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The aim of this thesis was to develop a quidebook on eye medication. Its 
purpose is to increase healthcare workers’ and students’ knowledge 
about eye medication. It was carried out in collaboration with HUS  
Helsinki University Hospital. 
 
This guide includes the basic anatomy of the eye, the dosage forms of 
ophthalmic drugs and the administration techniques. Also the most  
common eye diseases and medications are introduced. The guide is 
based on the wishes and needs of healthcare workers. 
 
The theoretical material of the thesis was collected from ophthalmic  
literature and studies. Information about the used drugs in this guide was 
collected from the medical instructions of different eye units and from the 
literature. The thesis report was made using the same principles as the 
guide.   
 
Feedback on the guide was inquired by presenting it to the HUS Eye 
Hospital outpatient clinic and emergency room healthcare workers.  
Feedback was positive and nursing staff felt the guide was necessary, 
practical and provides the information needed in the daily work. The 
guide is attached to this report. It can also be found in the Terveyskyla.fi 
website (TerveyskyläPRO) during the spring 2019. The work shows the 
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 JOHDANTO 

 

 

Silmäsairaudet ovat Suomessa jatkuvasti kasvava ala. Maassamme suu-

rimmat somaattisen erikoissairaanhoidon erikoisalat potilasmäärällä mi-

tattuna vuonna 2016 olivat kirurgia, sisätaudit, akuuttilääketiede, silmä-

taudit sekä naistentaudit ja synnytykset. Silmätautien hoitoa tarvitsevia 

potilaita vuodeosasto- ja avohoidossa oli yhteensä 236 699. Kaikista so-

maattisen erikoissairaanhoidon päädiagnooseista ”silmä- ja sen apuelin-

ten sairaudet” oli todettu 198 700 potilaalla (vertailuna suurimman ryh-

män ”tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet” ollessa 287 

800 potilasta). Silmiin kohdistuneiden toimenpiteiden määrä on myös ol-

lut suuressa kasvussa jo vuodesta 2006 asti. Vuodesta 2011 tehtyjen toi-

menpiteiden määrä on lähtenyt avohoitokäyntien tapaan jyrkkään kas-

vuun, osasyynä väestön vanheneminen. (Vainio, Järvelin, Passoja & 

Kääriäinen 2017, 4−7.) 

 

Vaikka silmäsairauksien hoitoa tarvitsevien potilaiden määrä jatkuvasti 

kasvaa, hoitotyöntekijöiden koulutuksessa silmäsairauksien ja niihin si-

sältyvän lääkehoidon osuus jää usein pintapuoliseksi ja osiltaan tunte-

mattomaksi osa-alueeksi työelämään valmistuvalle hoitotyöntekijälle. 

Myös työelämässä jo olevan hoitohenkilökunnan koulutus aiheesta on 

vähäistä.  

 

Päivittäisessä hoitotyössä kuitenkin tapaamme yhä useammin silmähoi-

toakin tarvitsevia potilaita ja tarvitsemme tietoa silmälääkkeistä ja niiden 

annostelusta. Tuntemus silmälääkkeistä ja niiden erityispiirteistä on tar-

peen, koska lääkkeistä osa imeytyy myös potilaan verenkiertoon. Hoito-

työntekijöiden ammattiosaamiseen kuuluu olennaisesti lääkehoidon tur-

vallinen toteuttaminen ja tieto, joka perustuu koulutukseen, kokemuk-

seen ja hyvään kommunikaatioon sekä hoitotyöntekijöiden että potilaan 

välillä (Inkinen, Volmanen, Hakoinen & Aejmelaeus 2016, 3).  
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Tämä opinnäytetyö on luonteeltaan toiminnallinen. Sen tavoitteena oli 

kehittää hoitotyöntekijöille ja opiskelijoille suunnattu silmälääkkeistä ker-

tova opas, joka on informatiivinen, helposti ymmärrettävä ja selkeä koko-

naisuus. Tarkoituksena on esitellä silmäpotilaan lääkehoitoa, tehdä sitä 

tutummaksi, edistää lääkehoidon osaamista ja tämän myötä myös lisätä 

potilasturvallisuutta. Opas on tehty käytännönläheiseksi avuksi vahvista-

maan kohderyhmän tietämystä tämän erikoisalan lääkehoidosta. Oppaan 

on ajateltu tarjoavan niin kotihoidossa työskentelevälle kuin toisaalta jo 

pidempään silmäalalla olleille käytännön apua työhön. Yhteistyökumppa-

nina on toiminut HUS Helsingin yliopistollinen sairaala. Opas löytyy ke-

vään 2019 aikana erikoissairaanhoidon verkkopalvelu Terveyskylästä 

”ammattilaiset” -osiosta (TerveyskyläPRO). 

 

Tässä opinnäytetyön raportissa lukijaa johdatellaan lääkehoidon teoreet-

tisen perustan ja hoitajan lääkehoidon kompetenssin kautta silmään koh-

distuvaan lääkehoitoon. Kerrataan silmän anatomia, eri lääkemuodot ja 

annostelutiet, joiden jälkeen tutustutaan tavallisimpiin lääkehoitoa tarvit-

seviin silmän sairausryhmiin. Lopuksi kerrotaan, miten Silmälääkeopas 

hoitotyöntekijöille on muodostunut ja miten projekti eteni. Raportin lop-

puun on liitetty valmis opas ja sen tekoon käytetyt lähteet. Tämä työ on 

osa opistoasteen sairaanhoitajan koulutuksen päivittämistä AMK-kel-

poiseksi. Oppaassa ja raportissa näkyy oma pitkä kokemukseni silmätau-

tien hoitotyön alalta. 
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 LÄÄKEHOITO 

 

 

Lääkkeitä käytetään hoitotilanteissa, sairauksien ehkäisemisessä, oirei-

den lievittämisessä ja niiden hoitamisessa. Lääkkeen määrää yleensä 

lääkäri ja potilaan terveydentilaa seurataan ja varmistutaan, että valittu 

lääke oli oikea. Lääkehoidon pyrkimyksenä on potilaan optimaalinen 

hoito, turhien lääkkeiden käyttöä tulee välttää. Lääkehoidon vaikuttavuu-

teen vaikuttavat esimerkiksi valittu lääke, elimistön toiminta ja potilaan 

sitoutuminen hoitoon. Potilaalle tulee perustella lääkehoidon tarve ja an-

taa riittävä opastus mahdollista itsehoitoa varten. (Ruskoaho 2018; Thur-

man & Sinisalo 2015, 10−11; Shaw & Lee 2017, 32.) Vuodesta 2010 la-

kiuudistuksen myötä on myös sairaanhoitajille tullut mahdollisuus lisä-

koulutuksen ja rajatuin ehdoin tehdä lääkemääräyksiä. (Heikkilä, Nie-

melä & Eskola 2013, 55.) 

 

Olennaista lääkehoidon onnistumisessa on asiakkaan hoitoon sitoutumi-

nen ja hoitomyönteisyys, jossa terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat 

tärkeässä asemassa. Asiakkaalla tulee olla mahdollisuus tarvittaessa ta-

voittaa hoitava henkilökunta ja saada lisäohjeistusta tai opastusta lääk-

keen käyttöön. (Thurman & Sinisalo 2015, 10−12; Shaw & Lee 2017, 34) 

 

 

2.1 Lääke, lääkeaine ja lääkevalmiste 

 

Lääke voidaan jakaa aineeseen tai valmisteeseen, jonka tarkoituksena 

on parantaa, lievittää tai ehkäistä sairautta tai sen oiretta, palauttaa, kor-

jata tai muuttaa elintoimintoja. Lääkettä voidaan käyttää sisäisesti tai ul-

koisesti. Lääke sisältää yhtä tai montaa vaikuttavaa ainetta, joilla on to-

dettu olevan vaikutuksia elimistön toimintaan. (Taam-Ukkonen & Saano 

2012, 25−26.) Myös terveydentilan tai sairauden syyn selvittämiseen 

käytettävää valmistetta voidaan kutsua lääkkeeksi (Nurminen 2011, 10).  
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Lääkeaine on elimistöön vaikuttava aine, jota käytetään lääkkeen aineso-

sana tai sellaisenaan lääkkeeksi. Kuitenkin vain harvaa lääkeainetta voi-

daan käyttää yksinään sellaisenaan, ja usein sen kanssa käytetäänkin 

erilaisia apuaineita ja käsittelyitä, joiden myötä siitä lopputuotteena muo-

dostuu lääkevalmiste. Apuaineiden ja käsittelyiden myötä lääkevalmis-

teen vapautumista ja imeytymistä elimistöön voidaan säädellä ajallisesti. 

Usein kuitenkin puhuessamme lääkkeestä tarkoitamme lääkevalmistetta. 

(Nurminen 2011, 10.) 

 

 

2.2 Lääkehoidon turvallisuus ja vaikuttavuus 

 

Lääkehoidon turvallisuus on tärkeä osa potilasturvallisuutta ja perustuu 

osaamiseen (Inkinen ym. 2016, 3). Turvallinen lääkehoito tarkoittaa sekä 

lääketurvallisuutta että lääkitysturvallisuutta. Päivittäisessä potilastyössä 

lääketurvallisuuden toteuttaminen edellyttää hoitohenkilökunnalta lääk-

keen ominaisuuksien ja säilytyksen sekä säilyvyyden lisäksi myös taval-

lisimpien sivu- eli haittavaikutusten tuntemusta. (Thurman & Sinisalo 

2015, 68−69.)  

 

Lääkitysturvallisuus päivittäisessä potilastyössä tarkoittaa hoitotyönte-

kijöiden toimintaan ja toimintayksiköiden lääkehoitoprosessin toimivuu-

teen liittyviä asioita. Keskeistä on, että lääkkeitä käytetään ja säilytetään 

oikein ja asianmukaisesti. Lääkehoidon tulee potilastyössä olla suunni-

telmallista ja valmiudet haittatapahtumien sekä poikkeamien kirjaamisiin 

että reagointiin kunnossa. Yksikössä tulee olla lääkehoitosuunnitelma, 

jossa käytettävä lääkehoito on selostettu. (Thurman & Sinisalo 2015, 69.) 

Lisäksi tulee huolehtia, että hoitotyöntekijöillä on tarvittavat lääkkeenan-

toluvat kunnossa ja ne päivitetään määrävälein. Aseptinen omatunto on 

tärkeä asia työskenneltäessä lääkkeiden kanssa. Käytännön työssä mi-

käli esimerkiksi silmätippapullon tai -voiteen kärki koskettaa vahingossa 

potilaan ripsiä tai luomia, tulee se vaihtaa heti uuteen. Tällöin pullon tai 

voiteen kärki on kontaminoitunut mikrobeilla, jotka kulkeutuvat lääkkee-

seen. (Hietanen, Hiltunen & Hirn 2005, 29.) 
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Lääkehoidon vaikuttavuuden arvioinnista vastaa lääkäri, vaikka lääkehoi-

don varsinaisia vaikutuksia seuraavat potilaan lisäksi kaikki hänen hoi-

toonsa osallistuvat.  Potilasasiakirjoista tulee käydä ilmi, miten lääkehoito 

on toteutettu ja onko sen aikana ilmennyt jotakin erityistä. Lääkkeet tulee 

antokirjata ja havainnoida lääkkeen vaikutus. Potilaan hoitoon osallistu-

neiden nimet on tarvittaessa kyettävä potilasasiakirjoista selvittämään. 

Lääkehoidon kirjaaminen tulisi olla työyksikössä yhtenäistä. (Inkinen ym. 

2016, 47; A 298/2009.)  

 

 

2.3 Lääkehoidon osaaminen hoitotyöntekijän työssä 

 

Lääkehoidon osaaminen on vaativa ja monimuotoinen osaamisen alue 

hoitotyöntekijän työssä. Osaamiseen vaikuttavat myöskin yksilölliset 

ominaisuudet työn hallinnassa (Sulosaari & Leino-Kilpi 2013, 14). Lähi-

hoitajan ja sairaanhoitajan koulutus antaa perusvalmiudet lääkehoidon 

toteuttamiseen erilaisissa tilanteissa ja toimii osaamisen perustana. Lää-

kehoidon vaativuus ja toteutus ammattiryhmittäin kuitenkin vaihtelevat eri 

yksiköissä, joten jokaisen ammattikunnan tulee uuteen työpaikkaan men-

nessään tutustua yksikön lääkehoitosuunnitelmaan. Opiskelijan tulee 

esittää todistus suorittamistaan lääkehoidon opinnoista työhön mennes-

sään. Lähiesimies arvioi opiskelijan lääkehoidon osaamisen ja ne työteh-

tävät joihin opiskelija voi osastolla tai poliklinikalla osallistua. Lääkehoi-

don harjoittelua opiskelija voi suorittaa harjoittelujaksollaan jo valmiin lä-

hihoitajan tai sairaanhoitajan valvonnassa. (Taam-Ukkonen & Saano 

2012, 20−21.) 

 

Lääkehoidon osaamisen vaatimukset kasvavat jatkuvasti uusien lääkkei-

den ja hoitokäytäntöjen myötä. Vaikka koulutus antaakin pohjan lääke-

hoidon osaamiselle, täydennyskoulutus ja kokemus lisäävät ja syventä-

vät osaamista merkittävästi. Lääkehoidon osaamisessa keskeistä on lää-

kehoidon hyvä teoreettinen perusta yhdistettynä käytännön kokemuk-

seen sekä kyky päätöksentekoon erilaisissa toimintaympäristöissä eri-

laisten potilaiden tarpeiden pohjalta. (Sulosaari & Leino-Kilpi 2013, 

12−13.) 
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Lääkehuollon tehtävät tilaamisesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä 

ovat myös tärkeä osa lääkehoidon osaamista. Hoitotyöntekijän tulee li-

säksi tuntea lääkehoitoon liittyvä lainsäädäntö ja noudattaa annettuja oh-

jeita. (Sulosaari & Leino-Kilpi 2013, 14.) Kuvio 1 havainnollistaa sairaan-

hoitajan lääkehoidon osaamisen sisältöalueet Sulosaaren ja Leino-Kilven 

mukaan.  

 

 

 
KUVIO 1. Havainnollistus Sulosaaren ja Leino-Kilven (2013, 14–16) esittämistä sai-
raanhoitajan lääkehoidon osaamisen sisältöalueista  

 
 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on uudistanut vuonna 2016 julkaisun 

”Turvallinen lääkehoito - opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosi-

aali- ja terveydenhuollossa”. Tässä oppaassa ohjeistetaan potilaan lää-

kehoidon toteuttamiseen osallistuvan henkilöstön vastuut, tehtävät ja 

edellytykset lääkehoidossa sekä lupakäytäntö. Lääkehoidon osaamisen 

varmistaminen ja täydennyskoulutus on kerrottu ammattiryhmittäin. Kou-

lutuksen jälkeen näytöt annetaan tenttimällä sekä näyttökokein määrävä-

lein. Näyttökokeet vastaanottaa kokenut, lääkehoitoa toteuttava laillis-

tettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Lääkehoitoluvan myöntää toimin-

tayksikön lääkehoidosta vastaava lääkäri. (Inkinen ym. 2016, 26−28.) 
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Lääkehoitoa toteuttaessaan hoitotyöntekijän tulee varmistaa, että hä-

nellä on oikea potilas, oikea lääke, oikea annos, oikea antoreitti ja oikea 

aika. Lisäksi tulee varmistaa, että annosteltava lääke on säilytetty oikein, 

se on käyttökunnossa ja päivämäärällisesti voimassa oleva. (Inkinen ym. 

2016, 45; Shaw & Lee 2017, 32.) 

 

Lääkehoidon osaamiseen hoitotyöntekijän työssä kuuluu vahvasti myös 

käytettävään lääkkeeseen perehtyminen. Jokaisen lääkkeen käyttöön si-

sältyy riski haittavaikutuksesta ja lääke saattaa jo tavanomaisilla annok-

silla käytettynä aiheuttaa haittaa eli muuta kuin aiottua vaikutusta. Hait-

tavaikutus voi johtua elimistön tottumattomuudesta lääkeaineeseen, liian 

pitkästä käyttöajasta tai potilaan herkistymisestä tietylle lääkeaineelle. 

Myös liian suuret määrät tai yhteiskäyttö muiden lääkkeiden kanssa saat-

tavat aiheuttaa haittaa potilaalle. Haittavaikutusten tunnistaminen hoito-

työssä on tärkeää, koska ne voivat joskus olla jopa hengenvaarallisia. 

(Thurman & Sinisalo 2015, 74.) Tämän vuoksi on tärkeää potilasta hoi-

dettaessa tarkastaa häneltä ennen hoidon aloittamista lääkeaineallergiat 

ja sairaudet sekä merkitä ne riskitietoihin näkyviin. Silmälääkkeiden 

osalta tärkeimpiä tarkistettavia ovat allergiat jodille ja sulfalle, astma 

sekä aiemmat sydänsairaudet ja rytmihäiriötaipumus.  

 

Haittavaikutusilmoituksen voi tehdä lääkäri, hoitaja tai potilas itse. Suo-

messa havaituista lääkkeiden ja rokotusten haittavaikutuksista lääkealan 

turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kerää tiedot haittavaikutusrekis-

teriin. Ilmoitusjärjestelmän tärkein tarkoitus on havaita aiemmin tunnista-

mattomia harvinaisia haittavaikutuksia joita ei esimerkiksi pakkausselos-

teessa lue. Saatujen ilmoitusten perusteella lääkkeen hyöty-haittatasa-

painoa arvioidaan jatkuvasti kokonaisuutena. (Jaakkola & Rajaniemi 

2017.) 

 

Vuonna 2017 Fimeaan tuli yhteensä 3101 haittavaikutusilmoitusta lääk-

keistä sekä rokotuksista. Ilmoitusten tekijöitä olivat suuruusjärjestyk-

sessä lääkärit, terveyden- tai sairaanhoitajat, kuluttajat ja apteekit. 

(Fimea. Lääkkeiden turvallisuus. Haittavaikutuksista ilmoittaminen.) 



12 
 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

Haittavaikutusilmoitus löytyy Fimean nettisivuilta ja sen voi lähettää joko 

postitse tai turvasähköpostilla.  

 
 
2.4 Laki, asetus ja valvonta 

 

Suomessa lääkehoitoa säätelee lääkelaki (L 395/1987) ja -asetus (A 

693/1987). Näiden tarkoituksena on ylläpitää ja edistää lääkkeiden käy-

tön turvallisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä varmistaa niiden asi-

anmukainen valmistus ja saatavuus. Muita keskeisiä lakeja lääkehoidon 

suhteen ovat huumausainelaki (L 373/2008) ja asetus (A 517/2018), val-

tioneuvoston asetus lääketaksasta (A 1087/2002) sekä jätelaki (L 

646/2011). (Thurman & Sinisalo, 2015, 21.) Lisäksi Suomen ympäristö-

keskus on vuonna 2018 antanut ohjeistuksen hoitolaitoksille lääkejäte-

huollossa huomioitavista asioista. Tätä ohjetta voidaan käyttää soveltu-

vin osin hoitolaitosten lääkejäteohjeen tai -suunnitelman pohjana. (Suo-

men ympäristökeskus 2018.) 

 

Ylimpänä lääkehoitoa valvovana instanssina maassamme toimii Sosiaali -

ja terveysministeriö (STM) joka vastaa lääkehuollon kehittämisestä ja 

lääkkeitä koskevasta lainsäädännöstä (Sosiaali- ja terveysministeriö. So-

siaali- ja terveyspalvelut. Lääkkeet). STM:n alaisuudessa toimi aiemmin 

Lääkelaitos, joka nykyään tunnetaan nimellä Fimea (Finnish Medication 

Agency). Fimean tehtäviin kuuluvat lääkealan lupa- ja valvontatehtävät, 

tutkimus- ja kehittämistehtävät sekä lääketiedon tuottaminen ja välittämi-

nen. Fimea on osa eurooppalaista lääkevalvonnan viranomaisverkostoa, 

jolla on aktiivisesti myös kansainvälistä yhteistyötä. Se julkaisee verkko-

lehteä nimeltään Sic! joka on kaikkien luettavissa Fimean internetsivuilta.  

(Fimea. Tietoa Fimeasta.) 
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 SILMÄLÄÄKEHOITO 

 

 

Silmälääkkeet tulee mieltää samanveroisiksi lääkkeiksi kuin esimerkiksi 

suun kautta annosteltavat lääkkeet. Ne on aina määrätty tiettyä tarkoi-

tusta varten ja ne tulee annostella silmään määrättyyn aikaan ja määrä-

tyllä annoksella. Aseptiikkaan kiinnitetään huomiota kuten myös lääk-

keenantotekniikkaan. (Hietanen ym. 2005, 28; Marsden 2013.) Potilaalle 

kerrotaan silmälääkehoidon tarkoitus ja mahdolliset haittavaikutukset tai 

epämukavuudet, kuten kirvely tai näön hetkellinen sumeneminen, annos-

telun jälkeen. Tämä edistää potilaan motivoitumista lääkehoitoon mah-

dollisimman hyvin. (Shaw & Lee 2017, 34.) 

 

Silmän lääkehoito muodostuu pääpiirteissään mikrobilääkkeistä, kortiko-

steroideista, tulehduskipulääkkeistä, silmänpaine- eli glaukoomalääk-

keistä, silmän mustuaista laajentavista lääkkeistä eli mydriaateista, aller-

gialääkkeistä, paikallispuudutteista, diagnostisista lääkkeistä sekä kas-

vutekijäestäjistä ja solunsalpaajista. Nämä lääkkeet vaikuttavat paikalli-

sesti, mutta niillä voi olla myös koko elimistöä koskevia vaikutuksia, joita 

kutsutaan systeemivaikutuksiksi. Pääperiaatteet silmän anatomiasta ja 

fysiologiasta tulee tuntea, jotta silmälääkkeiden vaikutuksia oppii ymmär-

tämään. (Mäenpää 2018.) 

 

 

3.1 Silmän anatomia ja toiminta 

 

Silmä on pieni, monimutkainen ja moniosainen elin. Läpimitaltaan se on 

noin 24 mm ja painoltaan noin seitsemän grammaa. Silmä sijaitsee sil-

mäkuopan eli orbitan etuosassa. (Hietanen ym. 2005, 7.) Alla olevassa 

kuvassa on esitelty silmän rakennetta tarkemmin. Etukammiossa on li-

säksi vesimäistä kirkasta nestettä, joka tuo ravinteita silmän eri osiin ja 

pitää silmän muodossaan sekä lasiaisessa hyytelömäistä lasiaisnestettä  

(Mäenpää 2018).   
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KUVA 1. Silmän rakenne. (Lähde: Näkövammaisten liitto ry.)  

 

 
Silmän apuelimiä ovat silmäluomet ja kyynelelimet, joiden tarkoitus on 

kostuttaa silmän pintaa, pitää sarveiskalvo kirkkaana, estää bakteerien 

muodostumista ja huuhdella vieraita ainesosia silmän pinnalta pois. Kyy-

neltiet sijaitsevat silmän nenänpuoleisessa reunassa ja ovat yhteydessä 

nenäonteloon. Silmää liikuttavat lihakset ja aivohermot huolehtivat sil-

män hermotuksesta. Sidekudosrakenteet liittävät kaikki silmäkuopan 

osat toisiinsa. (Hietanen ym. 2005, 7.) 

 

 

3.2 Silmälääkemuodot ja annostelutiet 

 

Useimmiten silmälääkehoito koostuu silmätipoista ja -voiteista, joita an-

nostellaan paikallisesti. Pääosin nämä lääkkeet kulkeutuvat silmään sar-

veiskalvon kautta, vaikka ne annostellaankin silmän alaluomitaskuun. On 

hyvä muistaa, että aina osa, joskus jopa yli 80 %, silmän pinnalle annos-

teltavista lääkkeistä pääsee lisäksi imeytymään potilaan systeemiseen 

verenkiertoon, vaikka itse silmään ne imeytyisivätkin huonommin. Sen 

vuoksi silmätippojen tiputtamisen jälkeen silmän sulkeminen ja silmän 

sisänurkasta painaminen noin 1−2 minuutin ajan on tärkeää, jotta 
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haittavaikutukset muulle elimistölle jäisivät pienemmiksi. (Mäenpää & 

Pelkonen 2018; Mäenpää 2018.) Tätä kutsutaan myös nimellä punkta-

kompressio (punkta = kyynelpiste, kompressio = painaminen). 

 

 

 

 

KUVA 2. Silmän poikkileikkauskuva ja lääkkeiden annostelutiet. (Lähde: Lääketieteel-

linen farmakologia ja toksikologia, Duodecim Oppiportti, 2018.) 

 

 

Muita silmälääkkeiden antomuotoja ovat suun kautta otettavat tabletit, 

lääkesiirapit, alaluomitaskuun asetettavat lääkelamellit jotka vapauttavat 

lääkeainetta hitaasti, suonensisäisesti annosteltavat lääkkeet ja silmän 

eri osiin injektoitavat lääkkeet. Samalle potilaalle voidaan lääkeaineita 

annostella monia eri annostelureittejä käyttäen esimerkiksi akuutissa sil-

mäpainekohtauksessa. (Mäenpää 2018.) 

 

 

3.3 Yleisimmät lääkittävät silmäsairaudet 

 

Yleisimpiin lääkittäviin silmäsairauksiin kuuluvat erilaisten tulehdusten li-

säksi pääosin iäkkäillä ihmisillä esiintyvä silmänpohjan ikärappeuma ja 

silmänpainetauti eli glaukooma. Myös diabetes aiheuttaa silmähoidon ja 

-lääkityksen tarvetta, mutta vuonna 2017 näkövammarekisterin mukaan 

diabeettisen retinopatian trendi näkövamman aiheuttajana on 
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vähenemässä. Sen sijaan silmänpohjan ikärappeuma ja glaukooma ovat 

edelleen kasvussa.  (Ojamo 2018, 31.)  

 

Kaikkia silmäsairauksia, lääkkeitä ja valmisteita ei tässä raportissa ja op-

paassa ole tarkoituksella esitelty niiden paljouden, erikoisuuden ja yksi-

lökohtaisuuden vuoksi, jotta työssä säilyisi kohtalaisen yleinen ja loogi-

nen linja kohderyhmän laajuus huomioiden. Esimerkiksi sarveiskalvon 

valokovetushoitoon tai sarveiskalvon samentumien laserointi in käytettä-

viä valmisteita on jätetty pois. Tämä sen vuoksi, että ne ovat sellaisia 

erikoisvalmisteita joiden käyttö, tarkoitus ja joskus lääkärikohtaisetkin 

annosteluohjeensa tulevat esitellyksi kyseisessä erikoisyksikössä työs-

kenneltäessä. 

 

 

 Sidekalvotulehdus 

 

Tyypillisessä sidekalvotulehduksessa eli konjunktiviitissa sidekalvo pu-

noittelee yleensä laajasti, voi vetistää, silmässä on usein kipua tai ros-

kantunnetta ja bakteeritulehduksen merkkinä kellertävää tai kellertävän-

vihertävää rähmää. Pienillä lapsilla saattaa olla samaan aikaan myös kor-

vatulehdus. (Jalanko 2017.) Sidekalvotulehdus voi olla myös virusperäi-

nen, esimerkiksi flunssan jälkitautina ilmenevä. Tällöin rähmää ei yleensä 

varsinkaan alkuvaiheessa esiinny (Setälä 2018, 56).  

 

Allerginen sidekalvotulehdus johtuu erilaisista allergeeneista joko kausit-

tain tai kroonisesti. Allergeeneja voivat olla esimerkiksi kotieläin, siite-

pöly, lääkeaine, lääkkeen apu- tai säilöntäaine, ruoka-aine, home tai huo-

nepöly. Tavallinen akuuttitilanteen löydös on punoittavien, voimakkaasti 

kutiavien, vuotavien ja mahdollisesti valonarkojen silmien lisäksi sidekal-

von alle kertynyt neste eli kemoosi. Myös rähmää voi esiintyä. (Kari 2012; 

Hietanen ym. 2005, 66.) Kroonisina, esimerkiksi atoopikoilla, silmäaller-

gioiden hoito on vaativaa, yksilöllistä ja usein pitkäaikaista.  
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Silmätippojen lisäksi voidaan hoidossa käyttää myös nenäsuihkeita, 

suunkautta otettavaa antihistamiinia, kortikosteroideja ja hankalimmissa 

tapauksissa myös siklosporiinia. (Kari 2012.) 

 

 

 Sarveiskalvotulehdus 

 

Silmän sarveiskalvo on kirkas ja läpinäkyvä osa silmän etuosassa. Sar-

veiskalvotulehduksen eli keratiitin voivat aiheuttaa bakteerit, virukset, 

sienet tai alkueläin akantameba. (Holopainen & Järventausta 2018, 

68−74; Mattila & Holopainen 2013.) 

 

Keratiitin oireisto voi kaikkinensa muistuttaa sidekalvotulehdusta, mutta 

keratiitissa sarveiskalvolla voi yleensä nähdä kynälampulla silmän 

edestä tai sivusta valaisten tai mikroskoopilla tarkastellen harmaan sa-

mentuman eli tulehduspesäkkeen, joka värjäytyy fluoreseiinilla. Piilolins-

sin käyttäjät ovat yksi isoimmista keratiitin riskiryhmistä. (Mattila & Holo-

painen 2013; Sarparanta, Lindbohm, Tervo, Tuisku & Jokiranta 2009; 

Hietanen 2001, 587.) 

 

 

 Värikalvotulehdus 

 

Värikalvotulehdus eli iriitti esiintyy tyypillisesti yleensä vain toisessa sil-

mässä. Tässä silmässä silmänpaine voi olla toista silmää alhaisempi. 

Iriitti voi ilmetä poikkeuksellisesti myös molemminpuolisena eli bilateraa-

lisena. Silmässä verestävä punoitus keskittyy yleensä rengasmaisesti lä-

pinäkyvän sarveiskalvon ympärille (=perikorneaalinen verestys). Muita 

oireita ovat kipu, valonarkuus, liikutteluarkuus, mustuaisen pienenemi-

nen tai epämuotoisuus, näön heikkeneminen. Yleensä potilaat myös il-

moittavat sumeasta näöstä. Rähmä ei sen sijaan kuulu iriitin oirekuvaan. 

Kroonisena iriitti voi olla myös oireeton tai hyvin vähäoireinen. HLA-B27 

-kudosantigeeni altistaa tulehdukselle, kuten myös mm. reuma ja Crohnin 

tauti. (Kotaniemi 2018; Seppänen 2017.) 
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Iriittipotilaan lääkehoito muodostuu kortisonitippojen sekä -voiteen ja 

mustuaista laajentavan silmätipan käytöstä. Kortisonin käyttö voi joillakin 

potilailla nostaa silmänpainetta (Mandapati & Metta, 2011; Liinamaa, 

Falck & Airaksinen 2006). Tämän ja monien muiden silmään kohdistuvien 

mahdollisten sivu- ja haittavaikutustensa vuoksi kortisonisilmätipat kuu-

luvat silmälääkärin määrättäviksi ja niitä käyttävät potilaat silmätilanteen 

osalta silmälääkärin seurattavaksi. (Liinamaa ym. 2006, 334; Seppänen 

2017; Hietanen 2001, 588.) 

 

 

 Silmänpainetauti eli glaukooma 

 

Glaukooma on maailmanlaajuisesti yksi yleisimmistä näkövammaisuu-

den aiheuttajista. Se vaurioittaa silmän näköhermon säikeitä ja on sala-

kavala, koska potilas saattaa huomata oireita näön heikkenemisenä tai 

näkökenttäpuutoksena vasta, kun tauti on jo pitkällä. Glaukooma tode-

taan silmälääkärin tutkimuksessa ja diagnoosi varmistetaan useilla muilla 

tutkimuksilla ja kuvantamisilla. (Uusitalo 2018, 114−116; Määttä 2018; 

Vaajanen, Gielen & Tuulonen 2017, 1476−1477; Glaukooma. Käypä 

hoito -suositus 2014.)  

 

Tauti on yleisin yli 60-vuotiailla. Nuoremmillakin sitä voi esiintyä esimer-

kiksi traumojen jälkitilana ja myös kortikosteroidien käyttö altistaa glau-

koomalle. (Mäenpää 2018.) Lapsilla glaukooma johtuu yleensä synnyn-

näisestä rakennepoikkeavuudesta tai muiden potilasryhmien tapaan tu-

lehduksen yhteydessä tai tapaturman jälkeisenä, sekundaariglaukoo-

mana (Terveyskylä. Silmäsairaudet. Lapset ja nuoret. Lapsen glau-

kooma; Vaajanen ym. 2017, 1477). 
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Glaukooma voidaan jaotella korkeapaineiseen- ja matalapaineiseen eli 

normotensiiviseen muotoon. Keskeistä taudin hoidossa on pitää silmän-

painetaso optimaalisena. Normaali silmänpaine vaihtelee 10−21 mmHg:n 

välissä ja normotensiivisessä glaukoomassa potilaalle on määritelty yk-

silöllinen paineraja, jossa tulisi pysyä. (Mäenpää 2018; Glaukooma. 

Käypä hoito -suositus 2014.) Lisäksi glaukooma voidaan jaotella anato-

misesti avokulmaglaukoomaan ja ahdas- eli sulkukulmaglaukoomaan 

sekä vielä näiden jälkeen primaariseen ja sekundaariseen muotoon. 

(Määttä 2018, 1811.) Seuraavassa kuvio 2 havainnollistaa jaottelua tar-

kemmin.  

 

KUVIO 2. Havainnollistus Määtän (2018, 1811) esittämistä glaukooman jakoperus-

teista  

 

 

Yleisesti glaukoomaa hoidetaan silmätipoilla, mutta silmänpaineen vaa-

rallisen korkean nousun (akuutti glaukoomakohtaus) hoidossa käytössä 

ovat myös suunkautta ja perifeeriseen laskimoon annosteltavat lääke-

muodot. (Mäenpää 2018.) Mikäli lääkkeistä ei saada apua, edetään ki-

rurgiseen hoitomuotoon. Silmänpaineen alentaminen on ainoa näköä pe-

lastava hoitomuoto. (Määttä 2018; Vaajanen ym. 2017, 1478; Uusitalo 

2018, 116.) Tulee myös huomioida, että timololia (beetasalpaaja) sisäl-

tävien silmätippojen iäkkäiden käyttäjien kaatumisriski on kohonnut. 

(Määttä 2018, 1814.)  
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Glaukooman lääkehoidon optimaaliseksi saaminen voi olla joskus haas-

tavaa, koska lääkkeillä on todettu olevan paljon sivu- eli haittavaikutuk-

sia. Hoidon suhteen tulee pyrkiä pitämään lääkitys mahdollisimman yk-

sinkertaisena ja haittavaikutukset siedettävinä. Lääkehoidon suhteen 

otetaan erityisesti huomioon sydänsairaudet, verenpainetilanne, sulfa-al-

lergia, astma ja muut keuhkosairaudet sekä allergia bentsalkoniumklori-

dille, joka on yleisin silmätipoissa käytettävä säilöntäaine. Hoitotyönteki-

jän tulee ohjata potilasta oikean tiputustekniikan, aseptiikan ja oikean 

punktakompression eli kyynelteiden sulkemisen ja painamisen suhteen. 

Näin elimistöön kohdistuvat haittavaikutukset jäävät pienemmiksi. Jos 

glaukoomapotilaalle suunnitellaan osastohoitoa, on hyvä opastaa häntä 

ottamaan omat silmälääkkeet mukaansa. Mikäli osastolle joutuminen on 

ex tempore -tyyppistä tai hän ei kykene lääkkeitä itse annostelemaan, 

tulee huolehtia siitä, ettei glaukooman lääkehoito jää huomioimatta ja 

kesken. Näiden potilaiden silmälääkitystä ei saa lopettaa. (Määttä 2018.) 

 

 

 Silmänpohjarappeuma 

 

Silmänpohjan ikärappeuma eli makuladegeneraatio (age-related macular 

degeneration = AMD) on väestön vanhetessa jatkuvasti yleistyvä sairaus, 

jossa silmän verkkokalvon keskiosan tarkannäön alue vaurioituu. Potilas 

saattaa huomata näössään muutoksia, joissa suorat viivat vääristyvät, 

kirjaimia jää näkemättä lukiessa tai ruutupaperia katsellessa viivoja puut-

tuu. (Suuronen 2017.) Suomessa tämä sairaus on yleisin näkövammai-

suuden aiheuttajista koskien myös muita korkean elintason maita. Sen 

osuus kaikista silmätautidiagnooseista maassamme on 40.8 % eli miltei 

puolet. Vuonna 2017 uusia AMD -tapauksia kirjattiin 57 %. (Ojamo 2018, 

31.)  

 

Sairautta on kahta muotoa; kuiva ja kostea muoto. Kuiva muoto eli atro-

finen muoto etenee yleensä hitaammin vuosien ja vuosikymmenten ai-

kana eikä siihen ole lääkkeellistä hoitoa. Näin ollen vuosittainen seuranta 

riittää. Kosteassa- eli eksudatiivisessa muodossa uudisverisuonia kas-

vaa suonikalvosta pigmenttiepiteelin läpi verkkokalvoon. Silmän 
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lasiaistilaan pistettävillä, kasvutekijäestäjiä sisältävillä injektioilla pyri-

tään tehokkaasti hidastamaan uudisverisuonten kasvamista. Parantavaa 

hoitoa kosteaankaan muotoon ei ole, vaan hoito on taudin etenemistä 

hidastavaa. (Mäenpää 2018; Suuronen 2017.) Hoitosuunnitelma tehdään 

potilaalle yksilöllisesti ja tilannetta kontrolloidaan määrävälein. Lasiaisin-

jektioiden pistäminen potilaalle oli aiemmin pelkästään lääkereiden työ-

hön kuuluvaa, mutta nykyään näitä pistoksia tekevät enimmäkseen siihen 

erikoiskoulutetut hoitajat, joilla on aina oltava mahdollisuus konsultoida 

lääkäriä. 

 

 

 Kemikaalivamma 

 

Silmän kemikaalivamma voi olla joko happamasta (haposta) tai emäksi-

sestä aineesta peräisin. Kemiallisen vammasilmän huuhtelu tulee aloit-

taa välittömästi tapahtumapaikalla ja jatkaa aina hoitopaikkaan kuljetuk-

sen ajan. Jos silmään joutuneen aineen pH-arvo on tiedossa, se pitäisi 

välittää hoitavan lääkärin tietoon. Silmää huuhdellaan vähintään 30 mi-

nuutin ajan. Emäksinen aine on hapanta vaarallisempaa silmälle, koska 

se pääsee tunkeutumaan kudoksissa syvemmälle. Silmän huuhtelua jat-

ketaan niin pitkään, että pH on mitattuna normaali 7. Ensisijaisesti huuh-

telussa tulee käyttää 0,9 % NaCl -liuosta, mutta tämän puuttuessa huuh-

teluun käy mikä tahansa neutraali neste esimerkiksi vesijohtovesi. Mikäli 

tätäkään ei ole saatavissa maito tai järvivesi käyvät myös. Jatkohoitona 

voivat olla kostutustipat ja kloramfenikoli-voide tai vaikeissa tapauksissa 

myös natriumaskorbaatti- eli C-vitamiinisilmätippa. (Holopainen & Setälä 

2018, 258−259.) 
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 Kuivasilmäisyys 

 

Kuivasilmäoireita voi ilmetä monesta eri syystä. Tyypillisesti kuivasilmäi-

syys johtuu silmän kyynelnesteen tasapainon häiriintymisestä, jolloin 

kyynelnesteen eritys ei ole riittävää. Altistavina tekijöinä voivat olla esi-

merkiksi ikä, hormonimuutokset, kasvava älylaitteiden käyttö, tietyt lää-

keaineet, silmätippojen säilöntäaine bentsalkoniumkloridi tai silmien tait-

tovirheleikkaus. Yleensä oirekuva on lievä (kutina, kirvely, vetistäminen, 

roskantunne) ja tällöin hoidoksi riittävät apteekista saatavat käsikauppa-

valmisteet. Tarjolla on valmisteita tippa-, geeli- ja voidemuodossa. (Se-

tälä 2018, 46−49; Mäenpää 2018; Boyd 2018.)  

 

Hankala kuivasilmäisyys on puolestaan usein krooninen vaiva ja se voi 

liittyä johonkin muuhun sairauteen tai silmäluomen virheasentoon. (Se-

tälä 2018, 46.) Tämäntyyppiseen kuivasilmäisyyteen voi liittyä voimakas-

takin tulehdusta, johon käsikauppavalmisteet eivät enää riitä ja hoito ta-

pahtuu silmälääkärin ohjauksessa (Mäenpää 2018, Setälä 2018, 46−49).  

 

Lääkkeettömästi kuivia silmiä voi hoitaa pitämällä taukoja näyttöpääte-

työstä, välttämällä voimakkaan ilmastoinnin tuloa suoraan kasvoille, vält-

tämällä tupakansavua, pölyä ja saunaa, hoitamalla silmäluomen reunoja 

säännöllisesti, tarvittaessa lisäämään ravintoon Omega-3-valmisteita. 

(Setälä 2018, 49; Boyd 2018.) 

 

 

3.4 Silmälääkehoidon vaikuttavuus ja dokumentointi  

 

Silmälääkehoidon vaikuttavuutta voidaan seurata samalla tavalla kuin 

muidenkin lääkkeiden vaikutuksia; onko tilanne parantunut vai huonon-

tunut lääkehoidon aikana.  

 

Aina ennen silmälääkkeen uutta annostelua hoitotyöntekijän tulee huo-

mioida ja arvioida, miltä silmä näyttää.  Muutokset (näönalenema, rähmä, 

tulehdus tai toisaalta punoituksen väheneminen, rähmän väheneminen) 

merkitään potilasasiakirjoihin. (Marsden 2013.) Mikäli potilas palaa 
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hoitavaan yksikköön uudelleen, on häneltä tärkeää tiedustella, miten hän 

on pärjännyt silmälääkehoidon kanssa ja kokeeko hän tarvitsevansa lisä-

apua tai -ohjausta. Myös potilaan co-operaatiossa tapahtuneista muutok-

sista on tärkeä dokumentoida ja arvioida mahdollinen lisäavun tarve. 

(Shaw & Lee 2017, 35; Määttä 2018, 1816.)  

 

Mustuaista laajentavien lääkkeiden osalta voidaan arvioida ja kirjata laa-

jennusteho ja mahdollinen lisälääkityksen tarve. Silmänpainetippojen 

osalta miten lääke on vaikuttanut silmänpainearvoihin.  Tulehduskiputip-

pojen osalta se, miten potilas on kokenut kivunlievityksen.  

 

 

 

 SILMÄLÄÄKEOPAS 

 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus on tavoitella työelämässä käytän-

nön toiminnan ohjeistamista, opastamista, toiminnan järkeistämistä tai 

järjestämistä. Toteutustapana voi olla esimerkiksi opas ja toteutus tulisi 

olla tutkimuksellisella asenteella toteutettu. Tehdystä opinnäytetyöstä tu-

lisi käydä ilmi riittävällä tasolla osoitus alan tietojen ja taitojen hallinnasta. 

(Vilkka 2003, 9−10.)  

 

Työ etenee ideasta tavoitteeseen. Hyvä opinnäytetyöaihe sekä yhteistyö-

kumppanuus toimeksiantajan kanssa on keskeisessä asemassa. Työtä 

tehdessä opiskelijalle tulee lisää vastuuntuntoa, projektinhallinnan oppi-

mista aikataulutuksineen ja tavoitteineen. Myös tiimityö on tärkeää.  

(Vilkka 2003, 17.) Hyvä opas auttaa lukijaa tietämään, tekemään ja oppi-

maan uutta. Oppaan tekijän tulee miettiä kohderyhmää eli lukijan tar-

peita; mitä lukija jo mahdollisesti tietää aiheesta, mitä hän oppaasta etsii 

ja miten siitä hyötyy. Myös oppaan kieli tulee olla kohderyhmän mukaista 

ja heille ymmärrettävää. (Rentola 2006, 92−96.) 
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Rakenteellisesti oppaassa tulisi olla kantava rakenne läpi työn. Ensin ku-

vataan mistä jokin asia saa alkunsa (= perusta), jonka jälkeen perustan 

päälle rakennetaan uutta tietoa. Sisällöllisesti oppaan tekijän tulee miet-

tiä, mitä tietoa lukija tarvitsee ymmärtääkseen halutun opastuksen. Kir-

joittajan tulee löytää oleellinen tieto ja keskittyä asioista tärkeimpiin. 

(Rentola 2006, 98−100.) 

 

 

Visuaalisesti tekstin tulisi olla helppolukuista ja monimutkaisia korostus-

keinoja tulisi välttää. Samalla visuaalista muotoa tulee miettiä suhteessa 

tekstin rakenteeseen, jotta ne palvelevat toinen toistaan. Visuaalisina 

elementteinä voidaan käyttää kuvia, taulukoita, maalauksia, karttoja, 

käyriä, pohjapiirroksia tai mitä oppaan tekijä keksiikään käyttää. Nämä 

kuitenkin tulee sovittaa tekstin kanssa niin, että kuvalle jää oma osuu-

tensa kerronnassa. Visuaalisten elementtien käyttö tulee olla perustel-

tua, jolloin ne toimivat oppaassa parhaiten. (Rentola 2006, 101−102.) 

 

 

4.1 Tavoite ja tarkoitus 

 

Silmälääketietouden tunnetuksi tekemiselle ja tiedon jakamiselle on hoi-

totyöntekijöiden keskuudessa koettu olevan tarvetta pitkään. Käytän-

nössä silmätautipotilaan lääkehoitoon perehtyminen ja perehdyttäminen 

tapahtuu potilastyön ohessa ja rauhallista hetkeä siihen on joskus vaikea 

löytää. Päivittäinen ja harvemminkin käytettävä silmälääketieto on tuntu-

nut olevan hajanaisena ja kokemuspohjaisena hiljaisena tietona meillä 

kokeneemmilla silmähoitajilla, lääkehaulla Pharmaca Fennicasta saata-

villa tai silmälääkäreiltä kyseltävissä. Opinnäytetyöni tavoitteeksi muo-

dostui kehittää hoitotyöntekijöille ja opiskelijoille suunnattu silmälääk-

keistä kertova opas, joka on informatiivinen, helposti ymmärrettävä ja 

selkeä kokonaisuus. Tiedonsiirto oppaan muodossa on looginen valinta 

ja sen teko mahdollistui hyvin nyt päivittäessäni sairaanhoitajan tutkin-

toani Diakissa ammattikorkeakoulutasolle.  
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Oppaan tarkoituksena on esitellä silmäpotilaan lääkehoitoa, tehdä sitä 

tutummaksi, edistää lääkehoidon osaamista ja tämän myötä myös lisätä 

potilasturvallisuutta. Lääkeoppaan on suunniteltu tulevan myös osaksi 

silmätaudeille tulevan opiskelijan ja uuden työntekijän perehdytystä. 

 

 

4.2 Yhteistyökumppani ja kohderyhmä 

 

Yhteistyökumppanina tässä työssä on toiminut HUS Helsingin yliopistol-

linen sairaala ja sen Silmätautien klinikan yksiköt. Silmä-korvasairaala 

on valmistunut Helsingin Meilahteen vuonna 1951. (HUS. Hus-tietoa. Ra-

kennushankkeet. Rakennushistoriaselvitykset.) Nykyisin potilasmäärät 

ovat kasvaneet niin paljon, että toimipisteitä on klinikan seitsemän ker-

roksen lisäksi myös eri puolilla Helsinkiä sekä Porvoon- ja Lohjan sairaa-

loissa. Osa potilaista hoidetaan ostopalveluina yksityispuolella. Edelleen 

silmätautipotilaiden määrä tulee kasvamaan ja nyt suunnitteilla onkin 

uusi Silmäsairaala Paciuksenkadun ja Zaidankadun väliin jäävälle ton-

tille, Iho- ja Allergiasairaalan eteen. (HUS. Hus-tietoa. Uutishuone 2017; 

Aalto 2017.)  

 

Silmälääkeoppaan kohderyhmänä ovat kaikki hoitoalan opiskelijat ja hoi-

totyöntekijät sekä silmätautien erikoisalalla työskentelevät aloittelevat ja 

kokeneet hoitotyöntekijät.  Kohderyhmä on laaja ja haastoi minua opasta 

tehdessäni; oppaan kieli ei voinut olla liian ammattimaista ja vaikeasel-

koista. Sitä tulee ymmärtää niin opiskelijan kuin kokeneenkin hoitajan.  

 

Taina Uimonen (2007, 210−212) kehottaa tutustumaan materiaalin luki-

joihin. Hänen mukaansa olisi helppoa, jos saisi kirjoittaa vain tutuille lu-

kijoille, tutulle kohderyhmälle. Tulee myös miettiä mitä lukijat tekstiltä 

odottavat, millaisissa tilanteissa he sitä lukevat ja mitä tiedolla tekevät.  

 

Oppaan kohderyhmä on muodostunut pitkän ajan kokemuksen kuluessa; 

silmälääkkeistä ja annostelujärjestyksestä on kyselty kotihoidon ja eri 

hoitoyksiköiden toimesta puhelimessa, opiskelijoiden kanssa on käyty 

läpi lääkekaapin sisältöä poliklinikalla ja kollegoiden kanssa mietitty 
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harvemmin käytettävien lääkkeiden annostelua ja käyttötarkoitusta. Jos-

kus on jouduttu konsultoimaan osastollekin asiasta toista kollegaa, jos 

oma tietämys on loppunut kesken. Päivittäisessä hoitotyössä on tullut 

esiin myöskin se, mitä potilaat yleensä haluavat näistä lääkkeistä tietää 

ja miten hoitajan tulee siihen vastata tai potilasta ohjata.  

4.3 Ideointi ja suunnitelma  

 

Tietynlainen ajatus oppaasta minulla suunnitelmavaiheessa oli ole-

massa, koska olen vuosien aikana merkinnyt muistiin minkälaisia kysy-

myksiä silmälääkkeistä on eniten kysytty ja mihin apua tarvittu. Tätä ma-

teriaalia oli helppo käyttää työtä tehdessä. Lisäksi virtuaalista keskuste-

lua ja ideointia käytiin konsultatiivisessa mielessä sosiaalisen median 

suljetussa ryhmässä, jonka perustin tätä varten. Osallistujat olivat taus-

taltaan eri silmäosastojen ja poliklinikoiden sairaanhoitajia, joilla on sil-

mähoidon ammattivuosia takanaan kahdesta vuodesta kahteenkymme-

neen vuoteen. Mukana oli myös yksi perusterveydenhuollon päivystyk-

sessä toimiva sairaanhoitaja tuomassa omaa näkökulmaansa ja toivei-

tansa asiaan. Ryhmän osallistujien kanssa mietimme oppaan sairausryh-

mien erilaisia otsikkovaihtoehtoja, jaoimme toimintaohjeita ja ideoita 

siitä, mitä muut käyttäjät mahdollisesti näkisivät tarpeelliseksi oppaassa 

olevan. Koin, että oppaan teossa oli hedelmällistä hyödyntää myös mui-

denkin hoitajien näkökulmaa omani lisäksi.  

 

Silmälääkeoppaasta halusin informatiivisen, laadukkaan, helppolukui-

sen, selkeän ja mahdollisimman luotettavan. Sen tulisi toimia niin sähköi-

sessä muodossa kuin tulostusversionakin. Suunnitelmana oli kertoa en-

sin hieman silmäsairaudesta ja sen jälkeen tavallisimmin kyseiseen vai-

vaan käytettävistä lääkkeistä ja valmisteista sekä niistä asioista, joita hoi-

tohenkilökunnan tulee ottaa huomioon kyseisen lääkkeen tai valmisteen 

kohdalla. Lääkärin vastuulla on aina varmistaa lääkkeen sopivuus poti-

laalle sitä määrättäessä, mutta käytännön työssä myös hoitajan tuplavar-

mistus allergioista ja tietoisuus annosteltavasta lääkkeestä on ollut tar-

peen. Oppaassa erikseen muistutetaan, ettei se korvaa Pharmaca Fen-

nicaa, joten pelkän oppaan varaan ei hoitaja voi silmälääketietouttaan 

tietystä lääkkeestä pelkästään perustaa. Saadakseni mahdollisimman 
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kattavan kuvan eri silmäosastoilla käytettävistä silmälääkkeistä ja valmis-

teista, tarvitsisin listat lääkekaappien sisällöistä eri silmäyksiköistä. Op-

paan loppuun suunnittelin omat kappaleensa haittavaikutusilmoituksen 

tekemisestä sekä lääkejäteohjeista.  

 

Kuviksi oppaaseen suunnittelin tarvitsevani ainakin yhden kuvan silmän 

anatomiasta ja toisen siitä, miten silmälääke silmässä jakaantuu ja vai-

kuttaa. Lisäksi halusin havainnollistaa kuvan kanssa silmätipan tiputta-

misen ja silmävoiteen laittamisen ja laittaa ainakin yhden kuvan jostakin 

silmätipan tiputtamisen apuvälineestä esimerkinomaisesti, jotta nekin tu-

lisivat tutummaksi.  

  

Luotettavuuden varmistamiseksi suunnittelin tarvitsevani ainakin yhden 

silmälääkärin tarkastamaan lääketieteellisen osuuden ja hoitotyön asian-

tuntijan tarkastamaan hoidollisen osuuden. Työvälineeksi riittäisi oma 

kannettava tietokoneeni ja ohjelmana Word tuntui luontevimmalta vaih-

toehdolta.  

 

Koska työ tehtiin HUSille tarvittiin tutkimuslupa. Siihen arvioin tässä vai-

heessa menevän muutaman viikon, jonka jälkeen pääsisin keräämään 

lääketietoja osastoilta. Aikataulullisesti ajattelin oppaan olevan pa-

lautetta vaille esityskunnossa helmikuussa 2019 jolloin kävisin sen esit-

telemässä HUSin Silmäklinikan silmätautien poliklinikalla. Sieltä saadun 

palautteen myötä ehtisin vielä tehdä tarvittavia korjauksia, mikäli niitä tu-

lisi. Oppaan lupasin olevan valmis keväällä 2019. 

 

 

4.4 Toteutus 

 

Keväällä 2018 ehdotin Silmäklinikan silmätautien poliklinikan lähiesimie-

helleni opinnäytetyöksi kahta aihetta, joista toinen oli hoitotyöntekijöille 

suunnattu silmälääkeopas. Totesimme tämän olevan aiheena tärkeä ja 

aina ajankohtainen. Ideapaperin aiheesta esitin Diakissa toukokuussa 

2018 ja suunnitelma opinnäytetyölle hyväksyttiin syyskuussa 2018. Näi-

den välissä olin jo ehtinyt valmistella asiaa taustalla jonkin verran ja 
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laittanut ideoita muistiin ”mind map” -tyylisesti. Myös keskusteluryhmä oli 

jo ollut hyvän aikaa käynnissä ja ideoita sieltäkin tuli mukavasti. Materi-

aalihakuja olin tehnyt kesän aikana myös melko runsaasti. Halusin val-

mistella oppaan tekoa mahdollisimman hyvin, jotta sitten kun aikaa kir-

joittamiselle olisi pääsisin suoraan työntekoon.   

 

Kun opinnäytetyön tutkimussuunnitelma oli Diakissa hyväksytty hain tut-

kimuslupaa HUSin ohjeiden mukaisesti. Tämän piti olla melko nopea pro-

sessi, mutta johtuen tutkijan työpöydän ohjelmateknisistä ongelmista 

useammassa kohdassa, luvan liikkeelle saamisessa sekä sen hyväksy-

misessä kesti pidempään kuin olin suunnitellut. Lisäksi aikaa vei se, että 

lupa lähtikin hyväksyttäväksi korkeammalle taholle kuin normaalisti, 

koska tietoa työhön tarvitsin laajemmaltikin kuin vain Helsingistä. Ajan 

käytin hyväkseni työstäen oppaaseen niitä asioita, joita pystyin tekemään 

ilman tutkimuslupaa. Lupa hyväksyttiin marraskuussa 2018.  

 

Oppaan teko alkoi kirjoittamalla ensin silmävaivoissa tarvittavien lääke-

ryhmien otsikot, jotka olin jo suunnitteluvaiheessa hahmotellut.  Nämä 

muodostuivat melko pitkälti silmäsairauksien mukaan. Myös keskustelu-

ryhmän mielipidettä käytin näissä apuna sekä mielipiteitä, joita sain kou-

lulla tutkimussuunnitelmaa esittäessäni ja opiskelijoilta kysellessäni.  

 

Työstin ensin helpommat otsikkoryhmät ja etsin niihin lääkkeet, joita täy-

densin myöhemmin saatuani kattavammat materiaalit osastoilta tutki-

musluvan hyväksymisen jälkeen. Sen jälkeen mietin järjestyksessä miten 

loogisesti opas voisi edetä, mitä tietoa tai toimintaa tarvitaan ennen kuin 

päästään varsinaiseen lääkkeeseen asti. Nämä osiot käsittelivät silmän 

anatomiaa ja silmälääkkeiden annostelua ja yleistä huomioon otettavaa 

asiaa. Matkan varrella osiot täydentyivät löytäessäni omista kätköistäni 

erilaisia luentomateriaaleja saaden niistä uusia ideoita oppaassa käytet-

täväksi. Näin muodostui esimerkiksi osio ”silmälääkkeet ja näytteenotto”.  

 

Oppaaseen tein myös pienen alustuksen aina yhdestä silmäsairaudesta, 

johon kappaleen lääkkeet liittyivät. Pyrin pitämään alustuksen melko sup-

peana, että lukeminen ja lukijan eteneminen tekstin kanssa olisi helppoa 
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ja opas pysyisi edelleenkin silmälääkeoppaana eikä muistuttaisi liiaksi 

silmähoidon opasta.  

 
Silmänpainetaudin eli glaukooman kohdalla päädyin esittelemään aihetta 

muita enemmän, koska nimenomaisesti nämä lääkkeet jäävät usein po-

tilaalta saamatta koti- ja laitoshoidossa, jos annostelu on vain hoitotyön-

tekijöiden varassa. Halusin tällä kappaleella tuoda esiin sen, miten tär-

keää nämä lääkkeet on muistaa potilaalle annostella oikeaan aikaan ja 

joka päivä. Lääketipat ovat ainoa keino pitää potilaan silmänpainetilanne 

stabiilina ja potilaan näkökyky ennallaan sitä vaarantamatta.  

 

Haittavaikutusilmoituksesta kertomisen sekä sen tekemisen koin myös-

kin tarpeelliseksi lääkeoppaaseen laittaa, koska kokemukseni mukaan se 

ei ole ollut selkeää eikä kovin helppoa. Lisäksi selvitystyöhön ei ole ylei-

sesti riittävästi aikaa potilastyön keskellä. Itsellenikin tämä oli hieman 

vieras osa-alue, johon nyt perehdyinkin kunnolla. Lääkejätteiden käsitte-

lyohjeet oppaassa alun perin olivat, mutta ne poistettiin yhteistyökump-

panin toiveesta, koska niiden päivityksen kanssa aavisteltiin tulevan 

myöhemmin päivitysongelmia. Sen sijaan oppaan teksteissä viitataan jo-

kaisen yksikön omiin lääkejäteohjeisiin, varsinkin jodin ja bromin osalta.   

 

Oppaaseen suunnittelemani erilaiset silmän kuvat löytyivät hyvin kirjoista 

ja internetistä. Tarvittavat luvat kuviin sain nopeasti sähköpostilla kysy-

mällä sekä Duodecimilta että Näkövammaisten liitosta. Duodecimilta li-

säksi tuli ohje lähteistykseen sekä edellytys painokelpoisen version käyt-

töön, jonka sain sähköpostitse heidän tekniseltä toimittajaltaan. Toimin-

nalliset kuvat kuvasin itse kollegan toimiessa mallina. Silmän havainne-

kuva löytyi internetin ilmaisesta Pixabay.com-kuvapalvelusta hakusa-

nalla ”iris”. Powerpoint-ohjelmalla muokkasin ja nimesin itse silmän osia 

paremmin näkyviin sidekalvotulehduksesta ja värikalvotulehduksesta 

kertoviin osioihin. Alla olevassa kuviossa 3 näkyy oppaan ajallinen ete-

neminen. 
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KUVIO 3. Opasprosessin ajallinen eteneminen  

 

 

4.5 Aineiston keruu ja rajaus 

 

Inspiraationani prosessin aikana sekä osaltaan lähdemateriaalin etsin-

nässä on toiminut Diakissa vuonna 2017 tehty Maria Forssin ja Susanna 

Turtian opinnäytetyö, joka käsitteli silmän paikallista lääkehoitoa ja sen 

toteutusta Helsingin kahdessa kotihoidon yksikössä. Tämä oli myös en-

simmäisiä lähteitäni, joita hakusanalla ”silmälääkehoito” löysin. Työn tu-

loksissa käy ilmi, että heidän tekemässään tietotestissä silmän lääkehoi-

dosta ja silmäsairauksista, hoitotyöntekijät kyllä tunnistivat silmäsairauk-

sia nimeltä, mutta eivät tienneet niiden vaikutuksia silmän toimintaan. 

Lääkehoidon osalta vastaajat osaltaan kokivat, etteivät hallitse silmälää-

kehoitoa, haittavaikutuksia tai kyenneet täysipainoisesti arvioimaan hoi-

don vaikuttavuutta. Testiin oli vastannut 21 hoitotyöntekijää 32:sta ja he 

olivat toivoneet tämän jälkeen lisäkoulutusta aiheesta. Opinnäytetyön 
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jatkotutkimusaiheena oli mietitty miten lisäkoulutusta voisi kotihoidon 

työntekijöille antaa. Samassa opinnäytetyössä kerrotaan aiemmista vas-

taavanlaisista hoitajille tehdyistä kyselyistä ja tuloksista Kuopiossa 

(vuonna 2004) ja Iissä (2013). Myös niistä kävi ilmi, että lisäkoulutuksen 

tarve on olemassa. (Forss & Turtia 2017.)  

 

Silmälääkeoppaassa käyttämäni lähdemateriaali on ollut runsas ja laaja, 

koska oppaassa käsitellään sekä silmäsairauksia että lääkkeitä ja lisäksi 

opastetaan niiden käytössä.  Aineistona olen käyttänyt kirjoja, artikkeleja, 

tutkimuksia sekä julkaisuja, joita olen etsinyt Diakin Finnasta, kirjastoista, 

internetistä Pubmedistä, Google Scholarista, Medicistä, Cochrane -tieto-

kannasta ja Duodecimin verkkopalvelusta. Haut olen tehnyt tietyn silmä-

sairauden, vaivan tai lääkkeen nimellä. Artikkeleja löytyi myös American 

Academy of Ophthalmology:n (aao.org) nettisivuilta. HUSin hoitotyön klii-

niseltä asiantuntijalta sain myös paljon hyviä lähdevinkkejä sekä materi-

aalia. Osan tutkimusartikkeleista etsin entuudestaan tietämieni silmälää-

käreiden nimillä, koska tiesin heidän perehtyneen juuri tiettyyn silmäasi-

aan laajasti.  

 

Alussa lähdemateriaalia oli hankalampi etsiä, mutta ilmeisesti työn ede-

tessä myöskin hakusanat jalostuivat ja oppaan teon loppuvaiheilla mate-

riaalia tuntui olevan enemmän kuin tarpeeksi. Myös lähdekriittisyyttä ja 

karsintaa jouduin käyttämään paljon. Materiaalihauissa haasteena koin, 

että yhden löytyneen lähteen myötä löytyi linkkejä uusiin lähteisiin, tutki-

muksiin ja artikkeleihin. Välillä huomasin menneeni jo kauas alkuperäi-

sestä tutkimuksesta tai artikkelista erilaisia lisäpolkuja pitkin ja jääneeni 

lukemaan jotakin todella kiinnostavaa tekstiä. Tosin ilman näitä harha-

polkuja näin suurta lähdemäärää en olisi muuten löytänyt ja osannut oi-

keilla hakusanoilla kaikkea etsiäkään. Erinomaisena apuna toimivat eri 

materiaalien lopussa olevat lähdeluettelot.  
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Tärkeimpinä kirjalähteinäni toimivat juuri uusitut Silmätautien käsikirja ja 

Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia, joissa silmälääkkeistä oli 

kerrottu kootusti ja kattavammin. Viimeksi mainittua teosta käytin netti-

versiona Oppiportista, koska paperisena kirjana sen sama uusittu painos 

ilmestyi vasta myöhemmin saataville. Hoidollisissa osuuksissa hyödynsin 

paljon Silmähoidon käsikirjaa, joka on hoitajille suunnattu. Varsinaisista 

lääkkeistä tietoa sain kirjatiedon ja pakkausselosteiden lisäksi Lääketie-

tokeskus Oy:n Lääkeinfo.fi sekä Pharmaca Fennica -verkkopalveluista. 

 

Käyttämäni lähdemateriaalin sopivuuskriteerit olivat melko tiukat; niiden 

tuli olla mahdollisimman uusia. Tästä kuitenkin poiketen otin mukaan vä-

hän vanhempiakin tutkimuksia ja artikkeleja siitä syystä, että niissä ker-

rottiin hyvin esimerkiksi hoitajan toteuttamasta silmälääkehoidosta. 

Eräässä vanhemmassa tutkimusartikkelissa käsiteltiin puolestaan hyvin 

akantameba -alkueläintä, joka aiheuttaa silmäsairautta ja tiesin tutkijat ja 

kirjoittajat alansa asiantuntijoiksi, eikä asia sinänsä ole vuosien saatossa 

vanhentunut. Vanhemman materiaalin oli siis tuotava työhön jotakin sel-

laista, jota en muualta löytänyt ja tiesin sen olevat ajankohtaista edel-

leenkin.  

 

Käyttämäni ja hyväksymäni lähdemateriaali on pääosin suomenkielistä  

tai suomalaisten tekemää, koska halusin tuoda esiin sen, miten Suo-

messa kyseistä lääkettä tai valmistetta käytetään. Ohjeistukset saattavat 

olla erilaisia eri maissa. Tosin nämä ohjeistukset voivat olla hieman eri-

laisia myös maamme sisällä eri klinikoissa. Tämän vuoksi oppaaseen tuli 

maininta siitä, että lääkäri saattaa käyttää tietyn sairausryhmän lääkettä 

myöskin jonkin toisen silmävaivan hoitoon. Tarvitsemani kuvat löysin Nä-

kövammaisten liitosta sekä Lääketieteellinen farmakologia ja toksikolo-

gia -kirjasta ja muut tein itse käyttäen kahdessa kuvassa hyödyksi inter-

netin ilmaista kuvapalvelua. Lähdeviitteet oppaasta on poistettu yhteis-

työkumppanin toiveesta ja ne näkyvät tämän raportin liitteenä 2.  
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 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Oppaan tekeminen on ollut hieno ja vaativa projekti. Vahvuutena työn 

aikana on ollut oma pitkä kokemukseni silmäpotilaan hoitotyöstä sekä 

siinä käytettävistä lääkkeistä. Olen saanut paljon tukea ja innostunei-

suutta monelta taholta projektin aikana. Tärkeimpänä tukenani on toimi-

nut HUSin kliininen asiantuntija sekä konsultatiivinen, kollegoista muo-

dostuva keskusteluryhmä. Oppaan tarkastaneelta lääkäriltä olen voinut 

kysyä tarkennuksia tietoihin tarvittaessa.  

 

Suunnitelmallisuus on ollut iso osa tätä opinnäytetyötä, koska pääosin 

oppaan teko tapahtui oman päivätyöni ja opiskeluideni ohessa. Kirjoitta-

mistyön jaksotin vapaapäivilleni ja aiheistin jokaiselle päivälle etukäteen 

oman tehtävän osion. Näin työstä ei tullut liian kuormittavaa, koska tein 

vain sen päivän työn jonka olin etukäteen suunnitellut. Työpäivinä edistin 

pieniä asioita tehtävistä osioista (esimerkiksi lupia kuvien käyttöön) 

eteenpäin sähköpostitse ja sain vastauksia joita lisäsin työhön, kun s itä 

jälleen ehdin tekemään. Näin varsinaista oppaan kirjoittamiseen suunni-

teltua aikaa ei kulunut erilaisiin kysymyksiin tai tarkennuksiin , vaan pys-

tyin keskittymään kirjoitustyöhön jo saadun materiaalin pohjalta.   

 

Hyvänä apuna niin oppaan kuin raportinkin osalta toimivat Diakin opin-

näytetyöprosessiin kuuluneet pajat ja seminaariryhmän kokoontumiset, 

joista tein itselleni muistiinpanoja. Ideoita jalostui näiden myötä sekä 

kuuntelemalla muiden opiskelijoiden kysymyksiä ja niihin saatuja vas-

tauksia. Pidin oppaan teosta päiväkirjaa ja koin sen tarpeelliseksi. Muis-

telin esimerkiksi, että jokin asia meni hienosti eteenpäin, mutta päiväkir-

jaa selatessani olin sinne merkinnyt kyseisessä asiassa olleen haasteita.  

 

Projektin alussa tein myös aikataulun itselleni, joka on pitänyt hyvin paik-

kansa. Oppaan esitys kollegoille piti olla alun perin helmikuussa 2019, 

mutta työn ollessa esityskelpoinen jo aiemmin, sen esityskin aikaistui 

tammikuulle. 
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Haasteita projektiin toi pitkittynyt tutkimuslupamenettely sekä työn lo-

pussa materiaalien paljous, jota oli tarpeen karsia. Ajoittain huomasin 

miettiväni työn määrää suhteessa käytettävissä olevaan aikaan, mutta 

tämä tunne hälveni keskittyessäni vain yhteen asiaan kerrallaan. Työn 

jaksotus ja tauotus olivat tarpeen, jotta työhön sai tarvittavaa etäisyyttä. 

Haasteena koin myös sen, että omalle olemassa olevalle tiedolle tai käy-

tännölle tuli löytää vastine kirjallisuudesta eikä se aina ollut helppoa.  

 

 

5.1 Tavoitteen toteutuminen, arviointi ja saatu palaute 

 

Mielestäni olen päässyt tavoitteeseeni hyvin; oppaasta tuli 33-sivuinen 

silmälääkehoidon tietopaketti, jonka myötä tietoa saa jaettua netin kautta 

hoitotyöntekijöille laajasti, ja tämä vastaa myös perusterveydenhuollon 

todettuun hoitohenkilökunnan koulutustarpeeseen. Koen myös täyt-

täneeni toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksen työelämän käytännön 

toiminnan ohjeistamisesta ja opastamisesta.  

 

Työ on edennyt loogisesti ideasta tavoitteeseen, ja tiimityö on ollut tär-

keässä roolissa. Opas auttaa lukijaa oppimaan silmälääkehoidosta uutta 

tai muistuttamaan jo ennestään opitusta. Myös oppaan kieltä on mietitty 

kohderyhmää ajatellen. Rakenteellisesti opas etenee loogisesti perus-

tasta lisätietoon kuten suunnittelinkin; ensin kerrotaan anatomiasta ja 

sen jälkeen silmäsairaudesta, johon käytettävä lääkehoito on esitelty vai-

kuttavine aineineen, lääkenimineen ja huomioineen. Kerronta- ja opas-

tustekstissä on käytetty fontin kokoa 12, kun puolestaan taulukoissa koko 

10 asettui selkeimmin ja helpoiten erottuen päätekstistä. Huomioitavaa -

kentät on pyritty pitämään lyhyillä, mutta informatiivisilla teksteillä. Sil-

män anatomiakuvia on tarkoituksella vain kaksi ja ne on valittu niin, että 

molemmista tulisi näkyviin olennaisimmat asiat. Kaikki oppaassa käytetyt 

kuvat tukevat tekstiä, mutta toimivat myös ilman sitä informatiivisena vi-

sualisointikeinona. Oppaan etu- ja takakannet tehtiin HUSin tiedottajan 

toimesta. Sisällön muutin HUSin brändiin sopivaksi kliinisen asiantunti-

jan, tiedottajan ja brändipankin graafisen ohjeen mukaan. 
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Opas on saanut innostunutta palautetta projektin aikana ja suunnitelmani 

informatiivisesta, laadukkaasta, helppolukuisesta, selkeästä ja mahdolli-

simman luotettavasta oppaasta näyttäisi toteutuneen. Seuraavassa esi-

merkkejä saamastani palautteesta silmälääkeopasta esitellessäni Silmä-

klinikan silmätautien poliklinikan ja päivystyksen henkilökunnalle. Kuuli-

joita oli noin 30 henkilöä:     

 

Helposti luettava opas ja ytimekäs. Paljon uutta asiaa lääki-
tyksestä. 

 

Hienosti toteutettu, asiat esitetty tasapainoisesti, keskittyen 
sairaanhoitajan toimenkuvaan ja potilasohjaukseen. Tästä on 
varmasti hyötyä täällä Silmäklinikalla kuin myös muissa hoi-
topaikoissa. Olen itsekin nähnyt, että hoitajien silmälääke-
koulutukselle on ollut tarvetta. 

 

Olen vasta aloittanut työt silmähoitajana. Olisinpa saanut täl-
laisen käsiini tultuani taloon. Mielestäni opas on erittäin tar-
peellinen. 

 

 

Palautteena sain myös asioita, joita toivottiin oppaaseen lisättävän. 

Nämä sisälsivät huomioita esimerkiksi jonkin lääkkeen sivuvaikutuksista 

tai kokemuksista lääkkeen käytön suhteen.  

 

 

5.2 Oppaan hyödynnettävyys ja vaikuttavuus 

 

Oppaan julkaisualustoja on mietitty paljon ja muutoksia saattaa ajan ku-

luessa tulla. Alun perin opas suunniteltiin julkaistavan HUS Intran sivuilla 

”ammattilaiselle” -osiossa. Kuitenkin terveydenhoidon asiantuntijoiden 

kehittämän ja ylläpitämän Terveyskylä -sivuston laajetessa on ajateltu, 

että opas löytyisi Terveyskylä Pro -osiosta ammattilaisille helpoiten.  

HUSin silmätaudeille tulevat opiskelijat saavat linkin oppaaseen ennen 

harjoitteluun tuloaan yhdessä muun ohjeistuksen kanssa. Oppaan aset-

telu on huomioitu niin, että se toimii myös printtiversiona.  

  



36 
 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

Vaikuttavuudeltaan jakelu tulee kattamaan koko Suomen. Käyttö- ja päi-

vitysoikeudet jäävät HUSille. Tällä hetkellä opas on kaikille näkyvissä 

osoitteessa:www.hus.fi/ammattilaiselle/hoito-ohjeet/Si-

vut/Silm%C3%A4sairauksien-hoito-ohjeet.aspx 

 

 

5.3 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Ammatillinen eettisyys korostuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammatti-

laisten työssä, koska olemme tekemisissä usein yhteiskunnan heikoim-

pien ja haavoittuvampien asiakasryhmien kanssa ja erityisesti niiden, 

jotka eivät voi itse vaikuttaa enää omaan hoitoonsa tai huolenpitoonsa. 

(ETENE. Teemoja. Ammattietiikka.)  Hoitotyössä etiikalla tarkoitetaan hy-

vän ja pahan sekä oikean ja väärän kysymyksiä osana ammattilaisen te-

kemää hoitotyötä. Terveydenhuollossa tulee aina toimia potilaan par-

haaksi ja edistettävä potilaan terveyttä ja hyvinvointia. Eettisesti hyvässä 

tieteellisessä käytännössä noudatetaan esimerkiksi rehellisyyttä, luotet-

tavuutta ja tarkkuutta sekä otetaan huomioon muiden tutkijoiden tekemä 

työ. (Leino-Kilpi 2014, 23, 89, 365.)  

 

Hoitotyön etiikka on hyvin monitasoista ja -portaista sisältäen esimerkiksi 

toimijan, hoidon kohteen, varsinaisen hoitotyön ja myös hoitoympäristön. 

Tulevaisuudessa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon raja-ai-

dat tulevat madaltumaan ja kotiin suuntautuvien palveluiden määrä tulee 

kasvamaan entisestään. Tällöin myöskin eri ammattiryhmien osaamisen 

kunnioittaminen ja huomioiminen on entistä tärkeämpää. (Leino-Kilpi 

2014, 393−394). Toivon, että olen tällä hoitotyöntekijöille suunnatulla sil-

mälääkeoppaalla omalta osaltani näitä raja-aitoja madaltamassa ja hel-

pottamassa esimerkiksi kotihoidon työssä tapahtuvaa silmäpotilaan hoi-

toa.  

 
  

http://www.hus.fi/ammattilaiselle/hoito-ohjeet/Sivut/Silm%C3%A4sairauksien-hoito-ohjeet.aspx
http://www.hus.fi/ammattilaiselle/hoito-ohjeet/Sivut/Silm%C3%A4sairauksien-hoito-ohjeet.aspx
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Opinnäytetyöni on tehty eettisiä periaatteita noudattaen. Eettisyyden 

olen ottanut huomioon monella tapaa; keskusteluryhmään on ollut vapaa-

ehtoista kuulua ja siihen on ollut mahdollisuus käyttäjien lisätä muitakin 

osallistujia. Jokainen on toiminut omalla nimellään, mutta näitä keskus-

teluja en ole sen enempää julkisesti esitellyt eikä henkilöiden nimiä ole 

tullut esiin prosessin aikana. Kyse on ollut lähinnä konsultatiivisessa mie-

lessä käydystä keskustelusta virtuaalisen kahvipöydän ääressä. Jokai-

sella on ollut oikeus omaan mielipiteeseensä ja kuulluksi tulemiseen. 

Tämä on myös yksi ammattikunnan eettisen toiminnan muoto Leino-Kil-

ven (2014, 84) mukaan. Keskusteluryhmästä on ollut mahdollisuus pois-

tua oma-aloitteisesti mikäli sen on kokenut itselleen tarpeettomaksi. Kes-

kustelu ryhmässä on ollut avointa, antoisaa ja toisia kunnioittavaa kolle-

giaalista mielipiteiden vaihtoa.   

 

Opinnäytetyötä varten hain tutkimusluvan HUSilta ohjeiden mukaan. 

Tässä yhteydessä vaadittu salassapitovelvollisuudesta kertova pykälä on 

jo ennestään tuttu, koska olen työsuhteessa HUSiin. Eettisen toimikun-

nan lupaa ei erikseen tarvinnut hakea, koska työssä ei tutkittu henkilöitä 

tai potilaita tai käytetty heidän potilastietojaan.  Oppaan kuviin 1 ja 2 olen 

pyytänyt luvan kyseisten kuvien julkaisijoilta. Kuvat 3, 4 ja 7 olen itse 

ottanut. Mallina on toiminut silmähoitajakollega, jolta pyysin suostumuk-

sen kuvien käyttöön. Kuvien 5 ja 6 käytetty silmän kuva löytyi internetin 

ilmaisesta kuvapalvelusta (Pixabay.com) ja muokkasin sitä tarpeeni mu-

kaan havainnollistamaan kyseistä silmän osaa. Koska Pixabay on ilmai-

nen kuvapalvelu, tarkistin tutkimuseettisen toimikunnan (TENK) ohjeis-

tuksen ilmaisen kuvapalvelun kuvien käytöstä. Sen mukaan tämän sivus-

ton kuvat ovat vapaasti käytettävissä ilman tekijänoikeusvaatimuksia.  

 

Luotettavuutta oppaaseen ovat tuoneet runsaat lähdemateriaalit. Vaikka 

itse tiesin asioista paljon, en voinut sitä oman tietoni mukaan oppaaseen 

tuoda vaan siihen tuli löytää lähde, joka todensi asian. Oppaan hoidolli-

sen osuuden on tarkastanut useampaan kertaan HUSin kliininen asian-

tuntija. Lääketieteellisen osuuden tarkasti silmätautien erikoislääkäri  ja 

glaukoomalääkkeiden tiputusohjeen sen tekijä, silmätautiopin dosentti. 
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Näin saatiin myös tämä ohjeistus päivitettyä vuodelta 2015 tuoreem-

maksi. Oppaan suomenkielen osuus tarkastettiin Diakissa. Lähdemateri-

aalia kohtaan olen ollut kriittinen ja jättänyt työstä pois ne, jotka eivät ole 

nykyisen käytännön mukaisia. Lähdeviitteet on kirjattu ylös rehellisesti ja 

mahdollisimman luotettavasti. Lähdeluettelomerkinnät olen tarkastanut 

Diakin Finnasta APA-viitemerkintöjen mukaisiksi niistä materiaaleista, 

joissa tämä merkintä on ollut saatavilla.  

 

 
5.4 Oma ammatillinen kehittyminen ja jatkotutkimusaiheet 

 
Omaa ammatillista kehittymistä ja tietoperustan laajenemista entisestään 

olen huomannut työn edetessä ja tietotekninen osaaminenkin on saanut 

suuren päivityksen. Olen myös nyt konkreettisesti huomannut, miten pal-

jon tietoa aiheesta on ollut saatavilla ja jäänyt näitä materiaaleja mielen-

kiinnolla tutkimaankin ajan kanssa. Joitakin materiaaleja olen työyksikös-

säni jakanut eteenpäin muillekin tutustuttavaksi. Lisäksi itse oppaan teon 

prosessi on ollut opettavainen; opin minkälaisia asioita itse oppaan teki-

jän tulee huomioida ja muistaa niin sisällöllisesti kuin graafisestikin en-

nen kuin opas on lukijalle valmiina käyttöön.   

 

Koko opinnäytetyöprosessini on ollut hyvin rikas ja antoisa kaikin puolin 

ja on ollut hienoa saada tukea monelta taholta työn tekemiseen. Toivon, 

että Silmälääkeopas hoitotyöntekijöille tulee auttamaan mahdollisimman 

monia hoitajia silmäpotilaan hoitotyössä ja joitakin jopa innostumaan 

enemmän itse erikoisalasta.  

 

Jatkotutkimusaiheeksi suosittelisin potilaille tehdyn silmälääkehoito-op-

paan kehittämistä. Tämä voisi olla yksinkertaisempi ja paljon lyhyempi, 

mutta jossa olisi kerrottu erilaisista silmätaudeista, niiden oireista ja hoi-

dosta. Terveyskylästä löytyy kyllä kattavasti tietoa, mutta tällaiselle voisi 

kuitenkin olla tarvetta. Terveyskylä Pro -osioon voisi myös tehdä esimer-

kiksi oppaan silmänäytteiden oikeaoppisesta ottamisesta. Näistäkin oh-

jeita löytyy esimerkiksi HUSLABin preanalytiikan käsikirjasta, mutta ni-

menomaisesti silmänäytteistä tällaista varsinaista opasta ei ole tietääk-

seni tehty.  
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