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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kyselyn avulla valmistuvien sairaanhoitajaopiske-
lijoiden omia arvioita valmiuksistaan ottaa laskimoverinäytteitä sekä arvioida ja vertailla saatuja 
tuloksia ajantasaiseen tietoon. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää opiskelijoiden kokemuksia laski-
moverinäytteiden ottoon liittyvän opetuksen riittävyyttä. Tutkimuksen kohderyhmänä oli Oulun am-
mattikorkeakoulun valmistuvat sairaanhoitajaopiskelijat. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada ajan-
tasaista tietoa laskimoverinäytteiden otosta sekä valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden arvioita 
omista valmiuksistaan ottaa laskimoverinäytteitä.  
 
Opinnäytetyön tutkimusongelmat olivat minkälaisiksi valmistuvat sairaanhoitajaopiskelijat arvioivat 
valmiutensa ottaa laskimoverinäytteitä, millaisiksi valmistuvat sairaanhoitajaopiskelijat arvioivat 
ajantasaiset tietonsa laskimoverinäytteiden ottamisessa, miksi sairaanhoitajien tulee opiskelijoiden 
mielestä osata ottaa laskimoverinäytteitä sekä kuinka paljon ammattikorkeakoulussa on opiskeltu 
laskimoverinäytteiden ottamista opiskelijoiden arvioimana? Yli puolet vastaajista koki valmiutensa 
ottaa laskimoverinäytteitä käytännön tasolla joko tyydyttäväksi tai heikoksi. 25:sta vastaajasta 
kolme koki ajantasaisen teoriatietonsa heikoksi, 11 tyydyttäväksi, 10 hyväksi ja yksi kiitettäväksi 
laskimoverinäytteiden ottamisesta. Vastaajien mielestä sairaanhoitajan tulee osata ottaa laskimo-
verinäytteitä, koska joissakin työpaikoissa tämä kuuluu sairaanhoitajien työnkuvaan eikä aina ole 
laboratoriohoitajaa saatavilla. Seitsemän vastaajaa koki saaneensa tarpeeksi opetusta ja 18 ei ko-
kenut saaneensa tarpeeksi opetusta laskimoverinäytteiden ottamisesta koulutusohjelman aikana. 
Opiskelijat olisivat kaivanneet enemmän käytännön harjoitusta laskimoverinäytteiden ottamisesta.  
 
Opinnäytetyön teoriaosassa on käsitelty asiakkaan ohjaus ennen verinäytteiden ottamista, hoitajan 
valmistautuminen verinäytteiden ottoon, verinäytteiden ottotekniikat, verialtistustapaturma, veri-
näytteidenottojärjestys sekä verinäytteiden käsittely, säilytys ja kuljetus. 
 
Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena Webropolissa ja kysely lähetettiin sähköpostilla 73:lle val-
mistuvalle sairaanhoitajaopiskelijalle. Kyselyssä kysyttiin opiskelijan aiempaa kokemusta laskimo-
verinäytteiden ottamisesta, kokiko opiskelija saaneen tarpeeksi opetusta koulussa laskimoverinäyt-
teiden ottamisesta sekä ajantasaiseen teoriatietoon liittyviä kysymyksiä.  
 
Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää Oulun ammattikorkeakoulussa opintosuunnitelmaa 
suunniteltaessa, tulisiko opintoja lisätä laskimoverinäytteiden ottamisesta.  
 
 

Asiasanat: laskimoverinäyte, laskimoverinäytteiden ottaminen, sairaanhoitajaopiskelija, kysely  
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The purpose of this thesis was to find out the readiness of nursing school students gra-
duating with the survey to take venous samples and to evaluate and compare the re-
sults with the information of the time. In addition, the purpose was to find out about the suffi-
ciency of teaching related to venous blood sampling. The target group of the study was nur-
sing students graduating from Oulu University of Applied Sciences.  
  
  
The theoretical part of the thesis deals with customer guidance before taking blood samples, pre-
paration for the treatment and blood sampling, blood sampling technique, blood exposure acci-
dent, blood sampling sequence and blood sample storage and transport.  
  
The survey was conducted as a survey in Webropol and the questionnaire was sent by email to 
73 nursing students. In the inquiry asked the student's previous experience of taking samp-
les of las-kimover, whether the student had enough instruction at the school for taking ve-
nous blood samples, and questions related to up-to-date theory.  
  
  
25 students responded to the inquiry and three of them had previous experience of taking ve-
nous blood samples. More than half of the respondents felt their willingness to take venous samp-
les at a practical level, either satisfactory or weak. Students would have needed more practi-
cal training on taking venous samples.  
  
  
The results of the thesis can be utilized in designing the curriculum at Oulu University of Ap-
plied Sciences, whether the studies should increase the collection of venous samples.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Keywords: venous blood sample, take a venous blood sample, nurse student, inquiry  
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kyselyn avulla valmistuvien sairaanhoitajaopiske-

lijoiden omia arvioita valmiuksistaan ottaa laskimoverinäytteitä sekä arvioida ja vertailla saatuja 

tuloksia ajantasaiseen tietoon. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää opiskelijoiden kokemuksia laski-

moverinäytteiden ottoon liittyvän opetuksen riittävyyttä. ”Laboratoriotutkimukset ovat tärkeä osa 

terveydenhuoltoa. Niiden avulla diagnosoidaan tai suljetaan pois sairauksia, arvioidaan ihmisen 

terveydentilaa, seurataan hoitoa ja arvioidaan työkykyä” (Matikainen, Miettinen & Wasström 2016, 

8). Aihe on tärkeä, koska oikeanlaisella näytteiden ottamisella ja käsittelyllä on suuri merkitys tu-

losten oikeellisuuteen. Vaikka bioanalyytikot vastaavat pääosin laskimoverinäytteiden otosta sai-

raaloissa, tulee sairaanhoitajilla kuitenkin olla valmiudet ottaa näytteitä.  

 

Olemme itse havainneet hoitotyössä ja ohjatuissa harjoitteluissa, että sairaanhoitajat ottavat laski-

moverinäytteitä. Kokemuksemme mukaan useimmissa kotisairaanhoidon yksiköissä ja vuodeosas-

toilla sairaanhoitajat toimivat ainoina verinäytteiden ottajina. Kuitenkin meidän perusopintojen ai-

kana olemme saaneet opetusta laskimoverinäytteiden ottoon vain yhden harjoituskerran verran. 

Sen vuoksi valitsimme tämän opinnäytetyön aiheen, koska meitä alkoi kiinnostaa, kuinka paljon 

valmistuvilla sairaanhoitajaopiskelijoilla on ajantasaista tietoa laskimoverinäytteiden otosta.  

 

Kyselystä saatu tieto hyödyttää Oulun ammattikorkeakoulun opettajia, jotka kehittävät opintosuun-

nitelmaa, koska kyselystä selviää opiskelijoiden oma näkemys siitä, kuinka paljon he ovat kokeneet 

saaneensa opetusta laskimoverinäytteiden ottoon koulutuksen aikana. Kyselyssä selvitämme, 

kuinka paljon valmistuvilla sairaanhoitajaopiskelijoilla on ajantasaista tietoa, miten asiakas tulisi 

valmistella laskimoverinäytteiden ottoon ja miten näytteet tulisi ottaa. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli saada ajantasaista tietoa laskimoverinäytteiden otosta sekä valmis-

tuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden arvioita omista valmiuksistaan ottaa laskimoverinäytteitä. Opin-

näytetyössä tuotettua tietoa voidaan hyödyntää sairaanhoitajaopiskelijoiden opintosuunnitelmaa 

kehitettäessä. Opinnäytetyössä tuotetusta tiedosta hyötyvät myös sairaanhoidon opiskelijat itse 

vastatessaan kyselyyn, sillä tällöin he voivat arvioida osaamistaan ja tarvittaessa hankkia lisäosaa-

mista ennen tutkintoon valmistumista ja sen jälkeen muun muassa työhönsä liittyvissä perehdytyk-



  

8 

sissä tarvittaessa. Hankimme tietoa kirjallisuudesta ja teettämästämme kyselystä. Oma tavoit-

teemme oli saada tietoa laskimoverinäytteiden otosta, jota voimme hyödyntää tulevaisuudessa sai-

raanhoitajan työssä. 

Opinnäytetyössämme vastaamme seuraaviin tutkimusongelmiin 

 

1. Minkälaisiksi valmistuvat sairaanhoitajaopiskelijat arvioivat valmiutensa ottaa laskimoverinäyt-

teitä?  

2. Millaisiksi valmistuvat sairaanhoitajaopiskelijat arvioivat ajantasaiset tietonsa laskimoverinäyttei-

den ottamisessa? 

3. Miksi sairaanhoitajien tulee opiskelijoiden mielestä osata ottaa laskimoverinäytteitä?  

4. Kuinka paljon ammattikorkeakoulussa on opiskeltu laskimoverinäytteiden ottamista opiskelijoi-

den arvioimana? 



  

9 

2 LASKIMOVERINÄYTE, ASIAKKAAN OHJAUS JA NÄYTTEEN OTTAMINEN 

Suurin osa verinäytteistä ovat laskimoverinäytteitä. Näytteen etuja ovat, että yhdellä näytteenottok-

erralla voidaan täyttää useita eri näyteputkia ja yhdestä verinäyteputkesta voidaan tehdä useita 

laboratoriotutkimuksia. Verinäytteet otetaan ensisijaisesti kyynärtaipeen laskimoista, mutta jos 

kyynärtaipeesta ei saada otettua näytettä, voidaan käyttää kyynärvarren tai kämmenselän las-

kimoita. Jalkojen laskimoita ei suositella näytteenottoon, koska riski laskimotukokseen tai las-

kimotulehdukseen on suuri. Laskimoverinäyte otetaan aina siistiltä ja ehjältä alueelta, koska 

muussa tapauksessa tulehdusriski on suurentunut. (Matikainen ym. 2016, 67-68.) 

2.1 Asiakkaan ohjaus ennen verinäytteiden ottamista 

Asiakkaan hyvä ja perusteellinen ohjaus ennen näytteenottoa on tärkeää, koska asiakkaan toiminta 

voi vaikuttaa laboratorionäytteen analyysitulokseen. Tulosta voidaan pitää luotettavana, mikäli po-

tilas on valmistautunut näytteenottoon oikealla tavalla saatujen ohjeiden mukaan. Asiakkaan oh-

jauksessa on muistettava yksilöllisyys, jotta ohjeistuksesta saadaan toivottu hyöty. Asiakkaalle tu-

lee kertoa, mitä verinäytteitä otetaan ja miksi. Jotta näytteet olisivat laadukkaita, tulee asiakkaalle 

perustella selkeästi, miksi hänen tulisi noudattaa annettuja ohjeita ennen näytteenottoja. Esimer-

kiksi asiakkaalle voidaan ohjeistaa ravinnotta oleminen tai lääkkeiden ottamatta jättäminen. On 

hyvä antaa asiakkaalle sekä suulliset, että kirjalliset ohjeet ja käydä ne vielä yhdessä läpi. (Mati-

kainen ym. 2016, 17-22.) 

 

Ravinto on merkittävässä asemassa, kun on kyse verinäytteistä. Ravinnolla voi olla suuri vaikutus 

mitattavan aineen pitoisuuteen elimistössä ja siten se vaikuttaa myös verinäytteen tuloksiin. 

Ravinto voi vaikuttaa siten, että mitattavan aineen pitoisuus elimistössä joko nousee tai laskee. 

Ravinnon vaikutus voi näkyä myös siten, että näyte samentuu, jolloin se vaikeuttaa tiettyjä mit-

tausmenetelmiä. Ravinnon vaikutus voi olla lyhyt- tai pitkäkestoinen. Myös ravinnon koostumus voi 

vaikuttaa eritavoin näytteen tulokseen. (Tuokko ym. 2008, 22.) 

 

Jos laboratoriokokeissa otetaan paastoarvoja, tulee paastoaminen aloittaa vähintään 10 tuntia en-

nen näytteenottoa. Silloin ei saa syödä eikä nauttia nesteitä, ainoastaan vettä voi hieman juoda. 

Jos laboratoriokokeita varten ei tarvitse paastota, voi syödä kevyesti ennen näytteenottoa. Jotta 
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laboratoriotulokset olisivat mahdollisimman luotettavat, tulisi välttää alkoholin, tupakan, kahvin, 

teen ja virvokkeiden nauttimista edellisestä illasta lähtien. Myös kovaa fyysistä rasitusta tulisi vält-

tää sekä vitamiini –ja ravintolisien käyttöä edeltävästä illasta lähtien. Ellei lääkäri ole toisin määrän-

nyt, voi säännöllisesti käytössä olevat lääkkeet ottaa normaalisti. Ennen näytteenottoa tulisi istua 

n. 15 minuuttia rauhallisesti. (NordLab 2017, viitattu 22.5.2017.) 

 

2.2 Hoitajan toiminta ennen näytteenottoa 

Hoitajan on oltava siisti ja puhdas. Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen kuuluu asep-

tiseen toimintaan, mutta on myös kohteliasta. Ihon tulisi olla terve ja ehjä. Hoitajalla on omat 

työvaatteet päällään, kun hän ottaa verinäytettä. Työvaatteet suojaavat niin asiakasta kuin näyt-

teenottajaakin, sekä ympäristöä. Suojakäsineet voivat olla joko steriilit, yksittäispakatut tai tehdas-

puhtaat ja ne ovat aina näytteenotto- ja asiakaskohtaiset. Tarvittaessa voidaan käyttää myös suu-

nenäsuojusta, suojalaseja tai visiirejä. Pitkät hiukset pidetään kiinni eikä isoja koruja saa käyttää 

turvallisuusriskin vuoksi. Lisäksi korut keräävät mikrobeja ja likaa. Näkyvät lävistyskorut ovat myös 

kiellettyjä. Kynnet tulee olla lyhyet, eikä rakennekynsiä saa käyttää. (Matikainen ym. 2016, 25-26.) 

 

Ennen näytteenottoa tulee hoitajan varmistaa, että näytteenottovälineet ovat käyttökuntoiset. Väli-

neiden osalta tarkistetaan, että viimeinen käyttöpäivä on voimassa, ne on säilytetty oikeassa läm-

pötilassa suojassa valolta ja kosteudelta ja tarvittaessa lämmitetty ennen näytteenottoa. Työympä-

ristön tulisi olla turvallinen, jotta hyvää aseptiikkaa ja ergonomiaa voidaan toteuttaa. (Matikainen 

ym. 2016, 24.) Ennen näytteenottoa on myös tärkeää varmistaa asiakkaan henkilöllisyys kysymällä 

asiakkaan nimi ja henkilötunnus. Jos asiakas ei pysty itse ilmaisemaan henkilötietojaan, voi var-

mistuksen tehdä kysymällä asiakkaan saattajalta tai omahoitajalta. Myös asiakkaan kädessä ole-

vasta tunnistusrannekkeesta voi henkilötiedot tarkistaa. Ennen näytteenottoa tulee varmistaa, että 

asiakas on noudattanut laboratoriokokeita varten määrättyjä ohjeita. Mikäli ohjeita ei olla nouda-

tettu, se kirjataan tutkimuspyyntöön tai näytteenotto siirretään toiseen ajankohtaan. (Matikainen 

ym. 2016, 19-38.) 
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2.3 Näytteenottovälineet 

Näytteenottovälineitä ovat staasi eli kiristysside, desinfektioaine, ihonpuhdistuslaput, neulat, joko 

vakuumineula, siipineula, eli perhosneula tai avoneula. Lisäksi on holkki eli adapteri, ver-

inäyteputki/putket, ihoteippi ja sideharso, asiakkaan tunnistetarrat sekä hoitajan suojakäsineet. 

 

Vakuumineula on pieni neula, joka läpäisee ihon helposti. Nykyisin on käytössä monenlaisia tur-

vaneulajärjestelmiä, jolloin suojakorkkia ei tarvitse ”hylsyttää”, vaan neula napsautetaan joko su-

oraan jäteastiaan tai neulan suojaksi käännetään neulansuojus. Turvaneulat ovat vähentäneet 

neulanpistotapaturmia huomattavasti. Siipineula on toinen vakuumineula, jossa neulan ja holkin 

välissä on ohut muoviletku ja neulan kannassa muoviset siivekkeet. Siipineulalla verinäyte voidaan 

ottaa ihon pinnallisista laskimoista esimerkiksi kämmenselästä. Siipineulaa käytetään erityisesti 

lapsilla. Letku mahdollistaa sen, että näytteenottaja saa lisää liikkumatilaa näytettä otettaessa ja 

näyteputki on turvallisesti letkun toisessa päässä. Siipineulaa käytettäessä näkee nopeammin, että 

milloin neula on suonessa, koska veri nousee neulan kantaan jo ennen kuin näyteputki asetetaan 

paikoilleen. Avoneulassa neulan kantaosa on avoin, jolloin näytteenottajalla on oltava heti saa-

tavilla näyteputki veren keräämistä varten. Holkki, eli adapteri on muovinen apuväline, johon vaku-

umineula tai siipineula kiinnitetään ennen pistämistä. Pistämisen jälkeen näyteputki työnnetään 

holkkiin. Holkkeja on saatavilla useaa eri mallia. Lisäksi on olemassa myös kertakäyttöisiä neula-

holkkiyhdistelmiä. Käytön jälkeen yhdistelmä heitetään kokonaisuudessaan pois. Tästä esimerk-

kinä turvaneulat. Verinäyteputkia on useita erilaisia eri käyttötarkoituksiin. Tehtävä tutkimus 

määrää loppujen lopuksi käytettävän näyteputken. Näyteputkessa voi olla lisäaineita, kuten hyyty-

misenestoainetta eli antikoagulanttia, hyytymisaktivaattoria tai erottelua helpottavaa geeliä. (Mat-

ikainen ym. 2016, 68-72.)  

2.4 Laskimoverinäytteiden ottaminen 

Näytteenotossa on tärkeää noudattaa huolellista aseptiikkaa. Aseptisella toiminnalla huolehditaan 

näytteenottajan ja asiakkaan turvallisuudesta. Lisäksi suojataan näyte kontaminoitumiselta ja su-

ojataan ympäristöä. Tartuntoja ehkäistään hyvällä käsihygienialla, huolehtimalla välineiden pu-

htaudesta, sekä noudattamalla aseptiikan periaatteita. Näytteenotossa kaikki välineet ovat ste-

riilejä, joilla läpäistään iho tai limakalvo. Tärkein aseptinen toimenpide on käsien desinfektio ennen 
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näytteenottoa. Kädet desinfioidaan alkoholia sisältävällä käsihuuhteella, joka on 80% etanolia. 

(Matikainen ym. 2016, 27.) 

 

Ergonomian tarkoituksena on tehdä työ turvalliseksi. Näytteenottaja voi omalta osaltaan vaikuttaa 

ergonomiaan esimerkiksi säätämällä tuolin, sängyn tai pöydän korkeutta itselleen sopivaksi. Työn 

ohessa voi harrastaa myös taukojumppaa tai venytellä. Näytteenottovälineet asetellaan lähelle 

itseä, jotta ne ovat helposti saatavilla. Ergonomiaan voi vaikuttaa myös säätämällä valaistusta, 

lämpötilaa tai minimoimalla ympäristön äänet. (Matikainen ym. 2016, 34-35.) 

 

Asiakas ohjataan istumaan ja ojentamaan kätensä suoraan alas. Mikäli istuminen ei onnistu, voi-

daan näyte ottaa myös makuultaan olevalta asiakkaalta. Kättä voidaan tukea tarvittaessa tyynyllä 

hyvän näytteenottoasennon saamiseksi. Sen jälkeen käteen asetetaan staassi noin 10 cm pisto-

kohdan yläpuolelle, jotta laskimo löytyisi helpommin. Staassi saa olla kiristettynä vain yhden mi-

nuutin ajan, koska pidempiaikainen käyttö nostaa verenpainetta, joka vaikuttaa veren koostumuk-

seen. Hyytymistutkimuksissa staassia ei saa käyttää ollenkaan. (Matikainen ym. 2016, 72-76.) 

 

Sopivan laskimon tuntee parhaiten tunnustelemalla sormella poikittain laskimon päältä sekä pyy-

tämällä asiakasta puristamaan kevyesti kättä nyrkkiin. On tärkeää erottaa laskimo ja valtimo. Val-

timon tunnistaa voimakkaasta sykkeestä. Näytteenottokohta tulee vaihtaa, jos on vaarana pistää 

valtimoon. Kun hyvä näytteenottopaikka on löytynyt, puhdistetaan iho näytteenottokohdasta alko-

holia sisältävällä puhdistuslapulla. Yhdellä puhdistuslapulla ihoa pyyhitään vain kerran ja pyyhkäisy 

suuntaa pistokohdasta poispäin. Ihon tulee antaa kuivua ennen pistosta eikä pistokohtaan tule 

enää koskea sormilla. Sen jälkeen pisto suoritetaan joko vakuumitekniikalla tai avotekniikalla. (Ma-

tikainen ym. 2016, 72-76.) 

 

Näyteputkea tulee pitää niin kauan paikallaan, että verentulo loppuu. Putki tulisi täyttää aina mää-

rämittaan saakka. Yleensä täyttömäärä voi olla myös +/- 10% optimaalisesta, mutta nestemäinen 

antikoagulanttinäyte tulee olla tarkkaan otettu määrämitan verran. Heti näytteenoton jälkeen putkia 

tulee käännellä rauhallisesti ylösalaisin putkikohtaisten ohjeiden mukaan. Jokaisessa näyteput-

kessa tulee olla tunnistetarra, jossa mainitaan asiakkaan nimi ja henkilötunnus, tilattu tutkimus, 

tilaava hoitoyksikkö ja näytteenoton aika ja päivämäärä. (NordLab 2015, viitattu 22.5.2017; Nor-

dLab 2016, viitattu 22.5.2017.) 
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Mikäli asiakkaalla on parhaillaan menossa infuusio, niin silloin suositellaan, että näyte otetaan 

toisesta kädestä. Jos verinäyte täytyy kuitenkin ottaa kädestä, jossa on infuusio, niin suoniyhteyden 

täytyisi olla suljettuna vähintään 5-10 minuuttia ennen näytteenottamista, ettei tiputettu neste 

pääsisi verinäytteeseen ja sitä kautta muokkaamaan verinäytteen tuloksia. Hätätapauksessa näyte 

voidaan kuitenkin ottaa ilman suoniyhteyden sulkemista. (Matikainen ym. 2016, 67.) 

2.5 Vakuumitekniikka 

Vakuumitekniikalla otettaessa laskimoa painetaan noin 10 cm pistokohdan alapuolelta, jotta suoni 

ei karkaa eikä oma käsi ole tiellä pistettäessä ja, että pistokulma pysyisi loivana. Asiakkaalle ker-

rotaan, kun pistetään. Pisto tapahtuu suonen suuntaisesti ja kun neula on suonessa, voi toisen 

käden otteen irrottaa näyteputkien vaihtamista varten. Piston jälkeen staassi avataan tai löysätään 

ja putki työnnetään holkkiin. Putket tulee täyttää oikeassa järjestyksessä sekä sekoittaa heti täyt-

tämisen ja holkista irrottamisen jälkeen. Putki täyttyy alipaineen avulla tarvittavan määrän. Kun 

kaikki näytteet on otettu, vedetään neula ja holkki pois suonesta, jonka jälkeen pistokohtaa paine-

taan puhtailla taitoksilla verentulon tyrehdyttämiseksi. (Matikainen ym. 2016, 74-75.) 

2.6 Avotekniikka 

Avotekniikassa pisto toteutetaan erillisellä neulalla, jonka kantaosa on avoin. Tämän vuoksi näyt-

teenottajan tulee olla valmiina asettamaan näyteputki neulan alle heti, kun veri alkaa virrata. Toinen 

tapa on, että näytteenottaja pitää putkea valmiina samassa kädessä, jolla suorittaa piston. Siten 

veri valuu heti siististi putkeen. Näyteputki täytetään merkkiviivaan asti, jonka jälkeen näyteputki 

suljetaan ja sekoitetaan mahdollisimman nopeasti. Avoneulaa käytetään, jos asiakkaalla on ohuet 

tai hauraat suonet. Avonäytteenotossa käytetään 18 G, 19 G ja 20 G kokoisia neuloja. Neula on 

aina 40mm pitkä. Avoneula on suurempi kuin vakuumineula, koska näytteenotto avotekniikalla kes-

tää kauemmin kuin vakuumitekniikalla. Neulan suurella koolla pyritään estämään veren hyytyminen 

kesken näytteenoton. (Matikainen ym. 2016, 71-77.) 
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2.7 Verinäytteidenottojärjestys 

Näytteenottojärjestyksen tarkoituksena on estää vakuuminäyteputkien sisältämien lisäainei-

den haitallinen siirtyminen putkesta toiseen. Lisäksi näyteputkien järjestyksellä pyritään vält-

tämään veriviljelypullojen kontaminaatiota sekä minimoimaan hyytymisjärjestelmän aktivoi-

tumisesta johtuvat tutkimustulosten muutokset. (NordLab 2016, viitattu 22.5.2017.)  

 

1.  Veriviljelypullot, aerobi- ja anerobipulloissa korkit erivärisiä. Erilliset näytteenotto-ohjeet. 

2.  Sitraattiputket, korkki vaaleansininen. Hyytymistutkimukset. 

3.  Seerumi- ja seerumigeeli-putket, seerumiputken korkki punainen ja seerumigeeliputken 

korkki punainen tai keltainen. Ei antikoagulanttia, tavallisesti mukana kuitenkin hyytymis-

aktivaattori. 

4.  Hepariini- ja hepariinigeeliputket, korkki vihreä. Elektrolyytit, automaatiokemia.  

5.  Hivenaineputket, korkki tummansininen. Hivenainemääritykset. 

6.  EDTA-putket, korkki violetti ja vaaleanpunainen. Verenkuvatutkimukset violettiin. Veri-

ryhmä-, veriryhmävasta-aine– ja sopivuuskoemääritykset vaaleanpunaiseen.  

7.  Sitraattiputki B -Laskoa varten, musta korkki, jota ei saa avata.  

8.  Fluoridiputket (tavallisimmin FC – putket), korkki harmaa. Huomioi huolellinen sekoitus. 

Glukoosimäärityksiin.  

9.  CPT-, PAXgeneACD- yms erikoisputket 

 

Hukkaputkena voi käyttää joko lisäaineetonta näyteputkea tai samanväristä näyteputkea, jolla ottaa 

ensimmäisen näytteen. (NordLab 2016, viitattu 22.5.2017.) 

2.8 Verinäytteiden käsittely, säilytys ja kuljetus 

Näyteputkien sekoittamisessa noudatetaan putkivalmistajan ohjeistusta. Näyteputket sekoitetaan 

välittömästi näytteenoton jälkeen käännellen putkea ylösalaisin. Tällöin näyteputkessa oleva lisä-

aine sekoittuu veren kanssa. Samoin toimitaan, vaikka näyte laitettaisiinkin automaattiseen veren-

sekoittajaan näytteenoton jälkeen. Jotkut näytteet eivät siedä liiallista sekoittamista ja jotkut taas 

tarvitsevat pitkäaikaisen sekoittamisen, joten siksi on tärkeää katsoa näyteputkikohtainen ohjeis-

tus. (Yhtyneet Medix Laboratoriot 2019, viitattu 15.3.2019.) 
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Seeruminäytteet sentrifugoidaan, eli solut erotetaan seerumista tai plasmasta vasta, kun ne ovat 

hyytyneet vähintään 30 minuuttia. Kuitenkin aikaa saa kulua näytteenoton ja erottelun välillä enin-

tään 1 tunti, ellei kyseisen tutkimuksen kohdalla ole erillistä mainintaa sallitusta seisotusajasta en-

nen sentrifugointia. Plasmanäytteet jäähdytetään huoneenlämpöisiksi ennen erottelua. (Yhtyneet 

Medix Laboratoriot 2019, viitattu 15.3.2019.) 

 

Näytteiden säilytyksessä tulee kiinnittää huomiota näyteputkien käyttöohjeisiin. Jotkut näytteistä 

tulee säilyttää valolta suojattuna eikä näytteet saa jäätyä. Näytteet tulee säilyttää suljetussa asti-

assa ja säilytyslämpötila tulee huomioida, koska se voi vaikuttaa näytteen laatuun. Näytteet tulee 

pakata niin, etteivät ne pääse vaurioitumaan kuljetuksen aikana. Näytteet tulisi säilyttää mieluiten 

pystyasennossa. Yleensä näytteet säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämpöisinä, jos näytteet ana-

lysoidaan samana päivänä. (Matikainen ym. 2016, 42-43.) 

2.9 Sairaanhoitajakoulutuksen aikaiset opinnot laskimoverinäytteiden ottamisesta 

Laskimoverinäytteiden ottamisen teoriaopinnot ja käytännön harjoittelu sisältyivät 2015-2016 vuo-

den opintosuunnitelman mukaan ikääntyneen hoitotyön perusteisiin. Opetussuunnitelmassa ikään-

tyneen hoitotyön perusteiden osaamistavoitteet ovat: opiskelija osaa kuvata ikääntyneen asiak-

kaan yksilöllisyyden, opiskelija osaa analysoida elämänvaiheen ja ikääntymisen vaikutuksia ikään-

tyneen hyvinvoinnille, opiskelija osaa arvioida ikääntyneen terveyttä, toimintakykyä ja voimavaroja 

erilaisin menetelmin, opiskelija soveltaa ennaltaehkäiseviä ja kuntoutumista edistäviä toimintoja 

sekä sairaanhoitoa ikääntyneen hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa, opiskelija kuvaa ikäänty-

neen moniammatillisen hoito- ja palveluverkoston ja tunnistaa omaisten aseman ja osallistumisen 

ikääntyneen hoidossa.  

 

Opetussuunnitelmassa ikääntyneen hoitotyön perusteiden sisältö on: ikääntyneen yksilöllisyys ja 

ikääntymiseen liittyvät muutokset, ikääntyneen terveys ja toimintakyky ja niiden arviointi (toiminta-

kykymittarit), sairaanhoitaja preventiivisen hoitotyön ja sairaanhoidon toteuttajana (ravitsemus, lää-

kehoito, kaatumistapaturmat, liikunta), muistihäiriöisen ja muistisairaan asiakkaan hoito, hoidon ja 

kuntoutuksen moniammatillinen yhteistyö, hyvinvointiteknologia, omaiset, järjestötoiminta sekä jul-

kinen ja yksityinen palvelujärjestelmä ikääntyneen hyvinvoinnin tukena. (Huttunen 2018, viitattu 

10.1.2019.) 
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Opetussuunnitelmassa ei erikseen mainittu laskimoverinäytteiden ottamista, vaan maininta löytyi 

opintojakson Moodle-alustalta.  
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSONGELMAT 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kyselyn avulla valmistuvien sairaanhoitajaopiske-

lijoiden omia arvioita valmiuksistaan ottaa laskimoverinäytteitä sekä arvioida ja vertailla saatuja 

tuloksia ajantasaiseen tietoon. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää opiskelijoiden kokemuksia laski-

moverinäytteiden ottoon liittyvän opetuksen riittävyyttä. Kyselystä saatu tieto hyödyttää Oulun am-

mattikorkeakoulun opettajia, jotka kehittävät opintosuunnitelmaa, koska kyselystä selviää opiskeli-

joiden oma näkemys siitä, kuinka paljon he ovat kokeneet saaneensa opetusta laskimoverinäyttei-

den ottoon koulutuksen aikana.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli saada ajantasaista tietoa laskimoverinäytteiden otosta sekä valmis-

tuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden arvioita omista valmiuksistaan ottaa laskimoverinäytteitä. Opin-

näytetyössä tuotettua tietoa voidaan hyödyntää sairaanhoitajaopiskelijoiden opintosuunnitelmaa 

kehitettäessä. Opinnäytetyössä tuotetusta tiedosta hyötyvät myös sairaanhoidon opiskelijat itse 

vastatessaan kyselyyn, sillä tällöin he voivat arvioida osaamistaan ja tarvittaessa hankkia lisäosaa-

mista ennen tutkinnon valmistumista ja sen jälkeen muun muassa työhönsä liittyvissä perehdytyk-

sissä tarvittaessa. Hankimme tietoa kirjallisuudesta sekä teettämästämme kyselystä. Oma tavoit-

teemme oli saada tietoa laskimoverinäytteiden otosta, jota voimme hyödyntää tulevaisuudessa sai-

raanhoitajan työssä. Opinnäytetyössämme vastaamme seuraaviin tutkimusongelmiin 

 

1. Minkälaisiksi valmistuvat sairaanhoitajaopiskelijat arvioivat valmiutensa ottaa laskimoverinäyt-

teitä?  

2. Millaisiksi valmistuvat sairaanhoitajaopiskelijat arvioivat ajantasaiset tietonsa laskimoverinäyttei-

den ottamisessa? 

3, Miksi sairaanhoitajien tulee opiskelijoiden mielestä osata ottaa laskimoverinäytteitä?  

4 Kuinka paljon ammattikorkeakoulussa on opiskeltu laskimoverinäytteiden ottoa opiskelijoiden ar-

vioimana? 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Kyselytutkimuksen metodologiasta 

Kvantitatiivinen tutkimus pyrkii yleistämään. Perusideana on kysyä pieneltä joukolta tutkitta-
vaa ilmiötä tutkimusongelmaan liittyviä kysymyksiä. Pienen joukon eli otoksen vastaajien 
edellytetään edustavan koko joukkoa eli perusjoukkoa. Tutkimustulosten voidaan katsoa 
edustavan koko joukkoa. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa käsitellään mittauksen tuloksena 
saatua aineistoa tilastollisin menetelmin. (Kananen 2008, 10.) 

 

Tässä tutkimuksessa selvitimme kyselyn avulla valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden omia ar-

vioita valmiuksistaan ottaa laskimoverinäytteitä. Kyselystä saimme myös selville, kuinka laaja tie-

toperusta valmistuvilla sairaanhoitajaopiskelijoilla on laskimoverinäytteiden ottamisesta. Kyselyssä 

kysyimme yksinkertaisia, tutkimusongelmiimme pohjautuvia kysymyksiä. Vastaukset saatuamme 

käsittelimme vastauksia tilastollisin menetelmin verraten vastauksia ajantasaiseen tietoon laskimo-

verinäytteiden ottamisesta. 

4.2 Tutkimukseen osallistujat 

Tutkimus toteutettiin tekemällä kysely valmistuville sairaanhoitajaopiskelijoille. Kysely toteutettiin 

webropol-ohjelmalla ja se lähetettiin sähköpostilla kaikille valmistuville sairaanhoitajaopiskelijoille. 

Kyselyssä kysyimme, onko vastaajilla kokemusta laskimoverinäytteiden otosta, jos on niin kuinka 

paljon ja minkälaisissa olosuhteissa sekä kokivatko vastaajat saaneensa tarpeeksi oppia koulusta 

laskimoverinäytteiden ottamisesta. Lisäksi selvitimme vastaajien tietoperustaa laskimoverinäyttei-

den ottamiseen erilaisilla kysymyksillä. Näiden kysymysten perusteella saimme laajan kuvan opis-

kelijoiden tiedoista. Analysoimme aineiston ja vertailimme kyselyn vastauksia ajantasaiseen tietoon 

laskimoverinäytteiden ottamisesta. 

 

Käytimme tiedonkeruun menetelmänä tekemäämme kyselyä ja kirjallisuutta. Opinnäytetyömme si-

sältää ajantasaista tietoa laskimoverinäytteiden otosta sekä kyselystä saatujen vastausten vertai-

lua ajantasaiseen tietoon. Selvitimme kyselyssä myös, miksi sairaanhoitajilla tulee olla valmiudet 

ottaa laskimoverinäytteitä ja opetetaanko laskimoverinäytteiden ottoa riittävästi Oulun ammattikor-

keakoulussa. Näiden tietojen avulla saimme vastaukset tutkimusongelmiimme. Kun olimme saa-
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neet tehtyä opinnäytetyön suunnitelman valmiiksi, lähetimme sen ohjaavalle opettajalle tarkistetta-

vaksi. Kun suunnitelma oli hyväksytty, teimme tutkimuslupahakemuksen Oulun ammattikorkeakou-

lulle. Kun tutkimuslupahakemus oli hyväksytty, lähetimme kyselyn opiskelijoille.  

4.3 Aineiston keruu ja analysointi 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa selvitetään määriä, riippuvuuksia ja syyseurauksia. Usein 
joudutaan tyytymään suppeaan osaan perusjoukkoa eli otokseen, josta tehdään johtopää-
tökset. Tilastollisessa päättelyssä esitetään tutkimusongelman kannalta oleelliset jakauma-
luvut, joita käytetään tulosten yleistämiseksi perusjoukkoon. (Kananen 2008, 51-52.) 

 

Kysely toteutettiin webropol-ohjelmalla, jonka kautta saimme selkeät tulokset, joita meidän oli 

helppo analysoida ja vertailla erilaisten taulukoiden avulla. Tutkimme ja vertasimme saatua aineis-

toa prosentuaalisesti sekä vastaajamäärien mukaan eli kuinka monta vastaajaa vastasi kysymyk-

seen oikein ja väärin verrattuna ajantasaiseen tietoon laskimoverinäytteiden otosta. Ennen kyselyn 

lähettämistä testasimme kyselyn toimivuuden lähettämällä kyselyn muutamille ennakkoon valituille 

luokkakavereille. Kysely lähetettiin sähköpostitse kaikille valmistuville sairaanhoitajaopiskelijoille ja 

vastausaika oli kuukausi. Lähetimme muistutusviestin kahden viikon kuluttua kyselyn lähettämi-

sestä niille, jotka eivät olleet kyselyyn vielä vastanneet. Kysely lähetettiin 73:lle henkilölle, vastaajia 

oli 25 henkilöä. Ennakoimme, että katoa tulee olemaan noin puolet vastaajista, mutta tälläkin mää-

rällä saimme luotettavan tutkimustuloksen.  

4.4 Luotettavuus ja eettiset kysymykset 

Tutkimuksen tarkoituksena on saada mahdollisimman luotettavaa ja totuudenmukaista tie-
toa. Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa käytetään validiteetti- ja reliabiliteettikäsitteitä, 
jotka molemmat tarkoittavat luotettavuutta. Validiteetti tarkoittaa lyhyesti sitä, että tutkitaan 
oikeita asioita tutkimusongelman kannalta ja reliabiliteetti tutkimustulosten pysyvyyttä. (Ka-
nanen 2008, 79.) 

 

Kyselykutsussa mainitsimme vastaajille, että toivomme heidän vastaavan kyselyyn tämänhetkisen 

tietonsa perusteella, jotta saimme tiedon siitä, miten hyvin he ovat oppineet ja saaneet opetusta 

asiasta koulussa. Kyselyn raportointi toteutettiin niin, että vastaajat pysyivät anonyymeina. Kyselyn 

taustatiedoissa kysyimme vastaajilta, onko heillä aiempaa kokemusta ja kuinka paljon laskimove-

rinäytteiden otosta, ja jos on, niin millaisissa olosuhteissa. Lisäksi kysyimme opiskelijoiden omaa 

arviota, kuinka paljon he kokivat saaneensa opetusta laskimoverinäytteiden ottoon koulussa ja 



  

20 

oliko opetusta ollut riittävästi. Loput kysymykset pohjautuivat tämän hetkiseen tietoon laskimoveri-

näytteiden ottamisesta. Kyselyn kutsussa kävi vastaajille ilmi, että vastaajat käsitellään anonyy-

misti, kyselyn vastauksia käytettiin ainoastaan opinnäytetyöhömme ja, että vertaamme kyselyn 

vastauksia ajantasaiseen tietoon laskimoverinäytteiden otosta.  Kysymykset laadittiin tutkimuson-

gelmien pohjalta, jolloin saimme vastaukset myös tutkimusongelmiimme. 

4.5 Riskit ja niiden ennakointi 

1. Vastauksia ei tule tarpeeksi, jolloin tulokset vertailukelvottomia 

2. Aikataulun pettäminen 

3. Motivaation loppuminen 

4. Yhteistyöongelmat 

5. Ajantasaisten lähteiden vähäisyys 

 

Pyrimme saamaan vastauksia mahdollisimman paljon ja pyrimme saatekirjeessä perustelemaan, 

kuinka tarpeellista vastaaminen olisi. Aikataulussa pysymisessä oli haasteensa, koska toinen 

meistä oli äitiyslomalla yhden lukuvuoden ja toinen jatkoi opintoja, jotka sisälsivät paljon harjoitte-

luita, joten yhteisen ajan löytäminen oli haasteellista. Tarkoituksenamme kuitenkin oli kirjoittaa tie-

toperustaa myös osittain itsenäisesti. Haasteena oli myös motivaation löytäminen muun elämisen 

ohessa. Lähteitä etsittäessä tuli paljon vastaan vuosikymmeniä vanhoja lähteitä, joten ajantasaisen 

tiedon löytäminen oli myös haasteellista.   
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Kysely lähetettiin 73:lle valmistuvalle sairaanhoitajaopiskelijalle. Vastauksia tuli 25:lta sairaanhoi-

tajaopiskelijalta, vastaamattomia sairaanhoitajaopiskelijoita oli 48. Vastaajista kolmella oli aiempaa 

kokemusta laskimoverinäytteiden ottamisesta. Yhdellä vastaajalla kokemusta oli 1-5 kertaa ja kah-

della vastaajalla kokemusta oli yli 10 kertaa laskimoverinäytteiden ottamisesta. Vastaajat olivat ot-

taneet aiemmin laskimoverinäytteitä kotihoidossa, palvelukodissa, laboratoriossa ja lähihoitaja-

opinnoissa. Yli puolet vastaajista koki valmiutensa ottaa laskimoverinäytteitä käytännön tasolla tyy-

dyttäväksi. Sairaanhoitajapiskelijat olisivat kaivanneet enemmän käytännön harjoitusta laskimove-

rinäytteiden ottamisesta. Vastaajista 21 uskoi tarvitsevansa laskimoverinäytteiden ottamisen taitoa 

tulevaisuuden työssään.  

5.1 Valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden arviot valmiuksistaan ottaa laskimoveri-

näytteitä 

Vastaajien määrä 25. Vastaajista kaksi kokivat valmiutensa heikoiksi, 14 tyydyttäväksi ja yhdeksän 

hyväksi ottaa laskimoverinäytteitä käytännön tasolla. 

 

 

 

KUVIO 1. Sairaanhoitajaopiskelijoiden arviot valmiuksistaan ottaa laskimoverinäytteitä 
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5.2 Valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden arviot laskimoverinäytteiden ottamiseen 

liittyvistä ajantasaisista tiedoistaan 

Vastaajien määrä 25. Vastaajista kolme koki ajantasaisen teoriatietonsa heikoksi, 11 tyydyttäväksi, 

10 hyväksi ja yksi kiitettäväksi laskimoverinäytteiden ottamisesta.  

 

 

KUVIO 2. Sairaanhoitajaopiskelijoiden arviot omista ajantasaisista tiedoistaan 

5.3 Valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden mielipiteitä laskimoverinäytteiden ottoon 

liittyvästä osaamisesta 

Vastaajien määrä 13. Alla vastaajien vapaat vastaukset kysymykseen.  

 

- Vaikka pääsääntöisesti laskimoverinäytteiden otto ei kuulu tulevaan työnkuvaani, tulee taito 

olla hanskassa, sillä toisinaan yllättävissä tilanteissa sitä voidaan tarvita. 

- Esim. palvelukodeissa ja kotihoidossa se on tärkeä taito ja vähentää terveysasemien kuor-

mitusta. 

- Koska esimerkiksi kotihoidossa monesti sairaanhoitajat ottavat näytteet ja varsinkin ikään-

tyneiden hoito painottuu koko ajan enemmän kotihoitoon. 

- Useilla osastoilla ja terveyskeskuksissa sairaanhoitajat ottavat näytteitä esim. sydänfilmin 

ottamisen yhteydessä. 

- Harvemmin täytyy, mutta pitäisihän se osata. 
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- Laskimoverinäytteet antavat arvokasta tietoa potilaan terveydentilasta ja aina ei ole esimer-

kiksi laboratoriohoitajaa lähellä ottamassa näytteitä siinä hetkessä, jolloin näytettä tarvittai-

siin. Lisäksi esimerkiksi kotihoidossa työskennellään pääosin yksin, jolloin on verinäytteen 

otto osattava. 

- Tilanteessa missä ei ehkä ole labrahenkilöitä ottamassa näytettä, on hyvä, että sairaanhoi-

taja voi ne ottaa esim. kotihoidon asiakkailta. 

- Riippuen työpaikasta, joissakin työpaikoissa sairaanhoitajat ottavat laskimoverinäytteitä. 

Siksi sairaanhoitajan tulee osata ottaa näytteet oikein. 

- Useissa yksityisissä toimipaikoissa ei käsittääkseni ole erillistä laboratoriota, joka siitä huo-

lehtisi, tällöin sairaanhoitaja ottaa näytteet. 

- Esimerkiksi useissa työpaikoissa laskimoverinäytteiden otto on jokapäiväistä. 

- Se nopeuttaa palvelua esim. kotisairaanhoidossa, vanhus voi pysyä kotona. 

- Varsinkin kotihoidossa hyödyllinen taito. Myös esim. terveyskeskuksen vastaanotolla olen 

joutunut ottamaan harjoittelun aikana. 

 

5.4 Valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden arvioita opetuksen riittävyydestä 

Vastaajien määrä 25. Vastaajista 15 koki saaneensa vähän opetusta ja 10 riittävästi opetusta las-

kimoverinäytteiden ottamisesta. Kukaan ei kokenut saaneensa paljon opetusta.  

 

 

KUVIO 3. Sairaanhoitajaopiskelijoiden arvio opetuksen määrästä.  

 

Vastaajien määrä 25. Seitsemän vastaajaa koki saaneensa tarpeeksi opetusta ja 18 ei kokenut 

saaneensa tarpeeksi opetusta laskimoverinäytteiden ottamisesta.  
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KUVIO 4. Opiskelijoiden arvio opetuksen riittävyydestä. 

 

Vastaajien määrä yhdeksän. Vastaajat olisivat kaivanneet enemmän käytännön harjoittelua kou-

lussa. Alla vastaajien vapaat vastaukset kysymykseen: minkälaista opetusta olisit vielä kaivannut: 

 

- Jos minulla ei olisi aiempaa kokemusta, tuskin olisin omaksunut niin vähällä koulutuksella 

esimerkiksi näytteenottojärjestyksen merkitystä tai muutenkaan vakioidun  

- näytteenoton periaatteita. 

- Käytännön harjoittelua. 

- Enemmän käytäntöä, esim. laboratorioharjoituspäiviä voisi olla muutama, jossa oikeilta asi-

akkailta saisi ottaa näytteitä ohjatusti. 

- Enemmän käytännön harjoittelua koulussa. 

- Käytännön opetusta enemmän, valmiudet hyvin vähäiset.  

- Kertausta eri putkiloista ja näytteenottojärjestyksestä olisi hyvä saada kertausta, itse näyt-

teenottotekniikan lisäksi. 

- Enemmän harjoitustunteja. Toki harjoittelujaksoilla on päässyt treenaamaan lisää, mutta 

silti! 

- Kiireettömämpää opetusta, esim. 2 x 2 tuntia (useampana eri päivänä) eikä yhtenä iltapäi-

vänä, jonka jälkeen asia helposti unohtuu. 

- Useampi opettaja tunnille, ettei aika mene vain odotteluun. 

5.5 Valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden vastaukset ajantasaiseen teoriatietoon liit-

tyviin kysymyksiin 

Kuviosta 5 käy ilmi sairaanhoitajaopiskelijoiden vastauksen kysymykseen: jos asiakkaalle on mää-

rättty verikokeissa otettavaksi paastoarvoja, kuinka kauan asiakkaan tulisi vähintään paastota en-

nen näytteiden ottoa? Vastaajien määrä 25. Vastaajista 14 tiesi oikein, että asiakkaan tulee paas-

tota vähintään 10 tuntia ennen näytteiden ottoa. Yksi vastaajista vastasi vähintään 5 tuntia, 10 

vastaajaa vastasi vähintään 12 tuntia. Kukaan vastaajista ei vastannut vähintään 15 tuntia.  
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KUVIO 5. Sairaanhoitajaopiskelijoiden vastausten jakauma kysymykseen paastoajasta ennen 

näytteiden ottoa 

 

Kuviossa 6 näkyy sairaanhoitajaopiskelijoiden vastaukset monivalintakysymykseen, jossa kysyttiin 

mitä seuraavista olisi hyvä välttää edellisestä illasta lähtien ennen näytteenottoa. Vastaajien määrä 

oli 25. Vastaajista kukaan ei tiennyt vastauksia täysin oikein. Oikeat vastaukset olivat kahvia, vir-

voitusjuomia, tupakkaa, kovaa fyysistä rasitusta, alkoholia, teetä, vitamiinivalmisteita ja ravintoli-

sävalmisteita.  

 

 

KUVIO 6. Sairaanhoitajaopiskelijoiden vastaukset monivalintakysymykseen 



  

26 

 

Kuviossa 7 näkyy sairaanhoitajaopiskelijoiden vastaukset kysymykseen, kuinka kauan asiakkaan 

tulisi istua rauhallisesti ennen näyttein ottoa. Vastaajien määrä 25. Vastaajista 16 vastasi oikein 15 

minuuttia. 7 vastaajaa vastasi 10 minuuttia ja 2 vastaajaa 5 minuuttia. 

 

 

KUVIO 7. Sairaanhoitajaopiskelijoiden vastaukset kysymykseen, kuinka kauan tulisi istua ennen 

näytteenottoa 

 

Kuviossa 8 näkyy opiskelijoiden vastauksen monivalintakysymykseen. Kysymyksessä kysyttiin: 

mitä seuraavista asioista on tärkeä varmistaa asiakkaalta ennen näytteenottoa. Vastaajien määrä 

25. 21 vastaajaa 25:sta tiesi vastaukset täysin oikein. Oikeat vastaukset olivat nimi, henkilötunnus 

ja näytteenottoa varten annettujen ohjeiden noudattaminen.  

 

 

KUVIO 8. Sairaanhoitajaopiskelijoiden vastaukset kysymykseen, mitä tietoja asiakkaalta tulee var-

mistaa  

 

Kuviossa 9 näkyy vastaukset kysymykseen, kuinka kauan staassi saa olla kiristettynä yhtäjaksoi-

sesti näytettä otettaessa. Vastaajien määrä 25. 10 vastaajaa vastasi oikein: staassi saa olla kiris-

tettynä 1 min ajan. Viisi vastaajaa vastasi 2 minuuttia ja 10 vastaajaa vastasi 30 sekuntia.  
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KUVIO 9. Sairaanhoitajaopiskelijoiden vastaukset staassin kiristyksestä 

 

Kuviossa 10 näkyy vastaukset monivalintakysymykseen, mitä tietoja näytteen tunnistetarrassa tu-

lee olla kirjattuna. Vastaajien määrä 25. Kahdeksan vastaajaa tiesi vastaukset täysin oikein. Oikeat 

vastaukset olivat näytteenottoaika, näytteenoton päivämäärä, asiakkaan henkilötunnus, asiakkaan 

koko nimi, tilattu tutkimus ja tilaava hoitoyksikkö.  

 

 

KUVIO 10. Sairaanhoitajaopiskelijoiden vastaukset monivalintakysymykseen tunnistetarratiedoista 
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6 TULOSTEN YHTEENVETO 

Suurimmalla osalla vastaajista ei ollut aikaisempaa kokemusta laskimoverinäytteiden ottamisesta. 

Yli puolet vastanneista opiskelijoista kokivat käytännön taitonsa ottaa laskimoverinäytteitä tyydyt-

täväksi. Opiskelijat olisivat kaivanneet enemmän käytännön harjoittelua koulussa. Enemmistö vas-

taajista ei kokenut saaneensa riittävästi opetusta laskimoverinäytteiden ottamisesta. Suurin osa 

opiskelijoista koki myös ajantasaisen teoriatiedon hallinnan laskimoverinäytteiden ottamisesta tyy-

dyttäväksi.  

 

Kyselyssä kartoitimme vastaajien ajantasaisen teoriatiedon hallintaa muutamilla kysymyksillä. Ky-

symykset käsittelivät toimintaa ennen näytteenottoa, näytteenoton aikana, sekä näytteenoton jäl-

keen. Vastauksista kävi ilmi, että vastaajien ajantasaisen teoriatiedon hallinta oli puutteellista. Tu-

lokset olivat odotettuja, koska tiedämme itsekin opetuksen vähäisyyden opintojen aikana.   
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7 POHDINTA 

7.1 Tulosten tarkastelua 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kyselyn avulla valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden 

omia arvioita valmiuksistaan ottaa laskimoverinäytteitä sekä arvioida ja vertailla saatuja tuloksia 

ajantasaiseen tietoon. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, kokivatko opiskelijat saaneensa tarpeeksi 

opetusta koulusta laskimoverinäytteiden ottamisesta. Tutkimuksen kohderyhmänä oli Oulun am-

mattikorkeakoulun valmistuvat sairaanhoitajaopiskelijat.  

 

Kysely lähetettiin 73:lle opiskelijalle ja vastauksia saimme 25:lta opiskelijalta. Luku olisi saanut olla 

paljon suurempikin. Ehkä vähäiseen kyselijämäärään vaikutti se, että suurin osa opiskelijoista oli 

kyselyn lähettämisen aikaan suuntaavissa harjoitteluissa ja valmistuminen oli jo lähellä.  

 

Kyselyn tulosten perusteella opiskelijat olisivat kaivanneet opintojen aikana enemmän opetusta 

laskimoverinäytteiden ottamisesta. Suurin osa vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että tulee tarvit-

semaan taitoa ottaa laskimoverinäytteitä tulevaisuuden työssään. Teoriatiedoissa oli paljon puut-

teita opiskelijoilla.  

 

Tutkimuksen avulla saimme vastaukset tutkimusongelmiimme ja siihen, että laskimoverinäytteiden 

ottamista opetetaan liian vähän sairaanhoitajaopintojen aikana. Olisimme voineet tehdä kyselyyn 

enemmän kysymyksiä, jolloin olisimme saaneet laajemmin tietoa, esimerkiksi opiskelijoiden ajan-

tasaisesta teoriatiedosta.  

7.2 Omat oppimiskokemukset ja jatkotutkimushaasteet  

Opinnäytetyön tekeminen on ollut haasteellista ja vaatinut molemmilta paljon työtä. Yhteisen ajan 

löytämisessä ja motivaation säilymisessä oli suuria haasteita. Olisikin tärkeää, että opinnäytetyön 

tekemiselle olisi laadittu realistinen aikataulu ja siinä myös pysyttäisiin. Olemme vieneet projektin 

läpi hyvässä yhteisymmärryksessä. Opinnäytetyön tekeminen vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja ja 

paineensietokykyä. Opinnäytetyön tekoprosessin aikana olemme oppineet itse paljon laskimoveri-

näytteiden ottamisesta sekä varmasti laajennamme osaamistamme tulevaisuudessa työelämässä. 
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Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää Oulun ammattikorkeakoulussa opintosuunnitelmaa 

suunniteltaessa, tulisiko opetusta lisätä laskimoverinäytteiden ottamisesta. Tutkimuksesta voisi 

tehdä tulevaisuudessa lisätutkimuksen, jossa esimerkiksi tutkittaisiin valmistuvien sairaanhoitaja-

opiskelijoiden käytännön osaamista laskimoverinäytteiden ottamisessa.  
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LIITTEET 

LIITE 1. TUTKIMUSSUUNNITELMA 
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LIITE 2. TUTKIMUKSEN OHJELMA JA AIKATAULU 

 

TAULUKKO 1. Tutkimuksen ohjelma ja aikataulu 

 

Aikataulu Tehtävät 

Kevät 2017 Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 

Syksy 2017 Tietoperustan hankkiminen ja kyselyn laatimi-

nen 

Kevät ja syksy 2018 Kyselyn toteuttaminen ja vastausten analy-

sointi 

Kevät 2019 Opinnäytetyön esittely ja valmistuminen 
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