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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia oppimispeli verituotteista ammattikorkea-
koulussa opiskeleville bioanalytiikan opiskelijoille. Peli laadittiin täydentämään immuno-
hematologian opintojakson opintoja ja tuomaan vaihtelevuutta perinteisiin opetusmene-
telmiin digitaalisessa muodossa. Tavoitteena oli tehdä helppokäyttöinen, käytännöllinen 
ja innostava peli, jota opiskelijat voivat hyödyntää opinnoissaan. Pelin tavoitteena oli, että 
opiskelija osaa pelin pelattuaan selittää millainen on laadukas verivalmiste, mitkä tekijät 
vaikuttavat laadukkaan verivalmisteen valmistukseen ja ylläpitoon sekä tunnistaa myös 
laajemmin verivalmistehuoltoon liittyviä työvaiheita ja lainsäädäntöä. Työn toimeksianta-
jana toimi Metropolia ammattikorkeakoulu ja oppimispeli tuli osaksi kuuden eri ammatti-
korkeakoulun yhteistä Biodigi-hanketta. 
 
Teoriaosuudessa käsitellään yleisesti oppimista ja oppimistyylejä, pelien käyttöä opetuk-
sessa ja siihen liittyviä tutkimuksia sekä oppimispelin rakennetta ja ominaisuuksia. Li-
säksi teoriassa käsitellään immunohematologian opintoja sekä kerrotaan verensiirtotoi-
minnasta, veriryhmäjärjestelmistä, verivalmisteista ja niiden käytöstä sekä verivalmistei-
den laatuun vaikuttavista tekijöistä. Kerätyn teoriatiedon pohjalta laadittiin oppimispeli toi-
meksiantajan toiveiden mukaisesti. Kyseessä oli kehittämistyö, jonka lähestymistapa oli 
konstruktiivinen. Tällöin luotiin siis konkreettinen tuotos eli oppimispeli. Parhaiten käytet-
tyjä menetelmiä tiedonhaussa kuvasivat dokumenttianalyysi sekä kirjallisuuskatsaus. 
 
Oppimispeli tehtiin Fyrebox -nimisen ilmaisen pelintekoalustan avulla. Pelissä esitetään 
kysymyksiä verituotteista, joihin löytyy neljä eri vastausvaihtoehtoa. Lisäksi jokaisen vas-
tatun kysymyksen perässä on lisäkommentti antamassa lisätietoa aiheesta. Kysymyksiä 
on yhteensä 46 kappaletta. Oppimispeli on tyyliltään harjaannuttamispeli eli peliä voi ha-
lutessaan pelata niin monta kertaa, että kaikki vastaukset menevät oikein ja opiskelija 
kokee oppineensa pelin sisällöstä opittavat asiat. Pelissä korostuu erityisesti visuaalinen 
ja verbaalinen oppiminen.  
 
Koko opinnäytetyöprosessi ja kehittämistyö etenivät hyvin. Aikataulu pysyi hyvin hallin-
nassa ja aiheesta löytyi runsaasti laadukasta tutkimustietoa. Oppimispeli onnistui tavoit-
teiden mukaisesti ja testipelaajilta tuli hyvää palautetta pelistä. Työ toteutettiin luotetta-
vasti ja eettisesti. 
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The purpose for this thesis project was to create a learning game about blood products 
for students studying biomedical laboratory sciences. The game was designed to com-
plement immunohematology study module and to provide variability for traditional teach-
ing methods in a digital form. The goal was to create easy to use, practical and inspiring 
game that students could utilize in their studies. The aim of the game was for the student, 
after playing the game, to explain the blood product of high quality, the factors that influ-
ence the production and maintenance of a blood product of high quality, and also identify 
the work processes and legislation related to blood production. The work was commis-
sioned by Metropolia University of Applied Sciences and the learning game became part 
of the cooperative Biodigi-project of six different polytechnics. 
 
The theoretical section of this thesis report discusses about learning and learning styles, 
the use of games in teaching and related studies and the structure and features of a 
learning game. In addition, the theory discusses about immunohematology studies and 
explains blood transfusion, blood group systems, blood products and their use and factors 
affecting the quality of blood products. Based on the theoretical knowledge, the learning 
game was designed according to the objectives of Metropolia. The approach of this de-
velopment project was constructive. Thus, a concrete output or a learning game was cre-
ated. The closest methods used for collecting information were document analysis and 
literature view. 
 
The learning game was created with the Fyrebox free gaming platform. The game pre-
sents questions about blood products with four different response options. In addition, 
there is an additional comment after each of the questions to provide more information on 
the subject. There are 46 questions on the game. The learning game is a cultivation game, 
so it can be played as many times as wanted until all the answers are correct and the 
content of the game is learned. The game particularly emphasizes visual and verbal learn-
ing. 
 
The entire thesis process and development work progressed well. The timetable re-
mained well under control and there was plenty of high-quality research information on 
the subject. The learning game succeeded in achieving the goals and the test players 
gave good feedback on the game. The work was carried out reliably and ethically. 

Keywords learning, learning games, blood products, blood product of 
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1 Johdanto 

Internetin vakiintuminen, digitalisaatio ja mobiilius ovat muuttaneet maailmaa. Ihmisten 

tapa olla yhteyksissä, oppia ja havainnoida ympäristöä tapahtuu yhä enemmän internetin 

ja mobiililaitteiden avulla. Digitalisaatio on vaikuttanut merkittävästi myös oppimisympä-

ristöjen muuttumiseen (Koramo – Brauer – Jauhola 2018: 5). Perinteisesti oppiminen on 

tapahtunut luokkahuoneessa kirjojen, paperille kirjoittamisen ja opettajalta oppilaalle ul-

koisen tiedonsiirron avulla. Opetus on kuitenkin vähitellen alkanut siirtymään entistä 

enemmän erilaisiin verkossa tapahtuviin oppimisympäristöihin. Syynä on toisaalta maa-

ilman muuttuminen ja toisaalta opetusresurssien pienentyminen erityisesti ammattikor-

keakouluissa. (Koivisto 2017.) Edelleen opetus on suurelta osin opettajan tiedon siirtoa 

opiskelijalle, tämä vain tapahtuu internetissä eikä luokkahuoneessa. Tällöin opiskelijan 

rooli on passiivinen ja huomio helposti harhautuu muihin asioihin ja opiskelu ei ole moti-

voivaa. Verkossa tapahtuvaa oppimista Suomessa ei siis ole vielä täysin osattu hyödyn-

tää parhaalla mahdollisella tavalla ja koulumaailma tarvitseekin pikaisesti uusia strategi-

oita ja keinoja opetuksen kehittämiseen (Koramo ym. 2018: 13, 14). 

 

Yksi keino lisätä opetuksen kiinnostavuutta ja saada opiskelijat osallistumaan aktiivisem-

min verkossa tapahtuvaan oppimiseen, on kehittää erilaisia oppimispelejä ja simulaati-

oita. Toimivan ja hyödyllisen oppimispelin laatiminen vaatii taitoa ja luovuutta, mutta on-

nistuessaan se voi tuottaa valtavasti lisäarvoa oppimiselle. Opiskelijan uppoutuessa pe-

liin, voi hän jopa huomaamattaan sisäistää uusia tietoja ja taitoja ja päästä oppimisen 

kannalta tärkeään ”flow” -tilaan. Pelatessa oppiminen voi myös olla hauskaa, mikä lisää 

opiskelijan sisäistä motivaatiota. (Järvilehto 2014: 18, 36; Hamari ym. 2016.) 

 

Oppiminen pelien kautta ei ole uusi keksintö. Jo lapsena ihmiset oppivat asioita, kuten 

sääntöjä, käyttäytymismalleja ja sosiaalisia normeja, erilaisten pelien ja leikkien kautta. 

Omasta lapsuudesta muistuu myös mieleen eriaiheiset muistipelit, tietovisat ja jopa tie-

tokoneella pelattavat kaupunginrakentamispelit ja matematiikkapelit. Nykyään tietoko-

neella ja mobiililaitteilla pelaaminen on osa useimpien nuorten ja aikuisten arkipäivää, ja 

uusia pelejä kehitetään jatkuvasti. Oppimispelit tulivat yleiseen opetukseen mukaan jo 

90-luvulla, mutta koulusta riippuen niiden käyttö on yleensä jäänyt melko vähäiseksi 

(Saarenpää 2009). Vaikka oppimispelejä ja muuta digitaalista materiaalia hyödynnetään-

kin entistä enemmän opetuksessa, vuonna 2013 suoritetun tutkimuksen mukaan Suomi 
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on tässä asiassa muuta Eurooppaa jäljessä. Tutkimuksissa onkin havaittu opettajilla ole-

van puutteita digitaalisessa osaamisessa. Haasteena koetaan myös mahdolliset ennak-

koluulot opetuksen digitalisoitumista kohtaan sekä toisaalta resurssien rajallisuus laa-

dukkaiden pelien tuottamiseen. (Quist 2015; Humphreys – Konomos 2010.) 

 

Tässä opinnäytetyössä toteutettiin oppimispeli toimeksiantona Metropolia ammattikor-

keakoululle. Peli tulee olemaan osa kuuden eri ammattikorkeakoulun yhteistä Biodigi-

hanketta. Biodigi-hanke on opetuskulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen ke-

hittämishanke vuosille 2017–2019 (Malava 2018). Se on internetpohjainen alusta, jonne 

laaditaan erilaista opetusmateriaalia eri ammattikorkeakoulujen käyttöön. Materiaali on 

englanninkielistä, joten peli tehtiin myös englanniksi. 

2 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja kehittämistehtävät 

Tämän opinnäytetyön aiheena oli laadukas verivalmiste -oppimispeli. Työn tarkoituksena 

oli laatia opetustarkoitukseen peli ammattikorkeakoulussa opiskeleville bioanalytiikan 

opiskelijoille. Pelin tarkoituksena oli kehittää ja täydentää immunohematologian opinto-

jakson opintoja digitaalisempaan suuntaan ja toimia lisämateriaalina ja kertauksena 

opiskelijoille. Pelin tuli vastata ammattikorkeakoulujen opintosuunnitelman mukaisia 

osaamistavoitteita kyseiselle opintojaksolle.  

 

Työn tavoitteena oli tehdä helppokäyttöinen, käytännöllinen ja innostava peli, jota opis-

kelijat voivat hyödyntää opinnoissaan. Pelin tavoitteena oli, että opiskelija osaa pelin pe-

lattuaan selittää millainen on laadukas verivalmiste, mitkä tekijät vaikuttavat laadukkaan 

verivalmisteen valmistukseen ja ylläpitoon sekä tunnistaa myös laajemmin verivalmiste-

huoltoon liittyviä työvaiheita ja lainsäädäntöä. Lisäksi peli toimii immunohematologian 

digitaalisena opetusmateriaalina ja tuo vaihtelevuutta perinteisiin opetusmenetelmiin. 

Tavoitteena oli lisäksi kehittää ja näyttää omaa ammattitaitoa ja osaamista opinnäyte-

työn muodossa. 

3 Oppiminen ja oppimispelit 

Ihminen oppii jatkuvasti uutta. Tudorin (2013) mukaan oppimista tapahtuu päivittäin niin 

tietoisesti kuin tiedostamattakin yksinkertaisesti havainnoimalla ympäristöä ja kokeile-

malla uusia asioita. Kouluissa tyypillisesti oppiminen on nähty tiedon siirtona opettajalta 
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opiskelijalle. Myöhemmin oppimista on kuitenkin alettu tarkastelemaan konstruktivisti-

sesta näkökulmasta. Konstruktivistisen oppimisnäkemyksen mukaan oppija aktiivisesti 

rakentaa omaa tietämystään hyödyntäen aikaisempia tietoja ja kokemuksia uuden tiedon 

oppimiseen. (Mäkinen 2002; Tynjälä 1999: 37–38.) 

 

Oppiminen määritellään interaktiiviseksi, vuorovaikutteiseksi prosessiksi, jossa oppija 

muuntaa kokemuksiaan siten, että hänen tiedoissaan, taidoissaan ja asenteissaan ta-

pahtuu pysyviä muutoksia. Tunnusomaista oppimiselle on oppimisprosessin ja oppimi-

sen tulokset, muutos henkilön arvoissa, asenteissa, tiedoissa, taidoissa tai strategioissa, 

vuorovaikutteisuus sekä tietoisesti tai tiedostamattomasti tarkoituksellinen muutos. Op-

piminen on aina yksilöllistä ja oppijan omat kokemukset ja aikaisemmat tiedot muovaavat 

sitä, miten uutta asiaa ymmärretään ja sisäistetään. (Mäkinen 2002.) 

 

3.1 Oppimistyylit 

Kaikki ihmiset ovat erilaisia, joten myös heidän tavoissaan oppia on eroja. Näin ollen 

laadukkaassa opetuksessa tulisikin ottaa huomioon erilaiset oppijat ja heidän oppimis-

tyylinsä. Oppimistyylit tarkoittavat tapoja, joilla keskitytään uuteen ja vaikeaan tietoon ja 

omaksutaan, käsitellään ja säilytetään tätä tietoa muistissa. Kun eri oppimistyylit otetaan 

huomioon opetuksessa, saavutetaan myönteisiä tuloksia opetustilanteessa ja oppija ko-

kee tyytyväisyyttä ja mielihyvää onnistumisesta. (Prashnig 2006: 21.) Myös Moserin ja 

Zumbachin (2018) tutkimuksen mukaan oppimistyylien ja opiskelumateriaalien yhteen-

sopivuus johtaa parempiin oppimistuloksiin sekä vähentää opiskelijan kognitiivista taak-

kaa. 

 

Erilaisista oppimistyyleistä on muodostettu lukuisia eri malleja. Tyypillisesti oppimistyylit 

on jaoteltu eri aistien mukaan, mutta myös oikean ja vasemman aivopuoliskon hallitse-

vuuden jaottelu sekä emotionaalisten, fyysisten, psykologisten, sosiologisten ja ympä-

ristön tekijöiden vaikutus oppimisessa muodostavat omat oppimistyylimallinsa. Oikeaa 

aivopuoliskoa kuvataan holistiseksi eli mielikuviin, tunteisiin ja visuaalisiin asioihin kes-

kittyväksi puoleksi, kun taas vasenta aivopuoliskoa kuvataan analyyttiseksi, loogiseksi ja 

rationaaliseksi puoleksi. Tiedon omaksumiseen, muistiin ja oppimiseen vaikuttavat ku-

tenkin ennen kaikkea näkö-, kuulo-, kosketus- ja liikeaisti (kuvio 1).  
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Kuvio 1. Oppimistyylimalleja (mukaillen Prashnig 2006: 34–36). 

 

Oppimistyyleissä näiden eri aistien vaikuttamista oppimiseen kutsutaan visuaaliseksi, 

auditiiviseksi, taktiiliseksi ja kinesteettiseksi oppimiseksi. Visuaalisessa oppimisessa tie-

toa omaksutaan havainnoimalla ja tarkkailemalla ympäristöä. Auditiivisessa oppimisessa 

taas asioita opitaan kuuntelemalla. Taktiilisessa oppimisessa asioiden koskettelu on tär-

keää muistin kannalta ja kinesteettisessä oppimisessa koko keho osallistuu tiedon omak-

sumiseen liikkeen avulla. Lisäksi yksi tyypillinen tapa oppia on verbaalinen oppimistyyli, 

jossa opiskelija oppii lukemalla ja kirjoittamalla tekstiä sekä myös kuuntelemalla. Kuiten-

kin aistien lisäksi oppimiseen vaikuttavat myös yksilön omat asenteet, sosiaalisuus, ym-

päristö, hallitseva aivopuolisko ja fyysiset tarpeet. Optimaalisessa oppimistilanteessa 

kaikki nämä tekijät voitaisiin ottaa huomioon. (Prashnig 2006: 34–36, 67–69; Learning 

styles online.com 2018.) Eri oppimistyylejä voi ja kannattaa ottaa huomioon myös oppi-

mispeleissä. Näissä tyypillisesti yhdistyy monia eri oppimisen elementtejä, erityisesti vi-

suaalista, verbaalista ja auditiivista oppimista sekä usein peleissä korostuu myös erilai-

sia emotionaalisia (motivaatio, määrätietoisuus), psykologisia (lähestymistapa ongel-

maan, hallitseva aivopuolisko) ja sosiologisia (yksilöllisyys, yksin vai yhdessä) merkityk-

siä. (Meyers 2016; Dunn and Dunn: school based learning styles.) Tutkimuksissa onkin 

havaittu, että omaan oppimistyyliin mukautettu oppimispeli auttaa opiskelijaa suoritta-

maan tehtävän nopeammin, kuin ei mukautettu peli. Tutkimuksissa tuli myös ilmi, että 
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oppimispeli, oli mukautettu tai ei, paransi oppimistuloksia verrattuna kirjaoppimiseen. 

(Soflano – Connolly – Hainey 2015.) 

 

3.2 Pelien käyttö opetuksessa 

Viime vuosina kiinnostus pelejä ja simulaatioita kohtaan opetuksessa on kasvanut kult-

tuurin muuttumisen ja digitalisoitumisen myötä. Erityisesti erilaiset internetissä pelattavat 

roolipelit ja sosiaaliset simulaatiot ovat osa opiskelijoiden arkea ja niitä on alettu hyödyn-

tää myös koulutuksessa. Pelien avulla voidaan myös motivoida ja ylläpitää opiskelijan 

kiinnostusta opittavaa asiaa kohtaan. (Vahtivuori-Hänninen – Lehtonen – Torkkeli 2005: 

207–208: Hamari ym. 2016.) Järvilehdon (2014) mukaan oppimiseen voi sisältyä intohi-

moa, sitoutumista ja uppoutumista sekä leikkiä ja pelejä. Oppiminen voi siis olla myös 

hauskaa ja pelillisyys ja leikillisyys voivat tehostaa spontaania oppimista uusien taitojen 

omaksumisessa ja tiedon ymmärtämisessä. Uppoutuessaan peliin opiskelija on motivoi-

tunut ja tehokasta oppimista tapahtuu, kun laadukas oppisisältö esitetään kiinnostusta 

herättävässä muodossa. Ilman riittävää motivaatiota mieleen jäävä tietomäärä on pieni. 

Innostava opetus voikin lisätä opiskelijan sisäistä motivaatiota, mikä on ulkoista motivaa-

tiota, kuten esimerkiksi arvosanojen tavoittelua, vaikuttavampaa ja hyvinvointia lisää-

vämpää. (Järvilehto 2014: 18, 36.) 

 

Pelit ja pelillisyys ovat hyvin ajankohtainen aihe opetuksessa ja tieteellisessä tutkimuk-

sessa. Pelillisyyden merkitys oppimisympäristöissä on muun muassa otettu mukaan Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksiin vuonna 2014. Koskisen, 

Kankaan ja Krokforsin (2013) laatiman laajan kirjallisuuskatsauksen mukaan oppimispe-

lien perustelu teoreettisesta ja pedagogisesta näkökulmasta on yleistynyt. Lisäksi opet-

tajan rooli on tyypillisesti aktiivinen hänen osallistuessaan peliin ja sen ohjaamiseen tai 

oppimisprosessin suunnitteluun. Tärkeää olisi myös, että opettaja määrittää, mikä on 

pelissä opittavaa sisältöä ja että sitä käsitellään myös muualla opinnoissa. Katsauksessa 

olevan tutkimuksen perusteella yksinkertaisen pelin tuottama nautinnollisuus vaikutti po-

sitiivisesti oppimiseen. Lisäksi toisessa opetuskokeilussa pienryhmissä pelaavat oppilaat 

kokivat olevansa tieteilijöitä oppilaan sijaan ja saivat mielestään paremman ymmärryk-

sen tieteellisestä tutkimuksesta ja he suhtautuivat tietoon kriittisemmin. (Krokfors – Kan-

gas – Kopisto 2014: 12, 26–29.) Pelit voivat siis tuoda selkeää lisäarvoa ja vaihtelevuutta 

oppimiseen antamalla opiskelijoille mahdollisuuden tutustua uusiin asioihin eri näkökul-

mista sekä tarjoamalla hauskan ja uuden tavan opiskella. 
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Oppimispelien tehokkuutta opetuksessa on hankala selvittää; erityisesti missä tilanteissa 

ne ovat kaikkein tehokkaimpia ja mitkä seikat oppimispeleissä vaikuttavat positiivisesti 

oppimisprosessiin. Tutkijat Vandercruysse, Vandewaetere ja Clarebout (2012) keskittyi-

vät juuri tähän ongelmaan suorittamassaan kirjallisuuskatsauksessa. Tutkimuksessa 

selvisi, että oppimispelejä käytetään hyvin erilaisten aihealueiden, kuten matematiikan, 

historian ja maantiedon opettamiseen. Peleissä keskityttiin kuitenkin aina vain yhteen 

aihealueeseen kerrallaan eikä niitä oltu yhdistelty keskenään. Eri aihealueiden yhdistä-

minen samaan peliin saattaisikin olla haastavaa, sillä ne saattavat vaatia täysin erilaisia 

lähestymistapoja. Myös pelien muodot olivat hyvin erilaisia. Vaihtoehtoja löytyi opetuk-

sellisista moninpelisovelluksista tietokonepohjaisiin videopeleihin, roolipeleihin ja vituaa-

litodellisuuspeleihin. Mitään geneeristä pelityyppiä ei siis ole olemassa. Pelaamisen kon-

tekstilla oli merkittävä rooli opiskelijoiden asenteissa ja oppimistuloksissa. Jos pelaajilla 

oli yhteinen tavoite pelissä, asenteet olivat positiivisempia, mutta jos pelaajat pelasivat 

toisiaan vastaan, oli suorituskyky huomattavasti parempi. (Vandercruysse – Vandewae-

tere – Clarebout 2012.) 

 

Pelien elementeillä on myös merkittävä rooli pelin kiinnostavuudessa ja oppimisessa. 

Interaktiivisuus tekee pelistä helpomman pelata, vähentää turhautuneisuutta ja parantaa 

suorituskykyä. Palaute vähentää virheitä ja epäselvyyksiä pelissä. Kilpailu vaikuttaa 

opiskelijoiden ilmapiiriin ja käyttäytymiseen innostavasti. Sisältö tuo peliin tunteita, innok-

kuutta ja tehostaa oppimista. Muita vaikuttavia elementtejä ovat myös animoidut hahmot 

pelissä, taustamusiikki ja näyttöjärjestelmä eli miten pelaaja on upotettuna pelin sisään. 

Muita huomioon otettavia tekijöitä oppimispelissä ovat pelaajien sukupuoli, sosioekono-

minen status, ikä, aiemmat tiedot ja taidot, peliaika ja motivaatio. Kirjallisuuskatsauk-

sessa selvitettiin myös mitä hyötyä oppimispeleistä voi saada. Katsauksen mukaan op-

pimispelit voivat parantaa opiskelijoiden asenteita opittavaa aihetta kohtaan, lisätä nau-

tinnollisuutta ja sitoutumista, muuttaa käsitystä itsestä, muuttaa opiskelijan käyttäyty-

mistä ja ennen kaikkea parantaa oppimistuloksia. Kirjallisuuskatsauksessa analy-

soiduissa tutkimuksissa havaittiin kuitenkin aukkoja siinä, mitä on teoreettisesti väitetty 

ja mitä on empiirisesti todistettu. Näin ollen oppimispelin tehokkuutta ja siihen liittyviä 

tekijöitä ei ole tarpeeksi huolellisesti selitetty ja kuvattu ja empiiristä tutkimustietoa ai-

heesta tarvittaisiin valtavasti lisää. Näitä tuloksia voi kuitenkin hyödyntää ja ottaa huomi-

oon oppimispelien laatimisessa. (Vandercruysse ym. 2012.)  

 

Pelin elementtejä ja vaikuttavuutta oppimiseen on tutkittu myös Suomessa. Sairaanhoi-

taja, hoitotyön opettaja ja terveystieteiden maisteri Jaana-Maija Koivisto (2017) perehtyi 
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väitöstutkimuksessaan, miten sairaanhoitajille suunnattu simulaatiopeli vaikuttaa kliini-

sen päätöksenteon oppimisessa. Tutkimus osoitti, että vaikuttava oppimiskokemus op-

pimispelissä vaatii viihdepelien ominaisuuksia, kuten visuaalista autenttisuutta, peliin sy-

ventymistä, interaktiivisuutta ja palautejärjestelmiä. Tutkimuksen perusteella opiskelijat 

oppivat parhaiten tiedon keräämistä ja hoitotyön toteuttamista pelin avulla. Lisäksi oppi-

miseen vaikuttivat simulaatiopelin käytettävyys, tiedon käyttö ja tutkiskeleminen pelissä 

sekä autenttiset kokemukset potilaan kanssa, palaute ja reflektointi. Väitöstutkimus 

osoitti myös sen, että eri alojen ammattilaisten osallistuminen oppimispelin kehittämi-

seen on korvaamatonta laadukkaan pelin tuottamiseksi. Näin yhdistetään ammatin syvin 

olemus ja laadukas pelimekaniikka. (Koivisto 2017.) 

 

Vaikka tutkimukset osoittavat, että oppimispeleistä voi olla monenlaista hyötyä opetuk-

sessa, on niiden integroiminen osaksi opetusstrategioita edelleen haastavaa. Opetuk-

sessa on siirrytty entistä enemmän digitaalisiin ympäristöihin ja opetusstrategioita ja vä-

lineitä on pyritty kehittämään samaan suuntaan. Suomalainen koulutusjärjestelmä on 

myös saanut maailmalla paljon mainetta oppimissaavutustensa ansiosta. Siitä huoli-

matta Suomessa on havaittu suuria haasteita siirtyä perinteisestä opetuksesta digitaali-

seen opetukseen. Digitalisoitumisen haasteena ei siis niinkään ole tekniikan puute, vaan 

ihmisten vakiintuneet tavat toimia. Opettajien, huoltajien sekä hallinnon asenteet ja rutii-

nit vaikuttavat siihen, miten uusia toimintatapoja ja tekniikkaa otetaan mukaan opetuk-

seen. (Lehto – Neittaanmäki 2016: 56, 58.)  

 

Myös korkeakoulut kokevat haasteita digitalisaation yhdistämisessä opetukseen. Puut-

teet strategisissa toimintaperiaatteissa, suunnitelmissa ja niiden täytäntöönpanossa vai-

keuttavat digitaalisen opetuksen kehittämistä ja toisaalta opettajien digitaalisen osaami-

sen kehittämiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Suvi Pitkäsen vuonna 2015 suo-

rittamassa Pro gradu -tutkimuksessa perehdyttiin yliopisto-opettajien pedagogiseen di-

gitaaliseen osaamiseen. Tutkimuksen mukaan yliopisto-opettajilla erilaiset verkko-oppi-

misympäristöt ja sosiaalinen media olivat melko vieraita ja tiedon hankinta opetuksen 

kehittämisessä oli hyvin vaatimatonta. Joillain aloilla, kuten lääketieteen ysiköissä, tek-

nologiaa ei välttämättä myöskään koettu olennaisena osana opetuksen kehittämistä. 

Haasteena on myös se, että opetuksen käytännön toteutus on yleensä yksittäisen opet-

tajan vastuulla, mikä edellyttää merkittävää motivoituneisuutta ja kiinnostusta kehittää 

omaa digitaalista pedagogista osaamista. Ratkaisuna voisi toimia tieteenrajat ylittävä yh-

teistyö ja opettajien verkostoituminen, jolloin opettajat voisivat hyödyntää laajemmin tois-

tensa osaamista opetuksen kehittämisessä. (Pitkänen – Korhonen – Vainionpää 2016: 
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464–469.) Muutosta ei voi kuitenkaan yksinomaan laittaa opettajien vastuulle, vaan sen 

pitäisi lähteä jo ylemmältä tasolta. Näin ollen oppimispelien ja erilaisten digitaalisten op-

pimisympäristöjen laajempi käyttöönotto opetuksessa vaatii muutoksia niin oppilaitosten 

strategioissa ja opetussuunnitelmissa kuin opettajien asenteissa ja osaamisen kehittä-

misessä. 

 

3.3 Oppimispelin rakenne ja ominaisuudet 

Peliin ja pelillisyyteen liittyy tyypillisesti ennalta suunniteltu rakenne, erilaiset säännöt, 

mahdolliset konfliktit, joita pelaajan tulee hallita, saavutukset ja menestykset, onnen ja 

taidon yhdistelmät, vuorovaikutteisuus sekä kehollisuus, kuten kehollisten käyttöliitty-

mien sovellukset (Hyvönen – Ruokamo 2005: 235). Peli tarjoaa mahdollisuuden oppisi-

sältöjen oppimiseen pelin sisällöstä. Pelillisyys voidaan ottaa huomioon eri tavoin peda-

gogisessa ajattelussa:  

 

 pelillisten materiaalien ja työvälineiden käyttäminen opetuksessa 

 pelinomainen projektitoiminta sekä pelillisten elementtien hyödyntäminen ope-

tuksen suunnittelussa 

 lasten omien pelillisten ideoiden ja luontaisesti pelillisten toimintamuotojen salli-

minen ja tukeminen oppimisprojektien ohjaamisessa (Krokfors ym. 2014: 57–59.) 

 

Oppimispelit mahdollistavat muun muassa sen, että opetus ylittää perinteiset oppiainera-

jat ja -ympäristöt, ja että pelaajat toimivat vuorovaikutuksessa keskenään verkossa. Op-

pimispelit ovat myös usein osallistavia, jolloin ne rohkaisevat yhteisölliseen oppimiseen 

ja aktiiviseen tiedon tuottamiseen. Peli voi myös yhdistää sekä fyysisen että virtuaalisen 

maailman yhdeksi kokonaisuudeksi. Oppimispelejä voi pelata niin koulussa kuin vapaa-

ajallakin, sillä se ei ole sidottu tiettyyn aikaan ja paikkaan, kuten formaaliin kouluympä-

ristöön. (Krokfors ym. 2014: 67, 70.) 
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Kuvio 2. Oppimispelin ominaisuuksia (mukaillen Teh 2015). 

 

Luonteenomaista oppimispelille on, että se opettaa jotain tietoa tai taitoa pelin sisällä. 

Vaikka kyseessä onkin peli, on sen pääasiallinen tarkoitus tukea oppimista. Näin ollen 

ammattikorkeakoulussa tarjottavan oppimispelin tulee tukea kyseisen aihealueen opin-

tosuunnitelmaa. Oppimispelit voivat olla joko harjaannuttavia eli samaa asiaa harjoitel-

laan toiston avulla uudelleen ja uudelleen. Oppimispelit voivat olla myös erilaisia stimu-

laatioita ja strategiapelejä, jotka tarjoavat opiskelijalle laajemman, kiinnostavamman ja 

haastavamman oppimisympäristön. Simulaatioita voidaan käyttää mallintamaan todelli-

sia tilanteita, jolloin opiskelija voi kokea asioita ja tilanteita, jotka eivät luokkahuoneessa 

muuten olisi mahdollisia. Tällaisia pelejä voi kutenkin olla hankalampi ottaa käyttöön 

opetuksessa ja hyvin toteutetut pelit ovat usein kalliita. (Saarenpää 2009.) Oppimispelien 

ominaisuuksia on kuvattu myös yllä olevassa kuviossa (kuvio 2). 

 

Esimerkkejä erilaisista oppimispeleistä ovat muun muassa Dragonbox, Pulse ja 

Duolingo. Dragonboxissa kerätään armeija, voitetaan paha lohikäärme ja pelastetaan 

Euclidin saari. Samalla pelaaja oppii geometriaa pelaamisen aikana. Pulse on sairaan-

hoitajille tarkoitettu simulaatiopeli hätätilanteita varten, jossa he voivat hyödyntää teo-

reettisia opintojaan käytännön tilanteissa ilman tosielämän riskejä. Pelaajan tulee siis 

tunnistaa kunkin potilaan ongelma, priorisoida kaikkein vakavimmat tilanteet ja tehdä 
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vaadittavat toimenpiteet potilaiden hoitamiseksi. Duolingo on suosittu kielten oppimis-

peli, jossa voi oppia englantia, espanjaa, ranskaa tai saksaa. Siinä saadaan pisteitä, 

päästään uusille tasoille, menetetään elämiä ja pyritään päihittämään ystäviä ja muita 

pelaajia. Duolingo ei periaatteessa ole oppimispeli, mutta se on silti erittäin tehokas kiel-

ten oppimiseen. (Gamelearn 2017.) 

4 Immunohematologian opinnot 

Immunohematologia on punasoluantigeenien ja vasta-aineiden tutkimista verensiir-

roissa. Punasolujen pinnalta on löydetty yli 230 erilaista antigeenirakennetta. Näiden an-

tigeenien muodostuminen on koodattu tiettyjen vanhemmilta perittyjen geenien avulla ja 

ne lajitellaan erilaisiin veriryhmäjärjestelmiin. (Nedelcu 2013.) Käytännössä immunohe-

matologia on kliinisen laboratoriotyöskentelyn osa-aluetta, jossa käsitellään ja tutkitaan 

veriä ja verituotteita verensiirtoja varten sekä valitaan oikeanlaiset ja sopivat verituotteet 

kullekin potilaalle. (Kotrla 2011.) 

 

Eri ammattikorkeakouluilla on omat opetussuunnitelmat, joissa on määritelty immunohe-

matologian opintojakson osaamistavoitteet ja sisällöt. Tampereen, Oulun, Savon, Turun 

ja Metropolian ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaan immunohematolo-

gian opintojakson osaamistavoitteita ovat verensiirtotoiminnan ja preanalyyttisten tekijöi-

den merkitys potilaan hoidossa ja analytiikassa, immunohematologisten määritysten 

suorittaminen sekä verikeskuksen toiminnan hahmottaminen ja laadunohjauksen mene-

telmien soveltaminen. Opinnäytetyön kannalta opintojaksojen sisällöistä erityisesti veri-

keskustoiminnan kokonaisuus, yleisimmät veriryhmäjärjestelmät, laatujärjestelmä, veri-

valmisteet, verensiirtojen turvallisuus ja haittavaikutukset ovat avainasemassa. (Metro-

polia 2018; TAMK 2018; Turun ammattikorkeakoulu 2018; OAMK 2018; Savonia 2018.) 

 

Metropolia ammattikorkeakoulussa opinnot on yhdistetty kliinisen hematologian ja im-

munohematologian tutkimukset -opintojaksoksi, joka on laajuudeltaan 10 opintopistettä. 

Tällä hetkellä puolet opetuksesta tapahtuu lähiopetuksena luentoina ja laboraationa ja 

puolet itsenäisesti Moodle -oppimisalustalla verkossa tehtävinä oppimistehtävinä. (Met-

ropolia 2018.) Metropoliassa digitaalisia oppimisympäristöjä on toistaiseksi hyödynnetty 

melko niukasti ja oppimisympäristöjen monipuolistamiselle on tarvetta.  
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5 Verensiirtotoiminta 

Tässä kappaleessa käsitellään opinnäytetyön tuotokseen eli oppimispelin sisältöön liit-

tyvää materiaalia ja siihen liittyvät keskeiset käsitteet. Kyseistä tietoperustaa hyödynne-

tään pelin sisällön luomiseen ja kysymyksien laatimiseen.  

Verensiirto tarkoittaa veren eri komponenttien eli verisolujen tai plasman siirtämistä po-

tilaaseen. Siirrettävä verivalmiste on tyypillisesti yhdestä luovuttajasta peräisin, pois lu-

kien jotkut trombosyytti, granulosyytti- ja kryosakkavalmisteet. (Eronen 1995: 15.) Ennen 

verensiirtoon liittyi paljon uskomuksia ja erityisesti nuoren ja terveen veren oletettiin pa-

rantavan sairaita ja tuovan lisää elinvoimaa heikkoihin. Myös verenluovuttajan muiden 

ominaisuuksien, kuten rauhallisuuden, toivottiin siirtyvän veren mukana maaniseen po-

tilaaseen. Tuoreverensiirrot olivat myös kauan osana veren myyttistä parantavaa voi-

maa. Pitkään uskottiinkin, että verestä katoaa parantavia ominaisuuksia säilytyksen 

myötä, vaikka tätä ei voitukaan millään tunnetuilla menetelmillä mitata. (Myllylä 1995: 

10.)  

 

Vähitellen verensiirtotoiminta muuttui kuitenkin rationaalisemmaksi ja sitä käytettiin pää-

asiassa veren puutteen korvaamiseen. Tämän lisäksi verta ryhdyttiin kokeilemaan myös 

muiden sairauksien kuin akuutin verenhukan korvaamiseen. Näin heräsikin ajatus spe-

sifisemmästä korvaushoidosta ja veren eri komponenttien erottamisesta, jolloin potilaalle 

annettiin vain sitä komponenttia, mitä hän tarvitsi. Ennen ajateltiin, että koska potilas 

vuotaa kokoverta, tulee hänelle antaa myös kokoverta. Tämä uskomus on kuitenkin on-

neksi väistynyt ja on pystytty selvittämään mitkä veren komponentit ovat hoidon kannalta 

tärkeitä erisuuruisissa vuodoissa ja hoidon eri vaiheissa. Oikealla verivalmisteen valin-

nalla voidaankin vähentää monia verensiirron haittoja ja verensiirtoreaktioita. Eri veriso-

luvalmisteiden kehittäminen ja laajempi käyttö alkoi vasta 1960-luvulla, kun verenottoon- 

ja käsittelyyn alettiin käyttämään muovipusseja. Valmistustekniikoiden kehittyessä veri-

valmisteiden laatu on kehittynyt jatkuvasti ja uusia erikoisvalmisteita on pystytty kehittä-

mään haastavammille potilasryhmille (Myllylä 1995:10–11, 13). 

 

Punasoluvalmisteita käytetään Suomessa vuosittain noin 200 000 kappaletta, trombo-

syyttivalmisteita 40 000 kappaletta ja jääplasmavalmisteita 40 000 kappaletta. Verival-

misteiden anto mahdollistaa monessa tapauksessa elämän pelastamisen, mutta niiden 

käytölle on oltava aina selkeä syy. Verensiirroista ei ole aina potilaalle hyötyä ja niihin 
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voi liittyä monenlaisia haittavaikutuksia. Esimerkiksi vuonna 2017 veriturvatoimistoon ra-

portoitiin 234 haittavaikutusta, joista vakavia oli 17. Suomessa verivalmistehuollosta vas-

taa Veripalvelu. Veripalvelu vastaa veren keräyksestä, testauksesta ja tuotannosta sekä 

veren varastoinnista ja jakelusta sairaaloihin. Lisäksi Veripalvelu suorittaa alaan liittyvää 

tieteellistä tutkimusta ja tarjoaa sairaaloille laboratoriopalveluita sekä asiantuntijatietoa 

eri terveysalan ammattilaisille. Veripalvelu on Suomen Punaisen Ristin alla toimiva or-

ganisaatio ja se ei tavoittele voittoa toiminnallaan. (Veripalvelu 2015; Veripalvelu 

2017a,b.) 

 

Sairaaloissa verituotteista vastaavat verikeskukset. Niissä vastataan veriryhmien määri-

tyksiin, sopivuuskokeisiin ja vasta-aineiden seulontaan liittyvistä laboratoriotutkimuksista 

sekä verituotteiden tilaamisesta, säilytyksestä, laadunvalvonnasta ja luovutuksesta 

osastoille verensiirtoja varten. Lisäksi verikeskus vastaa palautetuista verituotteista ja 

raportoi veriturvatoimistoon potilaille tapahtuneista haittavaikutuksista. Verensiirroista 

vastaa aina hoitava lääkäri. Hoitoyksikkö tilaa verituotteet verikeskuksesta ja siirtää tuot-

teet potilaalle annetun ohjeistuksen mukaan. Turvallisen verensiirron edellytyksenä on 

aina hyvä yhteistyö ja tiedonkulku hoitoyksikön, verikeskuksen ja veripalvelun välillä. 

(Sainio – Sareneva 2016: 41.) 

 

5.1 Veriryhmäjärjestelmät 

Veriryhmät määräytyvät punasolujen pinnalla olevien antigeenirakenteiden mukaan. 

Nämä rakenteet ovat pääasiassa glykoproteiineja. Järjestelmiin sisältyy yksi tai useampi 

punasoluantigeeni.  Nykyään veriryhmäjärjestelmiä tunnetaan 36 kappaletta ja erilaisia 

punasoluantigeeneja yli 350. Näiden lukumäärä kasvaa kuitenkin jatkuvasti uuden tutki-

mustiedon myötä. Näitä järjestelmiä löydetään ja määritetään muodostuneiden spesifis-

ten vasta-aineiden avulla, jota muodostuu plasmassa ja seerumissa. Verensiirtojen kan-

nalta tärkeimmät veriryhmät ovat ABO ja Rh-järjestelmät. Muita tärkeitä veriryhmäjärjes-

telmiä ovat muun muassa Kell-, Duffy- ja Kidd-järjestelmät, joita ei kuitenkaan käsitellä 

tässä raportissa sen tarkemmin. (Savolainen – Koski – Mahlamäki – Saini – Salmela – 

Tienhaara 2018: 8, 11.) 

 

ABO-veriryhmäjärjestelmän keksi Karl Landsteiner vuonna 1900. Järjestelmä jaetaan A-

, B-, AB- ja O-veriryhmiin, jolloin järjestelmän punasoluantigeenit ovat A, B ja O. Järjes-

telmän luonnollisina vasta-aineina toimivat anti-A ja anti-B isoagglutiniinit. ABO-logiikan 

mukaan veriryhmä A:lla on punasoluantigeeni A ja isoagglutiniini anti-B, veriryhmä B:llä 
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on punasoluantigeeni B ja isoagglutiniini anti-A, veriryhmä AB:llä on punasoluantigeenit 

A ja B ja isoagglutiniineja ei ole ja veriryhmä O:lla ei oli lainkaan punasoluantigeeneja, 

mutta isoagglutiniineja löytyy sekä anti-A että anti-B. Ihmisiltä löytyy siis vasta-aineita 

niitä antigeeneja kohtaan, joita hänellä itsellään ei ole. Nämä vasta-aineet voivat aiheut-

taa vakavan verensiirtoreaktion, jos punasoluja siirretään sopivuussääntöjen vastaisesti. 

(Savolainen ym. 2018: 9, 18–21.) 

 

Rh on veriryhmäjärjestelmistä monimuotoisin. Tällä hetkellä siitä tunnetaan yli 60 anti-

geenia ja tärkein niistä on D-antigeeni. Rh positiivisuus ja negatiivisuus määräytyykin 

tämän antigeenin mukaan ja suomalaisista 87 % on RhD positiivisia. D-antigeeni on erit-

täin immunogeeninen ja otetaan siksi huomioon kaikissa verensiirroissa. Yleensä D-an-

tigeenin suhteen negatiiviset potilaat siis immunisoituvat D positiivisten punasolujen siir-

rosta.  Muita Rh-järjestelmän tunnettuja antigeeneja ovat C-, c-, E- ja e-antigeenit. (Sa-

volainen ym. 2018: 21–22.) 

 

5.2 Verivalmisteet ja niiden käyttö 

Erilaisia verivalmisteita ovat punasoluvalmisteet, trombosyyttivalmisteet sekä jääplas-

mavalmisteet, joita löytyy lukuisia eri versioita erilaisille potilaille. Veren eri komponent-

teja käytetään eri tarkoituksiin ja ne vaativat erilaiset säilytysolosuhteet ja lämpötilan toi-

miakseen tehokkaasti. Alla olevilla kappaleissa on esitelty eri verivalmisteiden käyttötar-

koitukset, ominaisuudet, laatuvaatimukset ja säilytysohjeet. 

5.2.1 Punasoluvalmisteiden käyttö 

Punasolut kuljettavat happea ihmisen soluihin ja hiilidioksidia pois soluista. Punasoluval-

misteita käytetään kroonisen tai hitaasti kehittyvän anemian hoidossa, varauduttaessa 

kiireettömään kirurgiaan tai synnytyksiin sekä akuuteissa vuodoissa. Ensisijaisesti puna-

solut annetaan potilaan oman ABO- ja RhD -veriryhmien mukaan.  Anemian hoidossa 

yksi punasoluvalmiste lisää aikuisen hemoglobiinipitoisuutta noin 10 g/l ja laskennallista 

raudan määrää noin 173 mg. Siirtotarve riippuu potilaan perussairauksista ja anemian 

aiheuttamista oireista. Tavoitteena on, että potilaan vointi paranee ja omatoimisuus li-

sääntyy. Kiireettömässä kirurgiassa mahdolliseen verensiirtoon on varauduttava hyvissä 

ajoin tarkistamalla annetut verensiirto-ohjeet ja tilaamalla sopivuustutkimukset ja veriryh-

mävalmisteet etukäteen. Näin toimenpiteen suhteen vältytään viivästyksiltä, vaikka tut-
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kimuksissa olisikin todettu verivalmisteiden hankintaa vaikeuttavia löydöksiä. Vaikka to-

dennäköisyys verensiirtoon toimenpiteessä olisikin pieni, on yllättävään vuotoon kuiten-

kin hyvä varautua. Näin voidaan varmistaa verien nopea toimitus ja vähentää hätäveren-

siirtoon liittyviä riskejä. (Sainio – Sareneva 2016: 9, 18; National blood authority.) 

 

Akuuttien vuotojen korjaamista kutsutaan hätäverensiirroksi ja päätöksen siitä tekee hoi-

tava lääkäri. Tällöin verivalmisteita tarvitaan heti, eikä sopivuuskokeen valmistumista 

voida odottaa. Tarvittavat tutkimukset tulee tehdä kuitenkin jälkikäteen mahdollisimman 

pian. Hätäverensiirto aloitetaan O RhD neg punasoluilla ja potilaan oman veriryhmän 

mukaisiin punasoluihin siirrytään vasta, kun veriryhmä on määritetty kahdesti. Hätäve-

rensiirron tavoitteena on taata potilaan riittävä verimäärä vuodon yhteydessä. Punasolu-

valmisteissa O-veriryhmä on yleisluovuttaja, sillä siinä ei ole punasoluantigeeneja, jotka 

voisivat reagoida potilaan vasta-aineiden kanssa. Sen sijaan O-veriryhmän potilaille so-

pii vain oma veriryhmä, sillä näiden potilaiden plasmassa on anti-A ja anti-B vasta-aineita 

A-, B- ja AB-veriryhmiä vastaan. Lisäksi D-antigeenin suhteen negatiiviselle potilaalle ei 

voi antaa RhD-positiivisia punasoluja, sillä se voi johtaa anti-D-vasta-aineen muodostu-

miseen. (Sainio – Sareneva 2016: 14, 24, 47)  

 

Valkosoluttomat punasolut (sädetetty) 

Normaalit, valkosoluttomat punasoluvalmisteet ovat tehty yhdeltä luovuttajalta kerätystä 

tuoreesta kokoverestä. Valmisteet sentrifugoidaan, niistä poistetaan buffy coat ja 

plasma, niihin lisätään 100 ml SAGM-liuosta ja lopuksi ne suodatetaan. Buffy coat tar-

koittaa sentrifugoidun veren punasolujen päälle konsentroitunutta osaa, joka sisältää 

suurimman osan kokoveren valkosoluista ja verihiutaleista. (Tankeshwar 2015). SAGM-

liuos sisältää NaCl:a, adeniinia, glukoosia ja mannitolia ja se lisää valmisteen säilyvyyttä 

ja siirrettävyyttä. Laatuvaatimusten mukaan yhdessä punasoluvalmisteessa hematokriit-

tiarvon tulee olla välillä 0,50-0,70, hemoglobiinin vähintään 40 g, jäännösvalkosolujen 

määrän alle 1,0 x 10ˆ6, paino vähintään 242 g ja hemolyysiaste säilyvyysajan lopussa 

alle 0,8%. Punasoluvalmisteen tilavuus on 254 ml ja plasman määrä on noin 20 ml. Säi-

lytysliuoksena on CPD tai SAGM. Valkosoluttomat punasolut säilyvät 35 vuorokautta ja 

niitä säilytetään +2-+6 asteessa jääkaapissa. Punasoluja voi saada myös sädetettyinä 

versioina. Sädetyksen jälkeen punasolut tulisi luovuttaa potilaalle pian. Esimerkiksi ai-

kuisille luovutus olisi hyvä tapahtua viikon kuluessa sädetyksestä. Säilytysliuosten lisä-

aineille on myös tarkat laadunvalvontarajat. Sitruunahappoa x 1H2O saa olla enintään 

15 mg, adeniinia 17 mg, glukoosia x 1H2O 1000 mg, mannitolia 600 mg, natriumkloridia 
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900 mg, natriumsitraattia 100 mg ja natriumdivetyfosfaattia x 2h2O 10 mg. (Sainio – Sa-

reneva 2016: 18, 73, 76.; JPAC.) 

 

Pestyt valkosoluttomat punasolut (sädetetty) 

Pestyt valkosoluttomat punasolut ovat tarkoitettu potilaille, joille normaali punasoluval-

miste ei sovi haittavaikutusten vuoksi. Näitä annetaan esimerkiksi IgA-puutospotilaille, 

jos heillä on todettu anti-IgA-vasta-aineita tai he tarvitsevat toistuvia punasolujen siirtoja, 

vaikka vasta-aineita ei olisikaan todettu. Lisäksi valmisteet sopivat potilaille, jotka saavat 

toistuvasti vaikeita haittavaikutusreaktioita tavallisen punasoluvalmisteen siirrosta. Pes-

tyt punasoluvalmisteet tehdään tuoreista, valkosoluttomista punasoluista pesemällä ne 

0,9% NaCl -liuoksella kolme kertaa. Laatuvaatimusten mukaan pestyjen punasoluval-

misteiden hematokriittiarvon tulee olla 0,65-0,75, hemoglobiinin vähintään 40 g, jäännös-

valkosolujen määrän alle 1,0 x 10^6/lähtövalmiste, jäännösproteiinin alle 250 mg, hemo-

lyysiasteen alle 0,8 %, painon vähintään 175 g, IgA -tason alle 0,06 mg ja säilytysliuok-

sena toimii 0,9 % NaCl. Valmisteet säilytetään +2-+6 asteessa ja ne on käytettävä vii-

meistään 24 tunnin kuluttua valmistuksesta, kuitenkin mahdollisimman pian. Valmisteita 

saa myös sädetettyinä versioina. (Sainio – Sareneva 2016: 19, 76; JPAC.) 

 

Valkosoluttomat punasolut lapsille (sädetetty) 

Valkosoluttomia punasoluja valmistetaan myös lapsille, joille normaalin punasoluvalmis-

teen tilavuus on turhan suuri. Lasten punasoluvalmiste saadaan jakamalla normaali pu-

nasoluvalmiste kolmeen osaan. Valmisteen koko on noin 100 ml riippuen jaettavan val-

misteen koosta. Laatuvaatimusten mukaan lasten valkosoluttomien punasolujen hema-

tokriittiarvon tulee olla 0,50-0,70, hemoglobiinin vähintään 13 g/pussi, jäännösvalkosolu-

jen määrän alle 1,0 x 10^6/lähtövalmiste, hemolyysiasteen säilyvyysajan lopussa alle 0,8 

%, painon 90-110 g/pussi plasman määrän noin 7 ml ja säilytysliuoksena toimii 

CPD/SAGM. Valmisteet säilytetään +2-+6 asteessa ja ne säilyvät 35 vuorokautta. Val-

misteita saa myös sädetettyinä versioina, jolloin säilyvät vain 48 tuntia sädetyksestä. 

Lasten punasolut sädetetään aina alle 14 vuorokauden ikäisinä. (Sainio – Sareneva 

2016: 20, 76.) 

 

Kohdunsisäiseen siirtoon tarkoitetut valkosoluttomat sädetetyt punasolut 

Sädetettyjä valkosoluttomia punasoluja voidaan siirtää myös sikiölle, mikäli sikiöllä tode-

taan anemia. Valmisteet tehdään erikoistilauksesta ja ne valitaan äidin punasolu-vasta-

aineet huomioon ottaen. Lisäksi pyritään ottamaan huomioon myös äidin muu fenotyyppi 
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lisäimmunisaation välttämiseksi.  Sopivuuskokeet tehdään aina äidin verinäytteellä. Val-

miste tehdään tuoreesta, normaalista punasoluvalmisteesta, mikä jaetaan kahteen pus-

siin ja sädetetään. Laatuvaatimusten mukaan kohdunsisäiseen siirtoon tarkoitettujen sä-

detettyjen punasolujen hematokriittiarvon tulee olla 0,70-0,85, hemoglobiinin vähintään 

40 g/lähtövalmiste, jäännösvalkosolujen määrän alle 1,0 x 10^6/lähtövalmiste, kaliumin 

määrän alle 8 mmol/l, painon vähintään 215 g/lähtövalmiste, plasman määrän noin 2 % 

ja säilytysliuoksena toimii 0,9 % NaCl. Valmisteet säilytetään +2-+6 asteessa ja niiden 

kelpoisuusaika on vain 9 tuntia. Valmisteen kaliumpitoisuus kasvaa säilytyksen aikana. 

(Sainio – Sareneva 2016: 21, 76.) 

 

Fenotyypitetyt punasolut 

Fenotyypitettyjä punasoluja käytetään, jos potilaalla on todettu kliinisesti merkittäviä pu-

nasoluvasta-aineita. Tällöin siirrettävien punasolujen tulee siis olla vastaavien veriryh-

mäantigeenien suhteen negatiivisia. Potilaan oman fenotyypin mukaisia punasoluja py-

ritään käyttämään myös tilanteissa, joissa potilaalla on punasoluvasta-aineiden tunnis-

tusta haittaava voimakas panagglutiniini, joka reagoi myös potilaan omien solujen 

kanssa eikä allovasta-aineita voida sulkea pois. Myös, jos potilas on riippuvainen veren-

siirroista periytyvän hemolyyttisen anemian tai hemoglobination takia, pyritään punaso-

luimmunisaatiota estämään valitsemalla valmisteet potilaan fenotyypin tai genotyypin 

mukaan.  Fenotyypitetyt punasolut valmistetaan ja säilytetään, kuten normaalit punaso-

luvalmisteet ja niiden laatuvaatimukset ovat samat. Yleensä valmisteet pyritään kuitenkin 

toimittamaan tuoreena kutsumalla sopivan fenotyypin mukainen luovuttaja. Harvinai-

sissa tilanteissa tai kiireellisissä toimituksissa voidaan käyttää myös sulatettuja punaso-

luja. (Sainio – Sareneva 2016: 22.) 

 

Sulatetut valkosoluttomat punasolut 

Sulatettuja valkosoluttomia punasoluja annetaan erikoistapauksissa potilaille, joilla on 

hyvin harvinainen veriryhmä tai ongelmallinen vasta-aineyhdistelmä, jolloin sopivia veri-

valmisteita ei ole saatavana tuoreena. Valmisteita käytetään normovoleemisen anemian 

korjaamisessa sekä toimenpiteen tai synnytyksen varalle. Veripalvelusta löytyy pakas-

tettujen punasolujen varasto, jotka on kerätty suomalaisiin harvinaisiin veriryhmiin kuu-

luvilta luovuttajilta. Valmisteet tehdään normaalista valkosoluttomasta punasoluvalmis-

teesta ja pakastuksen suoja-aineena käytetään glyserolia, joka pestään pois sulatuksen 

jälkeen. Pitkäaikainen pakastus johtaa kuitenkin vähitellen punasolujen hemolyysiin, 

mikä lisääntyy säilytysajan pidentyessä. Laatuvaatimusten mukaan sulatettujen valko-

soluttomien punasolujen hematokriittiarvon tulee olla 0,37-0,53, hemoglobiinin vähintään 
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36 g, jäännösvalkosolujen määrän alle 1,0 x 10^6, hemolyysiasteen alle 0,8 %, plasman 

hemoglobiinin alle 0,2 %, osmolarisuuden alle 380 mOsm/l, painon 300-313 g ja säily-

tysliuoksena toimii SAGM. Sulatettuna valmisteet säilytetään +2-+6 asteessa ja niiden 

säilyvyysaika on 7 vuorokautta. Valmiste tulee käyttää kuitenkin mahdollisimman pian 

sulatuksesta. Valmisteita ei saa sädettää. (Sainio – Sareneva 2016: 23, 76.) 

 

Sädetetyt valkosolut 

Sädetetyt valkosolut ovat tarkoitettu potilaille, joilla luuydin ei toimi ja joilla on hengen-

vaarallinen bakteeri- tai sieniperäinen sepsis. Valmiste tehdään erikoistilauksesta ja se 

tehdään tuoreista kokoveriyksiköistä kerättyjen buffy coat -kerrosten valkosoluista. Yksi 

valmiste sisältää valkosoluja neljältä eri luovuttajalta, jotka on kutsuttu erikseen luovu-

tukseen jokaista valmistetta varten. Valmiste sisältää trombosyyttejä yhden trombosyyt-

tivalmisteen verran ja punasoluja puolikkaan punasoluvalmisteen verran. Lisäksi val-

miste sädetetään käänteishyljintäreaktion estämiseksi. Valmiste voi kuitenkin aiheuttaa 

valkosoluimmunisaation. Laatuvaatimusten mukaan sädetettyjen valkosolujen hemoglo-

biiniarvon tulee olla korkeintaan 250 g/l, valkosolujen määrän vähintään 1,3 x 10^9/val-

miste, valmisteen painon 96-112 g/valmiste ja säilytysliuoksena toimii CPD. Valmisteet 

säilytetään +20-+24 asteessa ja niiden säilyvyysaika on 20 tuntia. Valmiste tulee kuiten-

kin siirtää potilaalle välittömästi sen saapuessa sairaalaan. (Sainio – Sareneva 2016: 24, 

77.) 

 

Koosteveri (sädetetty) 

Koosteverta käytetään vastasyntyneen hemolyyttisen taudin hoidossa sekä ime-

väisikäisten massiivisissa verensiirroissa. Pienten keskosten tai kohdunsisäisiä veren-

siirtoja saaneiden verenvaihtoon käytetään sädetettyjä valmisteita. Valmiste tehdään 

normaalista tuoreesta punasoluvalmisteesta korvaamalla suurin osa SAGM-säilytys-

liuoksesta AB-veriryhmän octaplasLG-plasmavalmisteella. Valmiste ei sisällä trombo-

syyttejä. Valmisteissa käytetyt veriryhmät on merkitty etikettiin. Käytetyt punasolut ovat 

lähtökohtaisesti O-, D-, C-, E- ja K-antigeenien suhteen negatiivisia, mutta huomioon 

otetaan myös vastasyntyneen äidin mahdolliset muut vasta-aineet. Sopivuuskoe voi-

daan tehdä joko äidin tai lapsen näytteellä. Laatuvaatimusten mukaan koosteveren he-

matokriittiarvon tulee olla 0,40-0,50, hemoglobiinin vähintään 40 g/yksikkö, jäännösval-

kosolujen määrän alle 1,0 x 10^6/lähtövalmiste, painon vähintään 280 g/yksikkö, plas-

man määrän 55 % ja säilytysliuoksena toimii octaplasLG. Valmisteet säilytetään +2-+6 

asteessa ja niiden säilyvyysaika on 24 tuntia. (Sainio – Sareneva 2016: 25, 77.) 
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5.2.2 Jääplasmavalmisteiden käyttö 

Plasma on veren nestemäinen, pääasiassa vettä oleva komponentti, joka kuljettaa veri-

soluja ja muita aineita elimistössä. (National blood authority). Suomessa käytetään Ve-

ripalvelun välittämää OctaplasLG jääplasmaa, joka on lääkevalmiste.  Siinä on yhdistetty 

eri plasmaeriä ja se on käsitelty virusten inaktivoimiseksi. Jääplasmaa käytetään vaike-

aan hyytymistekijäpuutokseen. Tämä voi syntyä esimerkiksi vakavasta maksan vajaa-

toiminnasta tai massiivisesta verensiirrosta. Jos hyytymistekijätuotteita, kuten tekijää V 

tai XI ei ole saatavilla tai tarvittavia laboratoriomäärityksiä ei voida tehdä, voi jääplasma 

olla tarpeen. Jääplasmaa voidaan antaa myös, jos tarvitaan nopea suun kautta nautitun 

antikoagulantin vastavaikutus, kun K-vitamiinia on liian vähän maksan vajaatoiminnan 

takia tai hätätapauksissa. Plasmanvaihtoprosesseissa jääplasmaa voidaan myös käyt-

tää palauttamaan riittävä hyytymistekijätaso. (Lääkeinfo 2018; JPAC.) 

 

Jääplasma säilytetään pakkasessa alle -18 asteessa ja sulatetaan tarpeen vaatiessa 

käyttöön. Sulattamisen jälkeen jääplasmaa voidaan säilyttää 24 tuntia +2-+8 asteessa 

tai kahdeksan tuntia huoneenlämmössä ennen sen tiputtamista. Avattu pakkaus pitää 

käyttää välittömästi. Jääplasmaa annetaan ABO-veriryhmän mukaan. AB-veriryhmä on 

yleisluovuttaja jääplasmassa, sillä siitä puuttuu sekä anti-A että anti-B-vasta-aineet. Sen 

sijaan AB-veriryhmän potilaille sopii ainoastaan oman veriryhmän jääplasma, sillä mui-

den veriryhmien jääplasmassa on vasta-aineita, jotka voivat aiheuttaa vakavan veren-

siirtoreaktion potilaan omia punasoluantigeeneja vastaan. RhD-veriryhmää ei huomi-

oida, sillä octaplasLG ei sisällä punasoluja tai niiden jäänteitä. Lisäksi on olemassa IgA-

puutosjääplasmaa, joka on tarkoitettu IgA-puutospotilaille, joilla anti-IgA-vasta-aineita. 

(Sainio – Sareneva 2016: 39.) 

 

5.2.3 Trombosyyttivalmisteiden käyttö 

Trombosyytit ovat tärkeitä veren hyytymisessä ja kudosten korjaamisessa. (National 

blood authority). Trombosyyttivalmisteita käytetään pienestä trombosyyttipitoisuudesta 

johtuvan verenvuodon hoitoon, trombosyyttien menetyksen korvaamiseen massiivi-

sessa verenvuodossa sekä verenvuotojen ehkäisyyn erilaisilla potilailla, joilla on trom-

bosytopenia tai trombosyyttinen toimintahäiriö. Esimerkiksi kemoterapiaa saavat syöpä-

potilaat, luuydinsiirtopotilaat ja potilaat, jotka ottavat trombosyyttien toimintaan vaikutta-

via lääkkeitä saattavat tarvita trombosyyttien siirtoa. (National blood authority). Trombo-

syytit vaurioituvat ja menettävät herkästi toimintakykynsä, jos niiden säilytyslämpötila tai 
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-olosuhteet ovat väärät. Esimerkiksi alle +17 asteen lämpötilassa niiden toimintakyky 

saatetaan menettää kokonaan. Valmisteet tule myös aina tarkistaa ennen siirtoa. Tämä 

suoritetaan valopöydällä heiluttaen sisältöä, jolloin hiuksen kaltaiset kuviot näkyvät sisäl-

lössä. Mikäli ”hiuksia” ei erotu, ei trombosyyttivalmistetta saa käyttää. Lisäksi valmis-

teesta tulee tarkistaa mahdolliset hyytymät ja muut poikkeamat, kuten kaasun muodos-

tumisen, jotka estäisivät valmisteen käytön. Trombosyyttivalmisteiden säilyttäminen 

päällekkäin on kiellettyä, sillä se estää kaasujen vaihtumisten pussin muovikalvon läpi. 

Trombosyytit siirretään potilaan ABO- ja RhD-veriryhmien mukaan, kuten punasolut. 

(Sainio – Sareneva 2016: 27, 29; JPAC.) 

 

Valkosoluttomat trombosyytit (sädetetty) 

Normaalit, valkosoluttomat trombosyytit sopivat sekä aikuisille että lapsille. Valmisteet 

tehdään buffy coat -menetelmällä keräämällä ja yhdistämällä trombosyyttejä neljältä eri 

luovuttajalta ja suodattamalla niistä valkosolut. Laatuvaatimusten mukaan valkosolutto-

mien trombosyyttien määrä tulee olla vähintään 200 x 10^9, jäännösvalkosolujen määrän 

alle 1,0 x 10^6, pH arvon säilyvyysajan lopussa vähintään 6,4, painon 180-281 g, plas-

man määrän noin 34% ja säilytysliuoksena toimii PAS IIIM. Valmisteita säilytetään +20-

+24 asteessa tasoravistelijassa. Tällä säilytystavalla trombosyytit säilyvät viisi vuoro-

kautta verenluovutuksesta. Ilman tasoravistelijaa valmisteet säilyvät vain 24 tuntia Veri-

palvelusta lähetyksen jälkeen. Valmisteita saa myös sädetettyinä. Niiden säilyvyysaika 

on sama kuin sädettämättömien, mutta ne suositellaan käytettäväksi mahdollisimman 

pian. (Sainio – Sareneva 2016: 31, 77; JPAC.) 

 

Afareesillä kerätyt valkosoluttomat trombosyytit (sädetetty) 

Nämä valmisteet kerätään tromboafareesilaitteella vain yhdeltä luovuttajalta. Afareesi on 

menetelmä, jossa kerätään vain tiettyjä veren komponentteja ja loput komponentit pa-

lautetaan takaisin luovuttajalle. (Basu – Kulkarni 2014). Trombosyyttien määrä vastaa 

kuitenkin normaalin trombosyyttivalmisteen määrää. Valmiste sisältää 30 % luovuttajan 

straattiantikoaguloitua plasmaa ja 70 % PAS IIIM-säilytysliuosta. Laatuvaatimusten mu-

kaan afareesillä kerättyjen trombosyyttien tronbosyyttien määrä tulee olla vähintään 200 

x 10^9, jäännösvalkosolujen määrän alle 1,0 x 10^6, pH arvon säilyvyysajan lopussa yli 

6,4, painon vähintään 224 g, plasman määrän 80 ml ja säilytysliuoksena toimii 

Plasma/ACD-A/PAS IIIM. Valmisteita säilytetään kuten normaaleja trombosyyttejä ja 

niitä saadaan myös sädetettyinä. (Sainio – Sareneva 2016: 32, 77; JPAC.) 
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Afareesillä kerätyt valkosoluttomat sädetetyt trombosyytit (HLA, HPA, HLA/HPA) 

Afareesilla kerätyt sädetetyt trombosyytit HLA, HPA tai HLA/HPA ovat erikoistilauksena 

tehtävä valmiste, joka on tarkoitettu potilaille, joilla on HLA-, HPA- tai HLA/HPA-immuni-

saatio. Valmisteita käytetään, jos potilaalla on todettu toistavasti huono trombosyyttinen 

siirtovaste, jonka taustalla on todennäköisesti HLA- tai HPA-spesifinen alloimmunisaatio. 

Valmisteiden teko, laatuvaatimukset ja säilytys vastaavat normaaleja afareesilla kerät-

tyjä valkosoluttomia trombosyyttejä. Luovuttajat kutsutaan erikseen valmisteen hankin-

taa varten. (Sainio – Sareneva 2016: 33; JPAC.) 

 

HLA- tai HPA-vasta-aineita voi muodostua, jos potilas on toistuvasti altistunut vieraille 

kudostyypeille esimerkiksi verensiirtojen, raskauksien tai elinsiirtojen takia. Nämä voivat 

myöhemmin aiheuttaa trombosyyttien huonon siirtovasteen, mikä kuitenkin yleensä pa-

ranee, jos käytetään potilaan HLA/HPA-tyypin mukaisia valmisteita. Ennen näiden val-

misteiden tilaamista tulee tehdä potilaasta HLA-vasta-ainetutkimus sekä HLA-tyypitys. 

HPA-immunisaatio ilman HLA-immunisaatiota on harvinainen. (Sainio – Sareneva 2016: 

28; JPAC.) 

 

Valkosoluttomat pestyt trombosyytit (sädetetty) 

Valkosoluttomat pestyt trombosyytit ovat tarkoitettu potilaille, joille normaali trombosyyt-

tivalmiste ei sovi haittavaikutusten vuoksi. Valmisteita käytetään IgA-puutospotilaille, 

joilla on todettu IgA-vasta-aineita. Lisäksi niitä voidaan antaa potilaille, jotka saavat tois-

tuvasti vakavia haittavaikutusreaktioita perusvalmisteen siirrosta. Valmiste tehdään tuo-

reista valkosoluttomista trombosyyteistä, jotka pestään kolme kertaa PAS IIIM-liuoksella. 

Laatuvaatimusten mukaan valkosoluttomien pestyjen trombosyyttien trombosyyttimää-

rän tulee olla vähintään 200 x 10^9, jäännösvalkosolujen määrän alle 1,0 x 10^6, jään-

nösproteiinin määrän alle 250 mg, painon 200-400 g, IgA määrän alle 0,06 mg ja säily-

tysliuoksena toimii PAS IIIM. Valmisteet säilytetään +20-+24 asteessa ja niiden säily-

vyysaika on 24 tuntia. Valmisteet tulisi käyttää kuitenkin mahdollisimman pian. (Sainio – 

Sareneva 2016: 34; JPAC.) 

 

5.2.4 Veren erikoiskäsittelyt 

Verivalmisteita voidaan tarpeen vaatiessa käsitellä eri tavoin, jotta valmisteet olisivat tur-

vallisempia potilaille. Punasolujen ja trombosyyttien erikoiskäsittelyjä ovat sädetys ja 

pesu. 
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Sädetys 

Sädetettyjä punasolu- ja trombosyyttivalmisteita valmisteita käytetään estämään veren-

siirron aiheuttamaa käänteishyljintäreaktiota. Sädetys siis estää suodatuksen läpi tullei-

den lymfosyyttien aktivoitumista ja jakaantumista, jotka muuten voisivat aiheuttaa kään-

teishyljintäreaktion. Erityisen alttiita reaktiolle ovat potilaat, joilla on vaikea immuunipuu-

tos, joille on tehty kantasolusiirto, jotkut hematologiset potilaat, sikiöt kohdunsisäisissä 

verensiirroissa ja pienet keskoset.  Sädetyksen suositusannos on 25 Grey:tä ja maksi-

miannos on 50 Gray:tä, jolloin se vaurioittaa pääasiassa vain tumallisia lymfosyyttejä ja 

vaikutus muihin veren komponentteihin on vähäistä. Sädetyksen saa tehdä vain kerran, 

sillä liian suuri sädetysannos johtaa kaliumin vuotoon soluista ja punasolujen hemolyy-

siin. (Sainio – Sareneva 2016: 18, 36; Basu – Kulkarni 2014.) 

 

Sädetettyjen valkosoluttomien punasolujen säilyvyysaika on 28 vuorokautta, jos ne on 

sädetetty alle 14 vuorokauden ikäisinä. Ne suositellaan kuitenkin annettavaksi potilaalle 

mahdollisimman pian. Aikuisille valmisteita voidaan antaa viikon sisällä sädetyksestä ja 

lapsille 48 tunnin sisällä sädetyksestä. Mikäli sädetys tehdään yli 14 vuorokauden ikäi-

sille punasoluille, tulee ne käyttää jo 24 tunnin kuluessa sädetyksestä. Sädetetyille trom-

bosyyteillä säilyvyysaika on sama, kuin sädettämättömillä. (Sainio – Sareneva 2016: 36; 

JPAC.) 

 

Pesu 

Pestyjä punasolu- ja trombosyyttivalmisteita käytetään IgA-puutospotilaille, joilla on 

mahdollisesti anti-IgA-vasta-aineita altistaen potilaan vakavalle anafylaktiselle reaktiolle, 

tai jos potilaalle tehdään toistuvia verensiirtoja. Lisäksi, jos aikaisempaan verensiirtoon 

on liittynyt anafylaktinen reaktio tai potilaalla on esiintynyt toistuvia vakavia allergian tyyp-

pisiä reaktioita esilääkityksestä huolimatta, olisi hyvä siirtyä pestyihin valmisteisiin. Pe-

sun tarkoituksena on poistaa verivalmisteisiin jäänyttä plasmaa ja sen mukana liuokoista 

immunoglubuliini A:ta eli IgA:ta sekä muita plasman proteiineja ja yhdisteitä. Pesun jäl-

keen valmisteet sekoitetaan pesuliuoksiinsa. Punasoluihin lisätään 0,9 % NaCl:a ja trom-

bosyytteihin PAS IIIM-liuosta. Valmistukseen menee noin kolme tuntia. Pestynä valmis-

teiden tulee sisältää IgA:ta alle 0,1 mg. Trombosyyttivalmisteista menetetään pesun yh-

teydessä 15-20 % trombosyyteistä, joten pesu heikentää niiden toimintaa. (Sainio – Sa-

reneva 2016: 37.) 
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5.3 Verivalmisteiden laatuun vaikuttavat tekijät 

Verivalmisteiden laadukas keräystekniikka ja luovuttajien valinta, valmisteiden testaus, 

käsittely ja säilytys sekä erilaiset lait ja säädökset mahdollistavat sen, että potilaalle an-

nettava verivalmiste on laadukas ja turvallinen (kuvio 3). Lisäksi veriturvatoiminta seuraa 

verensiirtoprosesseja ja kerää tietoa mahdollisista haittavaikutuksista ja virheistä. Erilai-

set virukset, bakteerit ja loiset voivat levitä verivalmisteiden välityksellä, mutta nykyään 

tällaiset tartunnat ovat harvinaisia. Verivalmisteiden laatuvaatimuksia ja sekä veripal-

velu-, verikeskus- ja verensiirtotoimintaa ohjaavat Euroopan unionin ja kansallisen tason 

lainsäädäntö ja kansainväliset asiantuntijasuositukset.  (Savolainen ym. 2018: 230–231.) 

 

Veripalvelulaki (197/2005) määrää veren ja sen osien keräämisestä, käsittelystä, tes-

tauksesta, säilytyksestä ja jakelusta. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus veripalvelusta 

(258/2006) taas määrää verivalmisteiden jäljitettävyydestä ja verensiirtoon liittyvien va-

kavien haittavaikutusten ja vaaratilanteiden ilmoittamisesta. Lisäksi Fimean määräys ve-

ripalvelutoiminnasta (6/2013) määrää miten veripalvelu- ja verikeskustoimintaa harjoite-

taan. Määräystä on päivitetty vuonna 2014 kattamaan myös sairaaloiden verikeskusten 

laatujärjestelmävaatimuksia ja verensiirron sopivuustutkimuksia. Näiden lakien taustalla 

toimii Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/98/EY ja komission direktiivit 

2004/33/EY, 2005/61/EY sekä 2005/62/EY, jotka määräävät laatu- ja turvallisuusvaati-

mukset verituotteiden keräämisestä, tutkimisesta, käsittelystä, säilytyksestä ja jakelusta. 

Lisäksi direktiiveissä määrätään vaatimukset veren eri komponenttien ominaisuuksille, 

veriturvatoiminnalle ja veripalvelulaitosten laatujärjestelmille. Direktiivien tarkoituksena 

on muun muassa yhtenäistää veripalvelutoimintaa Euroopan unionin jäsenmaissa ja var-

mistaa kaikille kansalaisille turvallisen verensiirron. (Sainio – Sareneva 2016: 7; Veripal-

velu 2017c.) 
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Kuvio 3. Verivalmisteiden laatuun ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä (mukaillen Savolainen 
ym. 2018: 231.) 

 

Verivalmisteiden bakteerikontaminaatiota luovutushetkellä pyritään välttämään huolelli-

sella pistokohdan desinfektiolla, hyvällä käsihygienialla ja suljetulla valmistusprosessilla.  

Lisäksi ensimmäiset 30-40 millilitraa luovutetusta verestä kerätään erilliseen pussiin ja 

käytetään veren testaukseen. Verenluovuttajan tulee myös olla terve ja oireeton luovu-

tushetkellä. Matkailun kannalta huomioidaan altistusriskit malarialle tai muille alueellisille 

epidemioille. Myös verenluovutuksen jälkeen tulee luovuttajan ilmoittaa, mikäli hän sai-

rastuu kuumetautiin viikon sisällä luovutuksesta tai hän sairastuu ilman aikarajaa mak-

satulehdukseen, HIV-infektioon tai muuhun veren välityksellä tarttuvaan sairauteen. (Sa-

volainen ym. 2018: 232–233, 235.) 

 

Keräyksen jälkeen kokoverta seisotetaan ennen sen jakamista punasoluiksi, trombosyy-

teiksi ja plasmaksi. Tällöin valkosolut pystyvät fagosytoimaan veressä mahdollisesti ole-

via mikrobeja. Komponentit tulee erotella 5-8 tunnin kuluessa keräyksestä ja tähän tar-

koitettu tila tulee olla erillinen, puhdas huone. (Basu – Kulkarni 2014). Myöhemmin val-

kosolut suodatetaan pois mikä pienentää sytomegaloviruksen ja T-lymfosyyttivirusten 

tartuntariskiä. Lisäksi vähäinen plasmamäärä punasolu- ja trombosyyttivalmisteissa vä-

hentää riskiä virustartunnoista. Verivalmisteiden säilytys kylmässä vähentää myös bak-

teerien jakautumista, sillä bakteerit kasvavat nopeimmin +6-+60 asteen lämpötiloissa. 
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(Edu). Koska trombosyyttivalmisteet säilytetään huoneenlämmössä, niissä bakteerien li-

sääntymisriski on suurempi ja säilyvyysaika on lyhyt. Jääplasmana käytettävä octap-

lasLG käsitellään virusten inaktivointi- ja poistomenetelmällä sekä prionien poistomene-

telmällä. Luovutetusta verestä testataan aina keskeiset veren välityksellä tarttuvat infek-

tiot kuten HIV 1 ja 2, hepatiitti A, B ja C sekä syfilis. Myös muita infektioita pyritään pois-

sulkemaan jo luovuttajien seulontavaiheessa määräaikaisilla tai pysyvillä luovutusrajoi-

tuksilla. Suomessa verensiirrosta aiheutunutta HIV-tartuntaa ei ole osoitettu vuoden 

1985 jälkeen, kun HIV-testaus aloitettiin. Hepatiitti C -tartunta on todettu viimeksi vuonna 

2000 ja hepatiitti B -tartunta vuonna 2004 siirretystä verivalmisteesta. (Savolainen ym. 

2018: 231–233.) Luonnollisesti verivalmisteiden laatuun vaikuttavat myös oikea säilytys-

lämpötila ja -aika. Näistä on kerrottu tarkemmin Verivalmisteet -kappaleessa. 

 

Tarkoista tutkimuksista, seulonnoista ja säilytyksestä huolimatta verensiirtoihin liittyy 

aina haittavaikutusten mahdollisuus. Yleensä ne ilmenevät heti siirron aikana tai viimeis-

tään 24 tunnin kuluttua siirrosta. Harvinaisissa tapauksissa haittavaikutukset saattavat 

ilmetä vasta viikkojen tai vuosien kuluttua. Veriturvatoiminnan avulla pyritään seuraa-

maan koko verensiirtotoiminnan ketjua verenluovutuksesta verensiirtoon ja sen jälkiseu-

rantaan. Huolellisen dokumentaation avulla jokainen verituote voidaan myös jäljittää. 

Toiminnan tarkoituksena on kerätä tietoa erilaisista haittavaikutuksista, vaaratilanteista 

ja virheistä, mitä verivalmisteisiin ja verensiirtoihin on liittynyt. Tavoitteena on siis pitää 

verensiirrot mahdollisimman turvallisina. (Sainio – Sareneva 2016: 53–54.) 

 

Haittavaikutusta epäiltäessä verensiirron aikana, tulee verensiirto välittömästi keskeyttää 

ja aloittaa oireenmukainen hoito potilaalle. Lisäksi on tärkeää tarkistaa, että potilaalle on 

laskettu oikea verituote. Kaikista haittavaikutuksista, vaaratilanteista ja vääristä veren-

siirroista tulee ilmoittaa sairaalan verikeskukseen sekä vakavuuden mukaan veripalvelun 

veriturvatoimistoon. Lievissä haittavaikutuksissa ja väärissä verensiirroissa riittää, että 

tilanteet raportoidaan veriturvatoimistoon aina vuoden lopussa. Vakavissa haittatapah-

tumissa kaikki lasketut verituotteet ja käytetty siirtolaite tulee myös pakata ja toimittaa 

verikeskukseen haittavaikutustutkimuksia varten. Vakavat verensiirtoreaktiot ja vaarati-

lanteet ilmoitetaan myös aina viranomaisille. Veriturvatoimisto arvioi ilmoituksen tarpeel-

lisuuden ja huolehtii näistä ilmoituksista. (Sainio – Sareneva 2016: 53–57, 59.) 

 

Verensiirtoihin liittyviä haittavaikutuksia ovat muun muassa lievä kuumereaktio, vaikea 

kuumereaktio tai bakteerikontaminaatioepäily, lievä allerginen reaktio, voimakas allergi-

nen reaktio tai anafylaksia, välitön hemolyysi, viivästynyt hemolyysi, hengenahdistus, 
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verenkierron ylikuormitus eli TACO, verenpaineen lasku, akuutti keuhkovaurio eli TRALI, 

post tranfuusiopurppura eli PTP ja käänteishyljintäreaktio. Vakavia näistä ovat muun mu-

assa TACO, TRALI, akuutti hemolyysi, anafylaksia, bakteeri-infektio ja verenpaineen 

lasku. Myös väärät verensiirrot tulee ilmoittaa vaaratilanteena, vaikka potilas ei olisikaan 

saanut verituotteista haittavaikutuksia. Vuodelta 2017 tehdyn Veripalvelun veriturvara-

portin mukaan yleisimpiä haittavaikutuksia olivat kuumereaktiot, 55 %, ja allergiset reak-

tiot, 23 %. Raportin mukaan hemolyyttisiä reaktioita oli 5 %, hengenahdistuksia 3 %, 

verenkierron ylikuormituksia 3%, verenpaineen laskuja 4 %, akuutteja keuhkovaurioita 

2%, bakteerikontaminaatioita 0 % (1 tapaus) sekä muita reaktioita 5 %. (Sainio – Sare-

neva 2016: 53–57, 59; Veripalvelu 2017a.)  

6 Työn toteutus 

Tämä opinnäytetyö laadittiin kehittämistyönä yhteistyössä Metropolia ammattikorkea-

koulun kanssa. Kehittämistyössä lähtökohtana on yleensä organisaation kehittämistarve 

tai halu saada aikaan muutoksia. Tällöin pyritään ratkaisemaan käytännön ongelmia tai 

luomaan uusia ideoita, käytäntöjä tai tuotteita. Kehittämistyössä työ perustuu aina tutkit-

tuun ja kerättyyn teoreettiseen tietoon, jota hyödynnetään lopputuotteen luomisessa ja 

käytännön toteuttamisessa. Kehittämistyössä on tärkeää valita oikeanlainen lähestymis-

tapa, jolla työtä viedään eteenpäin. Tämän opinnäytetyön lähestymistapa oli konstruktii-

vinen. Tällöin luotiin konkreettinen tuotos eli oppimispeli. Luonteenomaista konstruktiivi-

selle lähestymistavalle on vuoropuhelu käytännön ja teorian välillä. Myös käytännön toi-

mivuuden ja hyödyllisyyden arviointi ovat keskeisiä asioita tällaisessa työssä. Lähesty-

mistavan lisäksi on tärkeää määritellä menetelmä, jolla kehittämistyötä lähdetään työs-

tämään. Parhaiten käyttämääni menetelmää tiedonhaussa kuvasivat dokumentti-

analyysi sekä kirjallisuuskatsaus. Dokumenttianalyysissä hyödynnetään erilaisten doku-

menttien, kuten internetsivujen, käsikirjojen ja selvitysten, sisältämää tietoa työn toteu-

tuksessa. Dokumenttianalyysin päävaiheita ovat aineiston keruu ja valmistelu, aineiston 

pelkistäminen ja tulkinta sekä kriittinen tarkastelu. Kirjallisuuskatsauksessa kerätään tie-

toa joltain rajatulta aihealueelta, kuten oppimispeleistä, ja selvitetään analyyttisesti mitä 

tarkasteltavasta aiheesta tiedetään ja millaisia ja miten paljon tutkimuksia aiheesta on 

tehty. (Ojasalo – Moilanen – Ritalahti 2014: 19–21, 36–38, 43, 123; Jamk.fi.) 

 

Työn toimintaympäristönä yhdistyivät ammattikorkeakoulumaailma ja internetpohjaiset 

pelit. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat ammattikorkeakouluopiskelijat, joiden ope-

tussuunnitelmaan kuuluu immunohematologian opintojakso. Hyödynsaajina toimivat 
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myös ammattikorkeakoulujen opettajat, jotka voivat vapaasti käyttää peliä opetusmate-

riaalina. Kehittämistyön tuotoksena toimivan oppimispelin aiheena oli laadukas verival-

miste. Peli sisältää kysymyksiä eri verivalmisteista, niiden keräämisestä, valmistami-

sesta, säilytyksestä ja valmisteiden käytöstä. Lisäksi peli sisältää kysymyksiä verivalmis-

teisiin liittyvistä laista ja säädöksistä sekä yleisesti verensiirtotoiminnasta ja sen kehityk-

sestä. Pelin tavoitteena on, että opiskelija osaa vastata kysymyksiin millainen on laadu-

kas verivalmiste, mitkä tekijät vaikuttavat laadukkaan verivalmisteen valmistamiseen ja 

ylläpitoon sekä mitä muita tekijöitä liittyy laadukkaaseen verivalmistehuoltotoimintaan. 

Kysymykset laadittiin Veripalvelun oppaiden, tietokirjojen ja internetlähteiden pohjalta. 

Kysymysten määrä, tyyli ja käytettävä pelialusta tarkentuivat työn edetessä ja materiaa-

lia kerättäessä.  

 

Oppimispeli kattaa ainoastaan immunohematologian opintojakson sisältöjä ja opinnäy-

tetyöraportti sekä pelin kysymykset rakentuivat oppimisen ja oppimispelien, laadukkai-

den verivalmisteiden ja niihin liittyvien sääntöjen ympärille. Työstä rajattiin pois immuno-

hematologian preanalyyttiset tekijät, immunohematologian tutkimusmenetelmät sekä 

harvinaisemmat veriryhmäjärjestelmät. Raportin ja pelin laatimisen apuna käytettiin eri-

laista opiskelumateriaalia, kirjallisuutta, oppaita, aikaisempia tutkimuksia ja muita inter-

netlähteitä. Suomenkielisinä hakusanoina käytettiin muun muassa sanoja oppiminen, 

oppimispelit, oppimistyylit, verivalmisteet, verivalmisteiden laatu, verivalmisteiden säily-

tys ja verensiirrot. Englannin kielisinä hakusanoina käytetään sanoja game-based learn-

ing, learning games, educational games, serious games, blood transfusion, blood prod-

ucts, blood banking. 

 

Tutkimuksellista kehittämistyötä kuvataan yleensä prosessina, joka koostuu selkeistä, 

toisiaan seuraavista vaiheista. Prosessin eteneminen ja aikataulu on kuvattu alla olevan 

kuvion avulla (kuvio 3) ja siinä on hyödynnetty Ojasalon, Moilasen ja Ritalahden (2014) 

laatimaa kaaviota kehittämisprosessin etenemisestä. Prosessi koostuu karkeasti suun-

nitteluvaiheesta, toteutusvaiheesta sekä arviointivaiheesta. 
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Kuvio 4. Oppimispelin kehittämisprosessi ja aikataulu (mukaillen Ojasalo ym. 2014: 24.) 

 

Prosessi alkoi jo huhtikuussa 2018 opinnäytetyöhön liittyvällä aloitustilaisuudella, mutta 

suunnitelman teko alkoi vasta elokuussa 2018. Ennen prosessin alkua työn toimeksian-

taja eli Metropolia oli määrittänyt kehittämistarpeen ja antanut toimeksiannon oppimis-

pelin laatimisesta. Tarvetta pohdittiin yhdessä toimeksiantajan yhteyshenkilön kanssa ja 

sen pohjalta laadittiin alustavat tavoitteet pelille ottaen huomioon immunohematologian 

opetussuunnitelman ja käytössä olevat resurssit. Suunnitteluvaihe sisälsi pääasiassa ta-

voitteiden hiomista ja työn rajaamista, menetelmien ja lähestymistavan valintaa, suunni-

telmaraportin kirjoittamista sekä sopivan pelialustan etsimistä. Perehdyin myös tarkem-

min aiheeseen liittyvään teoriaan sekä ajankohtaiseen tutkimustietoon oppimisesta, op-

pimispeleistä opetuksessa sekä digitaalisuudesta opetusmaailmassa. Opinnäytetyö-

suunnitelma palautettiin 3.10.2018 ja suunnitelmaseminaarien esitykset pidettiin 9.-

10.10.2018.  

 

Suunnitelman esittämisen ja palautteenannon jälkeen suunnitelmaa täydennettiin etsi-

mällä lisää tietoa ja teoreettisia tutkimuksia aiheesta. Tämän jälkeen alkoi oppimispelin 

Aloitus: 

elo-lokakuu 
2018

• Suunnitelman 
laatiminen ja 
arviointi

Tiedonhaku: 
loka-marraskuu 

2018

• Kirjallisuuteen ja tutkittuun 
tietoon perehtyminen, 
suunnitelman 
täydentäminen

Työn toteutus: 
joulu-tammikuu 

2018

• Pelin suunnittelu, 
materiaalin keräys 
ja laatiminen

Raportointi: 
helmi-maaliskuu 

2019

• Pelin testaus, 
viimeistely ja 
raportin 
työstäminen 

Arviointi: 
maalis-huhtikuu 

2019

• Työn esitys, 
arviointi ja 
viimeistely

Lopetus: 
huhtikuu 

2019

• Lopullisen 
työn 
palautus

Kehittämisprosessin ja 
lopputulosten arviointi 

Kehittämiskohteen tunnistaminen ja 
alustavien tavoitteiden määrittäminen 

Kehittämiskohteeseen perehtyminen 
teoriassa ja käytännössä 

Kehittämistehtävän määrittäminen 
ja kehittämiskohteen rajaaminen 

Tietoperustan laatiminen sekä lähes-

tymistavan ja menetelmien suunnittelu 

Kehittämishankkeen toteuttaminen 
ja julkistaminen eri muodoissa 
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suunnittelu ja tiedon kerääminen kysymyksiä varten. Pelin suunnitteluun käytettiin hy-

väksi erilaisia verensiirtoon ja verituotteisiin liittyviä kirjoja sekä Veripalvelun omia op-

paita ja muuta materiaalia. Oppimispelin kysymykset laadittiin tammikuun lopussa, jonka 

jälkeen kysymykset käännettiin englannin kielelle toimeksiannon mukaan. Kun kysymyk-

set olivat sisällöltään ja kieliopillisesti hyväksytty, siirrettiin pelin sisältö Fyrebox -pelialus-

talle internetiin. Tämän jälkeen pelin toimivuutta testattiin vielä muutamilla opiskelijoilla 

ja peliin tehtiin lopullisia hienosäätöjä muun muassa pelin ulkoasun ja oikean vastauksen 

näyttämisen suhteen. Valmis peli palautettiin 15.4.2019.  

 

Pelin valmistumisen jälkeen viimeisteltiin opinnäytetyöraportti, kirjoittamalla työn toteu-

tuksesta ja lopullisesta tuotoksesta, arvioitiin työn onnistumista luotettavuuden ja eetti-

syyden näkökulmista sekä pohdittiin työn hyödynnettävyyttä ja kehittämisehdotuksia 

sekä omaa ammatillista kasvua. Opinnäytetyöraportti palautettiin arvioitavaksi 3.4.2019 

ja lopullinen työ palautettiin 15.4.2019. 

7 Oppimispeli verivalmisteista 

Kehittämistyönä laadittu oppimispeli ja sen kysymykset rakennettiin verensiirtoihin ja ve-

rivalmisteisiin liittyvän materiaalin pohjalta. Oppimispeli on tyyliltään harjaannuttamispeli 

eli peliä voi halutessaan pelata niin monta kertaa, että kaikki vastaukset menevät oikein 

ja opiskelija kokee oppineensa pelin sisällöstä opittavat asiat. Oppimistyylien kannalta 

pelissä korostuu erityisesti visuaalinen ja verbaalinen oppiminen. Selkeä teemaan liittyvä 

tausta ja suuret fontit tekevät pelistä selkeän ja miellyttävän katsoa. Visuaalinen palaute 

(✔ tai ✗) kertoo pelaajalle, vastasiko hän oikein vai väärin. Jokaisen vastauksen jälkeen 

peli näyttää myös oikean vastauksen. Palkitsevana tekijänä pelissä toimii vastauksien 

lopuksi saatava ilmoitus, voittiko pelaaja pelin vai ei. Peli voitetaan, kun kaikki vastaukset 

menevät oikein.  

Oppimispeli tehtiin Fyrebox -nimisen ilmaisen pelintekoalustan avulla. Pelissä esitetään 

erilaisia kysymyksiä, joihin löytyy neljä eri vastausvaihtoehtoa. Lisäksi jokaisen vastatun 

kysymyksen perässä on lisäkommentti, jonka tarkoituksena on selittää, miksi tietty vas-

taus on oikein tai antaa muuta lisätietoa aiheesta. Kysymysten määrä tarkentui pelin 

laatimisen edetessä ja niitä tuli yhteensä 46 kappaletta. Peli on ulkonäöltään ja raken-

teeltaan erittäin yksinkertainen ja helppokäyttöinen, jotta pelin aloittaminen olisi helppoa 

ja sääntöjen opettelemiseen ei mene ylimääräistä aikaa. Alla on muutamia esimerkkejä 

pelin ulkoasusta, kysymyksistä ja selitteistä. 
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Kuvio 5. Oppimispelin aloitusteksti 

 

Kuvio 6. Kysymys ja neljä vastausvaihtoehtoa 
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Kuvio 7. Ilmoitus vastauksen menemisestä oikein sekä oikea vastaus taustalla 

 

Kuvio 8. Selite vastauksen jälkeen 

Kaikki oppimispelin kysymykset on lähetetty toimeksiantajalle. Pelin kysymykset ovat va-

paasti Metropolian käytettävissä ja mikäli Fyrebox -pelialusta ei jostain syystä myöhem-

min enää toimi, on kysymykset helposti siirrettävissä uuteen alustaan. 
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8 Pohdinta 

Tässä kappaleessa pohdin opinnäytetyöprosessin etenemistä ja kehittämistyön onnistu-

mista suhteessa tavoitteisiin ja kerättyyn teoriatietoon aiheesta. Lisäksi pohdin työn on-

nistumista luotettavuuden ja eettisyyden näkökulmista, työn hyödyntämistä ja kehittä-

misehdotuksia sekä omaa ammatillista kehittymistä. 

8.1 Työn etenemisen ja onnistumisen arviointi 

Koko opinnäytetyöprosessi ja kehittämistyö etenivät hyvin. Aikataulua joutui hieman päi-

vittämään työn edetessä, mutta työ eteni kaikesta huolimatta sujuvasti ja oppimispeli ja 

opinnäytetyöraportti valmistuivat aikataulussa. Aihealueesta löytyi valtavasti tietoa niin 

kirjallisuudesta, kuin internetistäkin. Myös tieteellisiä tutkimuksia löytyi runsaasti, joten 

suurin haaste oli löytää runsaan materiaalin tarjonnan keskeltä olennaisimmat ja tär-

keimmät sisällöt työn kannalta. Käyttämäni hakusanat tiedonhaussa olivat myös hyvin 

valittuja ja olennaisia aiheen kannalta. Suurimpana ongelmana prosessin aikana ilmeni 

menetelmän valinta. Suunnitelmavaiheessa en keskittynyt tarpeeksi käytettävän mene-

telmän valintaan, vaan ryhdyin suoraan etsimään tietoa aiheesta ja kirjoittamaan raport-

tia. Käyttämäni tiedonkeruumenetelmät muistuttivat kuitenkin pääasiassa dokumentti-

analyysiä ja kirjallisuuskatsausta, joten valitsin nämä jälkikäteen työn menetelmiksi. Jos 

menetelmät olisi heti valittu huolella ja olisin perehtynyt niihin tarkemmin, olisi tiedonke-

ruu mahdollisesti edennyt järjestelmällisemmin ja kriittisemmällä otteella.  

 

Opinnäytetyön tuotos eli oppimispeli onnistui myös hyvin. Oppimispelin sisältö oli tark-

kaan laadittu kirjallisuuden ja Veripalvelun ohjeistusten mukaan ja pelissä pysyttiin rajat-

tujen aihealueiden sisällä. Työn rajaus oli myös mielestäni onnistunut, sillä pelistä tuli 

juuri sopivan pituinen ja selkeä sisällöltään. Oppimispelin laatimisen loppuvaiheessa 

pyysin myös muita opiskelijoita kokeilemaan pelin pelaamista ja sain hyvää palautetta 

pelin onnistumisesta. Testipelaajien palautteen perusteella sain hiottua pelistä vielä sel-

keämmän ja toimivamman. Peli koettiin kiinnostavaksi, helppokäyttöiseksi ja hauskaksi 

tavaksi opiskella. Peli toimi hyvin harjaannuttamispelinä ja sitä jaksoi pelata useaankin 

kertaan. Palautteen perusteella lisäsin peliin vielä oikean vastauksen näyttämisen jokai-

sen vastauksen perään. Kehittämisehdotuksena oli myös ansaitun pistemäärän näkymi-

nen pelin lopussa, mutta valitettavasti Fyrebox -pelialusta ei tarjonnut sellaista vaihtoeh-

toa. Kysymykset olivat myös hyvin laadittuja, vaikka joitain haluamiani sisältöjä oli hie-

man haastava muotoilla pelissä tarjottuun kysymysmuotoon ja rajattuun pituuteen.  
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Oppimispelissä käytetty pelialusta, Fyrebox, oli melko kömpelö ja kaikki kysymykset tuli 

laatia melko lyhyesti ja saman kaavan mukaan, mikä vaikeutti kysymysten suunnittelua 

ja poisti mahdollisuuden eri tyyppisen kysymysten suunnitteluun. Teoriassa käsiteltyjä 

oppimispelin ominaisuuksia, kuten kilpailullisuutta, yhteistyötä, tarinankerrontaa ja edis-

tyksen kuvaamista, ei oppimispelissä voitu valitettavasti toteuttaa. Tutkimuksissa hyviksi 

havaittujen viihdepelien ominaisuuksia ei myöskään saatu toteutettua kyseisellä alus-

talla. Jouduin myös lyhentämään osaa vastausvaihtoehdoista rajallisen merkkimäärän 

takia. Myös kuvia olisi ollut mukava käyttää osana peliä, mutta tämä olisi vaatinut mak-

sullisen rekisteröitymisen sivustolle. Lisäksi suorituksen mukaista pisteytysmahdolli-

suutta ei ollut tarjolla pelissä. Työn tavoitteena oli laatia helppokäyttöinen, innostava ja 

käytännöllinen peli ammattikorkeakoulussa opiskeleville bioanalytiikan opiskelijoille. Ta-

voitteena oli myös, että opiskelija osaa pelin pelattuaan selittää millainen on laadukas 

verivalmiste ja tunnistaa myös laajemmin sen käsittelyyn liittyviä työvaiheita ja lainsää-

däntöä. Mielestäni asetetut tavoitteet toteutuivat melko hyvin, vaikka monimutkaisem-

malla pelintekoalustalla olisi voinut tehdä entistä kiinnostavamman ja monipuolisemman 

pelin, joka ehkä olisi tukenut oppimista entistä enemmän. Pelissä tulee melko hyvin ilmi, 

mitkä eri tekijät vaikuttavat verituotteiden laatuun, mutta peli ei kuitenkaan yksinomaan 

riitä antamaan riittävää informaatiota aiheesta, vaan toimii enemmänkin muun opiskelun 

tukena. Tavoite monipuolistaa ammattikorkeakoulujen digitaalisia opetusmenetelmiä 

kuitenkin toteutui ja uskon, että pelistä on opiskelijoille hyötyä immunohematologian 

opinnoissa. 

 

8.2 Työn luotettavuus ja eettinen pohdinta 

Työ toteutui kokonaisuudessaan luotettavasti. Opinnäytetyönä laatimani oppimispeli on 

itse suunniteltu ja laadittu keräämieni materiaalien pohjalta. Oppimispeli on laadittu eri-

laisten oppaiden, kirjallisuuden ja Veripalvelun omien ohjeistusten mukaan. Materiaali 

on osittain samaa mitä sairaaloiden verikeskukset käyttävät tarpeen vaatiessa työssään. 

Pelin materiaali ja kysymykset on myös tarkistettu Metropolian opettajien toimesta ja to-

dettu oikeellisiksi. Myös raportin kirjoittamiseen on käytetty pääasiassa tieteellisiä artik-

keleita, sekä kirjallisuutta, mikä takaa työn luotettavuuden. Muutamat käytetyistä läh-

teistä ovat kuitenkin melko vanhoja tai toissijaisia, mikä hieman heikentää työn luotetta-

vuutta.  
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Etiikalla tarkoitetaan oikean ja väärän pohtimista ja tutkimista. Erilaiset eettiset säännöt 

ohjaavat ihmisten toimintaa ja osoittavat millainen toiminta on hyvää ja millainen väärää. 

(Hopia.) Myös tutkimustyötä on tärkeää pohtia eettisyyden näkökulmasta. Tieteellinen 

tutkimus on eettisesti hyväksyttävää, luotettavaa ja uskottavaa vain, jos tutkimus on suo-

ritettu hyvän tieteellisen käytännön mukaan. Hyvän tieteellisen käytännön mukaan tutki-

muksessa tulee muun muassa noudattaa rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta, tutki-

muksessa käytetään vaadittujen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-

, tutkimus- ja arviointimenetelmiä, tutkimuksessa toteutetaan avoimuutta ja vastuulli-

suutta, tutkimus suunnitellaan, toteutetaan, raportoidaan ja tallennetaan tieteelliselle tie-

dolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla, tarvittavat tutkimusluvat on hankittu 

ja tietyillä aloilla vaadittava eettinen ennakkoarviointi on tehty. (Tutkimuseettinen neuvot-

telukunta.) 

Työn eettisyyden taustalla toimivat myös bioanalyytikon eettiset ohjeet. Näiden ohjeiden 

mukaan terveydenhuollon ammattihenkilönä bioanalyytikon tulee ylläpitää ja kehittää 

omaa ammattitaitoaan ja omaksua tieteellisesti tutkittuja ja hyväksyttyjä uusia menetel-

miä ja toimintatapoja. Lisäksi bioanalyytikon tulee toiminnallaan ja käyttäytymisellään yl-

läpitää ammatin luottamusta ja arvostusta sekä kantaa vastuuta ammatin ja koulutuksen 

kehittämisestä. (Bioanalytiikkoliitto 2017.) Tässä opinnäytetyössä yhtenä tavoitteena on 

ollut kehittää ja osoittaa omaa ammattitaitoa, mikä on tärkeä osa bioanalyytikon etiikkaa. 

Lisäksi laatimani oppimispeli on tarkoitettu oppimateriaaliksi opiskelijoiden käyttöön, 

mikä osaltaan toimii vastuun kantamisena bioanalyytikon ammatin ja koulutuksen kehit-

tämisessä. 

Työssä ei esiinny merkittäviä eettisiä kysymyksiä, sillä työ on täysin itse toteutettu luo-

tettavien lähteiden pohjalta eikä sen toteuttaminen ole tuottanut vahinkoa millekään ta-

holle. Tieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista rehellisyys, huolellisuus, avoimuus 

ja tieteellinen tunnistus ovat olennaisia oman työni kannalta. Rehellisyyden suhteen olen 

pyrkinyt esittämään prosessin ja työn tulokset objektiivisesti ja puolueettomasti, mutta 

täysi puolueettomuus on aina haastavaa oman työn arvioinnissa. Huolellisuuden kan-

nalta olen pyrkinyt toimimaan mahdollisimman hyvin ja tarkasti tiedonkeruussa ja oppi-

mispelin toteuttamisessa, jotta käyttämäni lähteet olisivat luotettavia. Avoimuuden suh-

teen olen pyrkinyt raportoimaan prosessin avoimesti ja yksiselitteisesti, mutta olisin voi-

nut raportoida työvaiheet entistä yksityiskohtaisemmin. Tieteellisen tunnistuksen suh-

teen olen pyrkinyt olemaan erityisen tarkka ja kaikesta kerätystä tiedosta on kirjattu asi-
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anmukaiset lähdeviitteet tekstiin sekä lähdeluettelo loppuun kunnioittaen tekijänoikeuk-

sia, pois lukien omat huomiot ja pohdinta aiheesta. Plagioinnintarkistus on myös suori-

tettu ja läpäisty. Työn tarpeellisuutta on pyritty selittämään kerätyn teoreettisen tiedon 

pohjalta ja olen perustellut, miten oppimispeli nivoutuu eri oppimisstrategioihin ja tyylei-

hin.   

8.3 Tuotoksen hyödyntäminen ja kehittämisehdotukset 

Tässä opinnäytetyössä kehittämistarpeena olivat ammattikorkeakoulujen digitaaliset 

opetusmenetelmät immunohematologian opintojaksolla. Työn taustalla toimi jo aiemmin 

mainittu Biodigi-hanke, jossa internetiin kerätään erilaista digitaalista oppimateriaalia 

ammattikorkeakoulujen käyttöön, muun muassa immunohematologian opintojaksolle. 

Tällä hetkellä immunohematologian opetus Metropoliassa tapahtuu pääasiassa Moodle-

oppimisalustalla, luentoina koulussa tai verkossa sekä laboraatioina. Koulut kaipaavatkin 

uusia opetusmenetelmiä ja tavoitteena olisi siirtyä entistä enemmän digitaalisiin oppimis-

ympäristöihin. Toimeksiantona ehdotettu oppimispeli sopi näihin tavoitteisiin hyvin, sillä 

oppimispelit ovat oiva keino monipuolistaa opetusmateriaaleja ja tuoda vaihtelevuutta 

tyypillisesti käytettyyn Moodle -alustaan. Oppimispeli onnistui mielestäni ja testipelaajien 

mukaan hyvin ja tarjosi lisää tietoa verituotteista ja niiden laatuun vaikuttavista tekijöistä. 

Luovutettuani pelin ja sen kysymykset Metropolialle, menevät ne osaksi Biodigi-han-

ketta. Metropolia ja muut hankkeen ammattikorkeakoulut voivat vapaasti käyttää peliä ja 

sen kysymyksiä immunohematologian opintojakson opiskelumateriaalina bioanalytiikan 

opiskelijoille. Oma roolini työn tekijänä näkyi bioanalytiikan alan ammattilaisena sekä 

opiskelijana. Ammattilaisena pyrin laatimaan toimivan ja immunohematologian opetus-

suunnitelmien tavoitteiden mukaisen oppimispelin, jonka tarvetta perustelin tutkitun, teo-

reettisen tiedon avulla. Opiskelijana taas pystyin samaistumaan muiden opiskelijoiden 

haasteisiin ja tarpeisiin ja pääsin hyödyntämään omia kokemuksiani ja luovuutta pelin 

laatimisessa. 

 

Kehittämisehdotuksena lähtisin suunnittelemaan aiheesta uutta peliä ammattilaisen 

kanssa, joka on perehtynyt digitaalisiin peleihin ja oppimispelien laatimiseen. Keräämäni 

tieteellisten artikkelien ja muiden materiaalien perusteella simulaatiotyyppinen peli voisi 

olla opiskelijoiden kannalta entistä sitouttavampi ja innostavampi tapa opiskella. Todelli-

sia tilanteita kuvaavat simulaatiot antaisivat myös paremman kuvan käytännön työstä ja 

erilaisten valintojen vaikutuksesta esimerkiksi potilaiden turvallisuuteen. Minulla oli pal-

jon ideoita tämän oppimispelin suhteen suunnittelun alussa, mutta omat taitoni ja aika 
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eivät riittäneet tarpeeksi laadukkaan ja monimutkaisen pelin laatimiseen. Simulaatiotyyp-

pisessä pelissä pelaaja voisi olla esimerkiksi verikeskuksessa, jossa erilaisia tilanteita ja 

pulmia tulee vastaan, jotka hänen tulee selvittää. Jos virheitä tulee liikaa, vaarantuu po-

tilasturvallisuus ja peli pitää aloittaa alusta. Myös esimerkiksi pakohuone-tyyppinen peli 

saattaisi toimia myös tässä aihealueessa. Huoneena toimisi veripalvelun verenluovutus- 

ja verenkäsittelytilat sekä sairaalan verikeskus. Eri objekteja ja kaappeja klikkaamalla 

tulisi kysymyksiä liittyen verituotteiden käsittelyyn ja muihin laatuvaatimuksiin. Tiettyjä 

elementtejä yhdistämällä ja vastaamalla kysymyksiin oikein tilanteesta pääsisi etene-

mään seuraavaan huoneeseen. Erilaisia vaihtoehtoja on kuitenkin rajattomasti ja vain 

luovuus on rajana oppimispelin laatimisessa. Tässä on vain muutama idea, mitä itse 

lähtisin kehittämään tämän aihealueen tiimoilta. Vastaavanlaisia pelejä voisi toki hyödyn-

tää myös muilla opintojaksoilla. 

 

8.4 Ammatillinen kasvu 

Ammatillisen kasvun osalta koen, että olen kehittynyt projektiosaamisessa, tiedon hake-

misessa ja sen laadun arvioinnissa sekä opinnäytetyöraportin kirjoittamisessa ja tieteel-

lisen kehittämistyön tekemisessä. Perehtymällä tämän opinnäytetyön aihealueeseen 

olen pystynyt toimimaan tämän aihealueen ammattilaisena ja osoittamaan tutkitun tiedon 

pohjalta työn tarpeellisuuden. Tämän opinnäytetyön kautta olen päässyt perehtymään 

yleisesti oppimiseen, oppimistyyleihin ja erilaisiin oppimispeleihin, niiden rakenteeseen 

ja ominaisuuksiin sekä oppimispelien käyttöön opetuksessa. Lisäksi erilaiset tutkimukset 

oppimispeleistä ja niiden tarpeellisuudesta sekä yleisesti pelien ja digitaalisuuden tar-

kastelu pedagogisesta näkökulmasta on tullut tutuksi. Opin myös valtavasti lisää veren-

siirtotoiminnasta, verituotteista ja niiden laatuun vaikuttavista tekijöistä. 

Tämä opinnäytetyö on mahdollistanut oman ammatillisen kehittymisen, aikaisempien tie-

tojen ja taitojen laajentamisen sekä tieteellisen ajattelun ja toiminnan kehittämisen. Työn 

tekeminen on ollut hyvin kiinnostavaa ja opettavaista ja se antoi mahdollisuuden tutustua 

bioanalyytikon ammattiin pedagogisesta näkökulmasta.  
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