanssa vältyt-

täisiin päällekkäisyyksiltä. Kuvia valmiista tuotoksesta löytyy liitteestä 2. 

Taulukko 2. Itseopiskelumateriaalin farmakologian aiheet (Metropolia Ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat) 

FARMAKOLOGIA 1 SISÄLTÖ FARMAKOLOGIA 2 SISÄLTÖ 

Lääkkeen vaiheet ja vaikutukset elimistössä: 

- farmakologia 

- farmakodynamiikka 

- farmakokinetiikka 

Sydän- ja verisuonisairauksien lääkehoito: 

- sydänlääkkeet 

- krooninen eteisvärinä 

- sydämen vajaatoiminta 

- sepelvaltimotauti 

- verenpainetauti 

- veren hyytymiseen vaikuttavat lääkeai-
neet 

- veren rasva-aineen vaihduntaan vai-
kuttavat lääkeaineet 

Raskauden hormonaalinen ehkäisy ja hor-
monikorvaushoito 

Mikrobilääkkeet: 

- bakteerilääkkeet 

- viruslääkkeet 

- sepsiksen lääkehoito 

- suoliston maitoinfektiolääkkeet 

- sienilääkkeet 

Diabeteksen lääkehoito: 

- tyypin i diabetes 

- tyypin ii diabetes 

- hoito erityistilanteissa 

Ruuansulatuselimistön sairauksien lääke-
hoito: 

Kilpirauhassairauksien lääkehoito: 

- kilpirauhasen liikatoiminta 
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- pahoinvointi 

- ripuli ja ummetus 

- ruokatorven refluksitauti, ulkus ja toi-
minnallinen dyspepsia 

- suun ja nielun sairaudet 

- maksan, sapen ja haiman sairaudet 

- krooniset tulehdukselliset suolisto-
sairaudet 

- ärtyvän suolen oireyhtymä 

- kilpirauhasen vajaatoiminta 

- jodin käyttö säteilyonnettomuuksissa 

Neurologisten sairauksien lääkehoito: 

- päänsärky 

- epilepsia 

- Parkinsonin tauti 

- MS-tauti 

- Alzheimerin tauti 

Virtsateiden sairauksien, munuaissairauk-
sien ja eturauhasen hyvänlaatuisen liikakas-
vun lääkehoito: 

- virtsanpidätyskyvyttömyys 

- virtsatieinfektio 

- virtsateitä ahtauttavat tilat 

- eturauhasen hyvälaatuinen liika-
kasvu 

- munuaisten vajaatoiminta 

Mielenterveyshäiriöiden ja unettomuuden lää-
kehoito: 

- paniikkihäiriö 

- skitsofrenia 

- unettomuus 

- depressio 

- kaksisuuntainen mielialahäiriö 

Hengityselinsairauksien lääkehoito: 

- yskä ja nuha 

- astma 

- keuhkoahtaumatauti 

- tuberkuloosi 

- tupakoinnista vieroitus 

- alahengitystieinfektio 

- nenä sivuontelotulehdus 

Kivun lääkehoito: 

- parasetamoli 

- neuropaatinen kipu 

- tulehduskipulääkkeet 

- euforisoivat analgeetit 

Nivelreuman, nivelrikon ja kihdin lääkehoito 

Aistielinsairauksien lääkehoito: 

- kaihi 

- tulehdukselliset silmäsairaudet 

- kuivasilmäisyys 

- mydriaatit silmätutkimuksissa 

- korvakäytävän tulehdus 

- välikorvan tulehdus 

- glaukooma 

Syöpäsairauksien lääkehoito: 

- hormonit 

- biologiset lääkkeet 

- haittavaikutusten hoito ja ehkäisy 

- solunsalpaajat 

 

Ihosairauksien lääkehoito: 

- ekseema 

- kuiva iho 

- akne 

- nokkosihottuma 

- psoriaasis 

- ihon infektiotaudit 

Kuvantamisessa käytettävät lääkeaineet: 

- varjoaineet 

- radiolääkkeet 
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Toteutusta varten on laadittu Moodle-oppimisympäristöön työtila, jossa on etusivu sekä 

kaksi välilehteä. Välilehdet ovat jaettu farmakologia 1:lle ja 2:lle. Itseopiskelumateriaali 

on tenttimuodossa, ja se sisältää erilaisia monivalintakysymyksiä, esimerkkinä kuva 2. 

Monivalintakysymyksien laatimisen tukena käytettiin pääosin Saanon ja Taam-Ukkosen 

(2016) Lääkehoidon käsikirjaa sekä Duodecim terveysporttia. Tämän lisäksi kummalle-

kin välilehdelle on kerätty opiskelun kannalta hyödyllisiä internet-lähteitä. Jokaisesta ai-

heesta on 10–32 kysymystä riippuen aihealueen laajuudesta. Näistä kysymyksistä jär-

jestelmä valitsee satunaisesti 5, 10 tai 20 kysymystä tenttiin. Näin hoitotyön opiskelijalle 

tulee samoja sekä uusia kysymyksiä jokaisella tenttikerralla. Kun kaikkiin kysymyksiin on 

vastattu ja tentti palautettu, näkee opiskelija oikeat vastaukset ja oman suorituksensa.  

 

 

Kuva 2. Esimerkki tenttimuotoisesta monivalintakysymyksestä. 

 

Molemmille välilehdille on myös luotu ”Haluatko miljonääriksi”-peli. Peli poimii sattuman-

varaisesti kysymyksiä kysymyspankista, joka kattaa välilehden kaikki tentit ja aihealueet. 

Pelissä hoitotyön opiskelijan tulee vastata oikein kysymyksiin, jotta voi siirtyä seuraa-

vaan kysymykseen. Opiskelijalla on myös käytössä kolme oljenkortta, joita voi hyödyntää 

hankalissa kysymyksissä. Opiskelijan vastatessa väärin peli keskeytyy ja hän joutuu yrit-

tämään sitä uudelleen. (Hynninen-Ojala 2003.) 
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5 Pohdinta 

5.1 Eettisyys ja luotettavuus 

Opinnäytetyössä olemme noudattaneet hyvän tieteellisen käytännön periaatteita nou-

dattamalla tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja eli rehellisyyttä, yleistä huolelli-

suutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutki-

musten ja niiden tulosten arvioinnissa. Työssä on myös viitattu asianmukaisesti käytet-

tyihin lähteisiin. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.)  

Opinnäytetyötä varten valitsimme pääosin lähteiksi luotettavia tieteellisiä tutkimuksia. 

Tiedonhakua varten käytimme Metropolia Ammattikorkeankoulun ohjeistuksen mukaan 

tieteellisiä hakukoneita, kuten PubMed, CINAHL, Medic ja Finna. Lähteeksi valikoitui 

myös Kerkelän ja Kiurun (2012) opinnäytetyö sairaanhoitajaopiskelijoiden näkemyksestä 

omasta farmakologian osaamisestaan, sillä koimme tulokset merkitykselliseksi oman 

työmme kannalta. Katsomme tämän opinnäytetyön olevan ikään kuin jatkumo heidän 

työlleen. Tiedostamme tämän opinnäytetyön käytön lähteenä kuitenkin laskevan työn 

luotettavuutta, mutta uskomme sen täyttävän tarvittavat kriteerit juuri tämän työn läh-

teeksi. 

Käytetyt lähteet ovat pääosin suomenkielisiä, joten luotettavuuteen voivat vaikuttaa eri-

laiset tulkintavirheet, tai asian ilmaiseminen niin, että se vaihtaa merkitystään. Työssä 

käytettiin myös englanninkielisiä lähteitä, joissa riskinä ovat käännös- sekä tulkintavir-

heet.  Jotta luotettavuus ei kärsisi, on koko aineiston analyysi ja käännös tehty parityös-

kentelynä. Lähdeviitteet ja lähteiden merkinnät ovat laadittu Metropolia Ammattikorkea-

koulun ohjeen mukaisesti.  

Käyttäjän, tässä tapauksessa hoitotyön opiskelijan yksityisyyttä ja turvaa suojataan, niin 

että Moodle suorituksien tulokset näkyvät vain tekijälle itselleen sekä opettajalle tai 

muulle työtilan hallinnoijalle. Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 30 kohdan mukaisesti työ-

tilan ylläpitäjää, opettajaa tai muuta sellaista henkilöä, jolla on oikeudet tarkastella opis-

kelijoiden suoritusmerkintöjä, koskee salassapitovelvollisuus (Laki Viranomaisten toi-

minnan julkisuudesta 621/1999 § 24). 
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5.2 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 

Suurin osa Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoista kokee farmakologian oppimi-

sen haastavaksi ja tärkeäksi. Heidän mielestään farmakologian opinnot ovat vaikeasti 

ymmärrettäviä, luentomaisia ja huonosti aikataulutettuja. Eri tutkimuksissa on myös osoi-

tettu, että sairaanhoitajaopiskelijoiden ja työssä olevien sairaanhoitajien farmakologian 

teoreettisissa taidoissa on puutteita.  

Opettajilla on rajalliset resurssit, joka vaikeuttaa heidän kykyänsä tuottaa opiskelijoille 

itseopiskelua tukevaa materiaalia. Tästä syystä sairaanhoitajaopiskelijoiden on tärkeää 

olla mukana kehittämässä opetusta ja teettämässä lisämateriaalia omien kokemuksien 

perusteella tuleville hoitotyön opiskelijoille. Jatkossa olisikin hyvä tutkia lisää, mikä aihe 

tuottaa eniten vaikeuksia hoitotyön opiskelijoille farmakologian oppimisessa ja erityisesti 

mitä ratkaisuvaihtoehtoja hoitotyön opiskelijat kannattavat. Koko Suomen kattavassa tut-

kimuksessa voitaisiin esimerkiksi verrata eri ammattikorkeakoulujen farmakologian ope-

tussuunnitelmien vaikutusta oppimiseen. Jatkossa farmakologian/lääkehoidon opiskelun 

kannalta olisikin hyvä kehittää käytännönläheisempiä harjoitustehtäviä, sillä teoriatiedon 

soveltaminen käytännön työhön on tärkeää.  

5.3 Pohdinta 

Kaikkia farmakologian aiheita ei käsitellä luentojen aikana, vaikkakin ne ovat kaikki yhtä 

tärkeitä ja sisältävät oleellista tietoa. Opinnäytetyössä mainitusti farmakologian opinnot 

ovat vaikeasti ymmärrettäviä, luentomaisia ja huonosti aikataulutettuja. Tätä tukee mo-

lempien oma kokemus farmakologian osaamisen puutteista. Toiminnalliseen osuuteen 

kului runsaasti aikaa, sillä jouduimme ensin kertaamaan ja syventämään taitojamme, 

jotta voisimme tuottaa mahdollisimman hyvää materiaalia.  

Etsiessämme tutkimuksia, jotka vastasivat tämän opinnäytetyön aihetta, törmäsimme 

ongelmaan; tutkittua tietoa nimenomaan sairaanhoitajaopiskelijoiden farmakologian 

osaamisesta löytyi suppeasti. Tietoa sairaanhoitajien osaamisesta löytyi, jota hyödyn-

simme paremman puutteessa, sillä nykyiset sairaanhoitajat ovat myös olleet aikanaan 

opiskelijoita, jolloin heidän osaamisensa on tietyllä tasolla verrattavissa opiskelijoihin. 

Ongelmaksi muodostui myös osa kansainvälisistä tutkimuksista, sillä ne eivät ole verrat-

tavissa Suomessa toteutettujen kanssa. Tämän takia jouduimme turvautuman myös yh-

teen opinnäytetyöhön lähteeksi.   
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Opinnäytetyön suunnitelman aihe muuttui farmakologian oppimista tukevasta pelistä it-

seopiskelumateriaalin kehittämiseen, johtuen pelin toteuttamisen vaaditun taidon ja re-

surssien puutteista. Suunnitteluvaiheessa innostuimmekin liikaa ja ryhdyimme toteutta-

maan laajaa tutkimuskyselyä, joka jälkeenpäin karsittiin pois opinnäytetyössä. Näin jäl-

keenpäin mietittynä käytimme liikaa aikaa ja vaivaa sitä varten, ottaen huomioon sen 

olevan turha. Valmiin opinnäytetyön toiminnallinen osuus on laaja, jonka takia olisi ollut 

hyvä rajata sitä alkuvaiheessa enemmän, esimerkiksi koskemaan vain yhtä farmakolo-

gian toteutusta molempien sijasta.  

Laajan ja työlään toiminnallisen osuuden takia päädyimme jättämään työtilan pilotoinnin 

pois. Näin työtilan vaikutuksesta oppimiseen ei ole tietoa. Pilotointi olisi myös mahdollis-

tanut mielipiteiden ja kehitysehdotuksien keräämisen. Puutteista huolimatta toivomme 

tämän opinnäytetyön tuotoksen olevan hyödyllinen tulevaisuudessa hoitotyön opiskeli-

joille sekä opettajille.  

Mielestämme saavutimme asetetut tavoitteet kohtalaisen hyvin ja toteutimme opinnäy-

tetyön toiminnallisen osuuden haluamalla tavalla, vaikkakin tässä vaiheessa itseopiske-

lumateriaalin vaikutusta oppimiseen on mahdotonta arvioida. Itse toiminnallisen osuuden 

toteutus oli mielekästä, sillä samalla pystyimme opiskelemaan, harjoittelemaan ja syven-

tämään farmakologian teoria osaamista. Lisäksi pääsimme niin sanotusti opettajan roo-

liin ja sitä kautta pohtimaan aihetta eri näkökulmasta.  
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