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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamista sovel-

taa perifeeriseen kanylointiin liittyvää teoriatietoa käytännössä. Tavoitteena oli, että sai-

raanhoitajaopiskelijat osaavat tunnistaa perifeeriseen kanylointiin liittyvät keskeiset työvai-

heet ja perustella ne. Opinnäyteyön tehtävänä oli toteuttaa perifeeriseen kanylointiin liittyvä 

työpajaopetus Laurea ammattikorkeakoulussa, Porvoon kampuksella syksyllä 2019.  

 

Tämä opinnäytetyö oli toiminnallinen opinnäytetyö. Aloitimme opinnäytetyön tekemisen pe-

rehtymällä aluksi aiheeseen liittyvään tutkimus- ja teoriatietoon. Opinnäytetyön tutkimuksel-

lisena osuutena oli sähköisen ennakkokyselyn laatiminen ja sen vastausten analysoiminen. 

Ennakkokyselylomakkeen avulla kuvasimme sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia ja odo-

tuksia perifeeriseen laskimokanyloinnin työpajaan liittyen. Kysely analysoitiin laadullisesti, 

teemoittelua hyödyntäen. Työpajaopetuksen tueksi laadimme sähköisen ennakkokyselyn, 

jossa kartoitimme opiskelijoiden kokemuksia kanyloinnista ja työpajan suunnittelussa huo-

mioimme sairaanhoitajaopiskelijoilta saamamme kyselyn vastaukset. 

 

Kyselyn vastaukset analysoitiin laadullisesti teemoittelua hyödyntäen. Sähköisen ennakko-

kyselyn vastausten mukaan sairaanhoitajaopiskelijat toivoivat erityisesti perifeerisen laski-

monkanyloinnin harjoittelemisen toistoja ja vastauksien perusteella sairaanhoitajaopiskelijat 

odottivat työpajaa jännittynein mielin. Vastauksista nousi myös opiskelijoiden epävarmuus 

kokemattomuuden vuoksi. Kehityskohteina ovat perifeerisen laskimon kanyloinnin harjoitte-

lun toisto, jotta sairaanhoitajaopiskelijat sisäistäisivät perifeerisen laskimon kanyloinnin työ-

vaiheet. Lisäksi työpajaopetukseen olisi hyvä varata enemmän aikaa, jotta opiskelijoilla olisi 

mahdollisuus kiireettömästi harjoitella. 
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Laurea University of Applied Sciences 
Porvoo 
Degree Programme in Nursing 

Abstract 
 

 

Alimi Donia, Rosenlöf Pinja 

Implementation of Peripheral Intravenous Cannulation by Nursing Students 

Year 2019  Pages 31 

 
 

The purpose of this thesis was to develop the skills of nursing students to apply the theory of 

peripheral intravenous cannulation in practice. The aim of this thesis was that nursing stu-

dents would know how to apply theory in practise. The aim was also that nursing students 

could tell the stages of the peripheral intravenous cannulation and explain them. The task of 

this thesis was to teach peripheral intravenous cannulating in a workshop in Laurea University 

of Applied Sciences on Porvoo campus in the fall of 2019. 

This thesis is a functional thesis and we started by researching the theory and information 

of peripheral intravenous cannulation and the research part was creating an online question-

naire and analysing the results of it. To support the workshop teaching, we created a prelim-

inary online questionnaire of students' experiences of peripheral intravenous cannulation. 

When planning the workshops we took the answers of the questionnaire from the nursing 

students into consideration. 

The results of the questionnaire were analyzed by categorizing. According to the answers 

of the preliminary online questionnaire, nursing students hoped especially for more practising 

and repetition and based on their answers, they were expecting the workshops with excite-

ment and they also felt insecurity because of the inexperience. The most important conclu-

sion was repetition of practising peripheral intravenous cannulation and that the students 

would internalize the stages of the peripheral intravenous cannulation. The second important 

aspect was that they would like to have more time to practise in the workshop. 
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1 Johdanto 

 

Laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen 

sekä lääkärit voivat toteuttaa perifeerisen laskimon kanylointia ja annostella sinne lääkkeitä 

sekä infuusionesteitä. Laskimoon annettavan turvallisen lääke- ja nestehoidon edellytys on, 

että sairaanhoitaja tuntee kanyloinnissa tarvittavan välineistön, ymmärtää lääke- ja neste-

hoidon erityispiirteet, osaa tehdä tarvittavat toimenpiteet aseptisesti sekä hallitsee potilaan 

seurannan. Sairaanhoitajan on myös tiedettävä oma vastuu ja velvollisuus laskimoon annetta-

van lääke- ja nestehoidon toteuttamisessa (Saano & Taam-Ukkonen 2017, 251). Sairaanhoidon 

opiskelija voi harjoitella ääreislaskimon kanylointia sekä lääkkeiden ja infuusioiden antamista 

laskimoon useimmissa terveydenhuollon organisaatioissa ohjaajan välittömässä valvonnassa. 

Edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut ammattikorkeakoulussa riittävät opinnot ja 

osoittaa ne lääkehoitopassilla. Sairaanhoitajaopiskelija ei saa koskaan tehdä kyseisiä lääke-

hoitoon liittyviä tehtäviä ilman ohjaajan valvontaa. Opiskelijan on lisäksi selvitettävä harjoit-

teluyksikkönsä ohjeista, voiko hän harjoitella ääreislaskimon kanylointia sekä lääkkeiden ja 

infuusion antamista laskimoon harjoittelun aikana (Saano & Taam-Ukkonen 2017, 254). 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamista sovel-

taa perifeeriseen kanylointiin liittyvää teoriatietoa käytännössä. Tavoitteena oli, että sai-

raanhoitajaopiskelijat osaavat tunnistaa perifeeriseen kanylointiin liittyvät keskeiset työvai-

heet ja perustella ne. 

 

Toiminnallisen opinnäytetyömme tehtävänä oli pitää Laurea-ammattikorkeakoulun sairaanhoi-

tajaopiskelijoille työpaja perifeerisen laskimokanyylin asettamisesta ja käsittelystä. Työpajan 

tarkoituksena oli harjoitella kanyylin laittoa, jossa ohjausmenetelmänä on demonstrointi sekä 

opettaa teoriatietoa aiheeseen liittyen. Lisäksi suunnittelimme kirjallisen oppimistehtävän 

perifeeriseen kanylointiin liittyen, jonka opiskelijat tekivät työpajan aikana. Opinnäytetöitä 

on tehty perifeerisen laskimon kanyloinnista aikaisemmin ammattikorkeakouluissa muun mu-

assa opetusvideoiden muodossa. Aikaisempaa opinnäytetyötä perifeerisen laskimon kanyloin-

nin harjoittelemisesta työpajassa ei tiettävästi ole, joten halusimme laatia opinnäytetyön 

työpajasta, jossa toteutuu kinesteettinen opetusmenetelmä, eli oppija saa osallistua ja ko-

keilla itse. 

 

Käytämme opinnäytetyössä tutkimusmenetelmänä kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. 

Sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia ja odotuksia työpajaan liittyen kartoitettiin sähköi-

sen ennakkokyselyn avulla. Tulokset analysoitiin kvalitatiivisesti, teemoittelua apuna käyttä-

en. Opinnäytetyössä käsitellään teoriatietoa perifeerisen laskimokanyylin asettamiseen liitty-

en. Teoriatietoon sisältyy kanylointiin tarvittavat välineet, kanyloinnin työvaiheet, käyttöin-



 7 
 

 

dikaatiot, kanyloinnin komplikaatiot ja kanyylin laittoon liittyvät infektiot ja niiden torjunta. 

Opinnäytetyö toteutetaan yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. 

 

2 Perifeerisen laskimon kanylointi 

 

Perifeerisen laskimon kanylointi tarkoittaa toimenpidettä, jossa kanyyli-neulayhdistelmällä 

lävistetään potilaan iho. Toimenpiteen tarkoituksena on asettaa suoneen väliaikainen laski-

mokanyyli, jotta saadaan toteutettua muun muassa tarvittavaa neste- ja lääkehoitoa sekä 

korjata elektrolyyttitasapainoa. Yleisin parenteraalinen intravaskulaarinen lääkkeenantotapa 

on saattaa lääke perifeeriseen laskimoon (Iivanainen & Syväoja 2016, 443). Potilaalle voidaan 

antaa laskimoon muun muassa anestesia-aineita, kipulääkkeitä ja röntgenvarjoaineita sekä 

ravitsemusliuoksia ja verituotteita (Saano & Taam-Ukkonen 2017, 252). 

 

Verenkierto toimii elimistön kuljetusjärjestelmänä. Sen tehtävänä on kuljettaa happea ja 

ravintoaineita kudoksiin sekä poistaa kuona-aineita ja hiilidioksidia. Laskimot ovat ohutseinäi-

siä verisuonia, jotka tuovat verta takaisin sydämeen. Veri tulee keuhkoista vasempaan etei-

seen keuhkolaskimoita pitkin. Tämä veri on runsashappista. Vasemmasta eteisestä veri jatkaa 

vasempaan kammioon. Sydämen vasemmasta kammiosta veri pumpataan kovalla paineella 

ympäri kehoa aortan kautta. Aortta on suuri valtimo, joka lähtee sydämen vasemmalta puo-

lelta. Ylä- ja alaonttolaskimo tuovat vähähappista verta ympäri kehoa sydämen oikealle puo-

lelle. Ensin veri menee oikeaan eteiseen ja siitä oikeaan kammioon. Oikeasta kammiosta veri 

pumpataan keuhkovaltimon avulla keuhkoihin. Tämä veri on vähähappista ja siinä on paljon 

hiilidioksidia (Nienstedt, Hänninen, Arstila & Björkqvist 2008, 185-186). Verisuonet jaetaan 

kolmeen päätyyppiin, laskimoihin, valtimoihin ja hiussuoniin. Valtimoiden tehtävänä on kul-

jettaa verta kammioista eri elimiin ja laskimot palauttavat suurimman osan verestä eteisiin. 

Hiussuonet yhdistävät valtimot laskimoihin (Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad & Toverud 2011, 

268). 

 

Perifeerinen kanylointi on sairaanhoitajien perustaito, jonka tulee hätätilanteessa onnistua 

nopeasti. Perifeeristä kanylointia käytetään, kun pitää toteuttaa laskimoon annettavaa neste- 

tai lääkehoitoa. Kanyyli laitetaan perifeeriseen eli ääreislaskimoon. Lääkkeet ja nesteet an-

netaan suoneen lyhyttä ja ohutta muovikanyyliä pitkin. Kanyylin saa laittaa sairaanhoitaja, 

joka on suorittanut niin sanotun i.v.-luvan eli intravenoosiluvan. Sairaanhoitajan tulee osoit-

taa osaamisensa niin teoriassa kuin käytännössäkin. I.v.-lupa on toimipaikkakohtainen (Rauta-

va-Nurmi, Sjövall, Vaula, Vuorisalo & Westergård 2010, 122-123; Iivanainen & Syväoja 2016, 

443). Sairaanhoitajaopiskelija voi harjoitella ohjaajan välittömässä läheisyydessä kanylointia 

sekä neste- ja lääkehoidon valmistelua ja toteutusta (Saano & Taam-Ukkonen 2018, 254). 
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2.1 Perifeerisen laskimokanyylin käyttöindikaatiot 

 

Perifeeriseen eli ääreislaskimoon annettava lääke on yleisin parenteraalinen intravaskulaari-

nen lääkkeenantotapa. Laskimoon voidaan antaa verivalmisteita, parenteraalisia ravintoval-

misteita sekä ravitsemukseen tarkoitettuja infuusionesteitä lääkeaineiden lisäksi (Saano & 

Taam-Ukkonen 2017, 251). 

 

Yleisimpiä syitä potilaan nestetasapainon häiriintymiseen ovat esimerkiksi oksentelu, veren-

vuoto ja runsas hikoileminen. Nestetasapainoon voi vaikuttaa myös eri taudit kuten diabetes 

ja sepsis (Salomäki 2014). Parenteraaliseen ravitsemukseen on siirryttävä, mikäli enteraalisen 

ravitsemuksen toteuttaminen ei ole mahdollista (Perttilä 2014). Erilaiset elektrolyytti-liuokset 

ovat käytetyimpiä nesteitä parenteraalisessa nestehoidossa, niillä hoidetaan veden ja elektro-

lyyttien perustarvetta (Saari 2016). Lyhytaikainen parenteraalinen ravitsemus laskimoon an-

nosteltuna soveltuu parhaiten potilaille, joilla ravintoaineiden tarve on kohtuullinen ja neste-

rajoitusta ei ole. Valmisteina suositellaan käytettäviksi kaupallisia, monikammioisia perifeeri-

seen annosteluun tarkoitettuja ravitsemuspusseja (Bäcklund 2016). 

 

Perifeerisen laskimokanyylin kautta voidaan annostella lääkkeitä suonensisäisesti eli intra-

venoosisesti, jolloin lääkeaineen vaikutus alkaa nopeasti ja tavoitteena on tasaisen lää-

keainepitoisuuden aikaansaaminen elimistössä. Lääkeaineen hyötyosuus on myös suurempi 

laskimoon annosteltaessa. Laskimoon voidaan annostella lääkettä kerta-annoksena tai in-

fuusiona eli jatkuvana tiputuksena (Henttonen, Ojala, Rautava-Nurmi, Vuorinen & Wester-

gård 2019, 162). Suonensisäinen lääke- ja nestehoito sekä niihin liittyvät toimenpiteet vaati-

vat erillistä lupaa, jonka myöntää toimipaikan vastaava lääkäri. I.v.-luvan myöntäminen edel-

lyttää sairaanhoitajan lisäkoulutusta ja näyttöä osaamisesta. Parenteraalisten lääkkeiden an-

nostelussa on muistettava aina noudattaa huolellista aseptiikkaa infektioiden välttämiseksi 

(Nurminen 2012, 32). 

 

Muita perifeerisen laskimokanyylin käyttöindikaatioita ovat varjoaineiden antaminen potilaal-

le sekä elvytystilanteet. Varjoaineita käytetään magneetti-, röntgen- tai ultraäänikuvantamis-

tutkimuksissa. Varjoaineita voidaan antaa suoraan laskimoon (Saano & Taam-Ukkonen 2017, 

655). Hätätilanteissa, kuten esimerkiksi verenkiertovajauksessa potilaan riittävä verivolyymi, 

verenpaine sekä verenvirtaus on turvattava. Potilaalle voidaan asettaa useampia kanyyleja tai 

keskuslaskimokatetri. Elvytystilanteessa pyritään mahdollisimman sentraaliseen suoniyhtey-

teen, eli laskimokanyyli asetetaan joko ulompaan kaulalaskimoon tai kyynärtaipeen laski-

moon. Lääkkeenannon yhteydessä raaja nostetaan kohoasentoon (Mäkijärvi, Harjola, Päivä, 

Valli & Vaula 2018, 22 & 58). 
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Turvallisen verensiirron tärkein vaihe on potilaan tunnistaminen. Riittävän perehdytyksen 

saanut sairaanhoitaja voi toteuttaa verensiirron. Infuusion aikana verivalmisteeseen ei saa 

lisätä tai sekoittua muita aineita kuin fysiologista keittosuolaliuosta. Ennen verensiirtoa on 

tarkistettava, että suoniyhteys toimii ja tiputus aloitetaan tekemällä biologinen esikoe, jotta 

voidaan seurata, esiintyykö potilaalla mahdollisia reaktioita. Jos haittavaikutuksia ei ilmene, 

voi siirtonopeuden säätää ohjeen mukaiseksi (Surakka 2017). 

 

2.2 Perifeerisen laskimokanyylin asettamiseen tarvittavat välineet 

 

Ennen kanyloinnin aloitusta tulee varata kanyloinnissa tarvittavat välineet valmiiksi joko tar-

jottimelle, kärrylle tai pöydälle. Valmiiksi kerätyt välineet helpottavat toimenpiteen toteu-

tumista sekä toimenpiteessä vaadittavaa aseptiikkaa (Rautava-Nurmi, Sjövall, Vaula, Vuorisa-

lo ja Westergård 2010, 122-123). Kanyloinnissa tarvittavia välineitä ovat käsien desinfiointiai-

ne, tehdaspuhtaat käsineet, kiristysside eli staasi, pistokohdan desinfiointiaine, puhdistuslap-

puja, laskimokanyyli, steriili laskimokanyylin kiinnityssidos, teippiä, särmäjäteastia sekä fy-

siologista keittosuolaa, joka on vahvuudeltaan 0,9 %. Käytettävistä välineistä tulisi tarkistaa, 

että pakkauksien päiväys on voimassa ja että pakkaukset ovat avaamattomia, ehjiä, puhtaita 

sekä kuivia (Iivanainen & Syväoja 2018, 445). 

 

Neulanpistotapaturmat ovat hyvin yleisiä ja tutkimusten mukaan turvakanyylit ovat osoittau-

tuneet tehokkaiksi neulanpistotapaturmien ehkäisyssä. Neulan terän päälle tulee automaatti-

sesti suojus, joka estää mahdollisen pistotapaturman helpottaen samalla asettamistekniikkaa 

(Barton 2017).  

 

Neulan avulla laskimoon pistäminen on mahdollista. Kun kanyyli on saatu paikoilleen, neula 

voidaan vetää pois ja laskimoon jäävä osa on muoviputki. Kanyylissa olevien siivekkeiden 

avulla se viedään paikoilleen ja kiinnitetään iholle. Kanyylin päällä on injektioportti, jonka 

kautta voidaan antaa lääkkeitä kertainjektioina. Kanyyleja on erikokoisia ja ne ilmoitetaan 

Gauge-yksiköllä. Yksikkö ilmoittaa kanyylin läpimitan. Kanyylien koot on merkitty eri värein 

(Taulukko 1). Yleensä aikuisilla potilailla käytetään 0,9 – 2,0 mm (22 – 14 G) läpimitaltaan 

olevaa kanyyliä. Valittavan kanyylin kokoon vaikuttaa suoniyhteyden käyttötarkoitus sekä 

potilaan anatomia. Tavallisesti normaaliin lääkitykseen ja nestehoitoon kelpaa läpimitaltaan 1 

mm eli punainen kanyyli. Hätätilanteessa, kuten elvytyksessä tulee kuitenkin valita mahdolli-

simman suuri kanyyli, jotta saadaan nopeasti paljon korvaavaa nestettä. Suuri kanyyli tulee 

valita myös verituotetta tiputettaessa sekä varjoaineita annettaessa (Hynynen & Hiekkanen 

2014, 258-259; Saano & Taam-Ukkonen 2018, 254-255). 
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Taulukko 1. Esimerkkejä erikokoisten perifeerisen laskimokanyylien ominaisuuksista (Saano 

ym. 2018, 255). 

VÄRI KOKO LÄPIMITTA VIRTAUS 

Keltainen 24 G 0,7 mm 13-22 ml/min 

Sininen 22 G 0,8-0,9 mm 31-36 ml/min 

Vaaleanpunainen 20 G 1,1 mm 61-65 ml/min 

Vihreä 18 G 1,3 mm 96-103 ml/min 

Valkoinen 17 G 1,4-1,5 mm 125-128 ml/min 

Harmaa 16 G 1,7-1,8 mm 196-210 ml/min 

Oranssi 14 G 2,2 mm 315-343 ml/min 

 

2.3 Perifeerisen laskimon kanyloinnin työvaiheet 

 

Ennen kanyloinnin aloitusta kädet pestään ja desinfioidaan. Desinfiointiainetta otetaan vähin-

tään kaksi painallusta. Desinfiointiainetta hierotaan ensin sormenpäihin ja peukaloihin, jonka 

jälkeen sitä hierotaan kauttaaltaan käsiin, kunnes kädet ovat kuivuneet. Käsihuuhdetta on 

riittävästi, kun kuivumiseen kuluu noin 30 sekuntia. Tarvittavat välineet varataan valmiiksi 

pöydälle ja huolehditaan riittävästä valaisusta. Esittäydytään potilaalle, varmistetaan hänen 

henkilöllisyytensä ja kerrotaan, että miksi kanyyli asetetaan ja miten se vaikuttaa häneen. 

Kanyylin paikaksi on hyvä valita potilaan ei-dominoiva yläraaja. Valitaan ensisijaisesti distaa-

linen suoni kämmenselästä tai kyynärvarresta. Lasketaan raajaa alaspäin ja varmistetaan hyvä 

asento. Asetetaan kiristysside eli staasi tarkoituksenmukaiseen kohtaan, joko olkavarteen tai 

kyynärvarteen. Pyydetään potilasta pumppaamaan kättä nyrkkiin muutaman kerran, jotta 

saadaan suonet hyvin esiin. Suoni etsitään palpoimalla ja sivelemällä kämmenselkää. Hyvä 

suoni on mahdollisimman suora ja se tuntuu pyöreältä ja elastiselta. Potilaan suonen täytty-

mistä voi edistää myös sivelemällä tai taputtamalla kevyesti suonta (Saano ym. 2018, 256-

258; Iivanainen ym. 2016, 446-447). 

 

Kädet desinfioidaan ja tämän jälkeen puetaan tehdaspuhtaat käsineet. Kanyloitavan suonen 

pistokohta ja ympäröivä alue puhdistetaan desinfiointiaineella. Puhdistuksessa tulee muistaa 

puhdistussuunta neulanpiston suuntaisesti ja yhdellä puhdistuslapulla yksi pyyhkäisy. Anne-

taan pistokohdan kuivua, eikä enää kosketa siihen. Tarkistetaan laitettavan kanyylin pakkauk-

sesta kanyylin voimassaoloaika. Kanyyli otetaan käteen kolmisormiotteella ja tuetaan kany-

loiva käsi potilaan kanyloitavaa kättä vasten kontaminoimatta pistokohtaa ja kanyylia. Kiris-

tetään potilaan ihoa pistettävän suonen kohdalta, jotta pistettävä suoni pysyy paremmin pai-
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kallaan eikä karkaa. Neula pistetään noin 30 asteen kulmassa ihoon nähden. Kun veri nousee 

kanyylin kammioon, neulan kärki on suonessa. Kanyylin sisällä olevaa neulaa vedetään pois-

päin suonesta, samalla työntäen muovikanyyliä suoneen päin. Kun kanyyli on saatu kantaa 

myöden suoneen, estetään veren virtaus painamalla suonta kanyylin edestä. Poistetaan kiris-

tysside eli staasi. Neula laitetaan välittömästi lähellä olevaan särmäisjäteastiaan (Saano ym. 

2018, 256-258; Iivanainen ym. 2016, 446-447). 

 

Varmistetaan kanyylin toimivuus yhdistämällä se joko infuusioletkustoon tai esitäytettyyn 

ruiskuun, jossa on fysiologista keittosuolaliuosta. Nesteen tulee mennä suoneen hyvin ilman 

vastusta eikä potilas saa tuntea kipua. Jos iholle muodostuu kumpu, kanyyli ei ole suonessa ja 

se poistetaan. Kiinnitetään kanyyli huolellisesti kiinni käyttämällä kanyylin kiinnitysteippiä. 

Lopuksi letkun häntää teipataan kiinni käteen, jotta se ei ole potilaan tiellä. Tämän jälkeen 

kanylointi ja siihen liittyvät asiat tulee kirjata potilaan hoitokertomukseen. Pistopaikan ihoa 

ja kuntoa sekä potilaan vointia tulee seurata lääke- ja nestehoidon aikana (Saano ym. 2018, 

256-258; Iivanainen ym. 2016, 446-447). 

 

2.4 Perifeerisen laskimokanyloinnin komplikaatiot sekä laittoon liittyvät infektiot ja niiden 
hoito 

 

Aseptisella toiminnalla, oikealla kanyylin hoidolla sekä oikeanlaisella lääkkeenantotekniikalla 

voidaan ennaltaehkäistä laskimoon annettavan lääke- ja nestehoidon komplikaatioita. Peri-

feerisen laskimokanyylin pitäminen edellyttää sitä, että se toimii asianmukaisesti (Saano & 

Taam-Ukkonen 2017, 259). Perifeerinen laskimokanyyli olisi suositeltavaa vaihtaa kahden tai 

kolmen vuorokauden välein jos suoneen annetaan ravitsemusliuoksia suonen ärtymisen ennal-

taehkäisemisen vuoksi. Yleisimpiä ääreislaskimon kanyloinnissa esiintyviä komplikaatioita ovat 

infektiot, tromboflebiitti eli laskimontukkotulehdus ja laskimon tukkeutuminen (Annila 2016). 

Epäonnistuneen kanyloinnin riskiä voidaan minimoida suunnittelemalla etukäteen, kuinka 

kanylointi suoritetaan jos on tiedossa, että potilasta on ollut aikaisemmin haastavaa kanyloida 

(Bitmead & Oliver, 2018). 

 

Hematooman kehittyminen on yksi perifeerisen laskimokanyloinnin komplikaatioista. Hema-

tooma kehittyy kun kanyyli läpäisee suonen seinämän kahdesti tai osittain, jolloin ympäröi-

vään kudokseen pääsee tihkumaan verta suonesta aiheuttaen mustelman. Kanyyli voi myös 

tukkeutua, huuhtelemalla kanyyliä riittävästi voidaan ennaltaehkäistä tukkeutuminen. Kanyyli 

voi myös irrota tai luiskahtaa pois suonesta ja kanyyli voi tahattomasti osua valtimoon (Kar-

ma, Kinnunen, Palovaara & Perttunen 2016, 80). 
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Kanyyli saattaa lävistää suonen tai suoni voi puhjeta, jolloin infuusioneste pääsee ihonalais-

kudokseen, tätä kutsutaan ekstravasaatioksi. Suonen ulkopuolinen infuusio aiheuttaa kanyylin 

kärjen seudulla turvotusta. Ekstravasaation ennaltaehkäisemiseksi suojataitoksilla ei saisi 

peittää laskimokanyylin kärjen paikkaa (Nurminen 2012). Ennen kanyylin käyttöönottoa sen 

paikka tulisi varmistaa tavallisella infuusioliuoksella. Suonen ulkoinen infuusio tai injektio voi 

pahimmassa tapauksessa aiheuttaa kudosnekroosin. Mikäli huomataan, että neste tai lääkeai-

ne on mennyt suonen ulkopuolelle, infuusio keskeytetään välittömästi. Kanyyli poistetaan ja 

sen kautta yritetään poistaa kudokseen jäänyttä ainetta mahdollisimman paljon (Annila 

2016). 

 

Infektiolla tarkoitetaan tilaa, jossa elimistössä pääsee lisääntymään taudinaiheuttajat, jotka 

aiheuttavat potilaalle kudosvaurion tai taudin (Rautava-Nurmi ym. 2019, 109). Tromboflebiit-

tiin eli laskimontukkotulehduksen syntyyn vaikuttavat kanyylin pistoskohta, sillä alaraajan 

laskimot voivat tulehtua helpommin kuin yläraajan laskimot. Tromboflebiitin voi aiheuttaa yli 

kaksi vuorokautta kestäneet infuusiot sekä kanyylin koko, jolloin suuri kanyyli voi lisätä tuleh-

tumisen riskiä (Hiekkanen & Hynnynen 2014). Tromboflebiitin ensioireita ovat kipu ja punoitus 

pistokohdassa. Myöhemmin suoni muuttuu kovaksi ja siihen alkaa kehittymään turvotusta. 

Oireiden ilmaantuessa kanyyli on poistettava heti (Nurminen 2012). 

 

Kanyylin laitto voi aiheuttaa potilaalle bakteremian, joka on iholla elävän Staphylococcus 

aureuksen aiheuttama. Bakteremian ennaltaehkäisemiseksi pistopaikka tulisi desinfioida ja 

odottaa, että desinfiointiaine kuivuu ennen pistämistä. Pahimmillaan potilaalle voi aiheutua 

sepsis eli verenmyrkytys, joka voi johtua huonosta aseptisesta toiminnasta tai infektoituneista 

välineistä ja liuoksesta. Sepsiksen oireita ovat muun muassa kuume, huonovointisuus ja vilun-

väristykset ja se voi pahimmillaan johtaa kuolemaan (Saano, Taam-Ukkonen 2017, 260). 

 

Verisuonikatetri on ihon läpäisevä vierasesine, joka on hoitoon liittyvissä infektioissa tunnettu 

riskitekijä. Tutkimusten mukaan akuuttisairaaloiden potilaista jopa 70%:lla on perifeerinen 

verisuonikatetri. Sairaalasyntyisissä verisuonikatetriin liittyvissä bakteremioissa kuolleisuus on 

korkeampi kuin avohoidossa. Kuolleisuutta aiheuttaa erityisesti Staphylococcus aureuksen 

aiheuttama bakteremia (Koukkari 2016). Perifeerinen kanyyli muodostaa yhteyden potilaan 

verenkierron ja ulkoisten mikrobien välille. Sairaalahoidossa perifeerinen kanyyli on yleisin 

vierasesine ja verisuonikanyylin aiheuttamat infektiot lukeutuvat sairaalahoidossa yleisimpiin 

vierasesineinfektioihin (Heikkinen 2016). 

 

Kanyylin käsittely edellyttää aseptista työskentelyä. Kädet on desinfioitava ennen ja jälkeen 

kanyylin käsittelyä sekä ennen käsineiden pukemista ja käsineiden riisumisen jälkeen. Kanyy-

lin pistokohta on puhdistettava vähintään 70 % alkoholilla tai 2 % klooriheksidiinialkoholilla. 

Puhdistuksen jälkeen pistokohtaa ei saa enää koskea muulla kuin steriilillä välineellä. Pisto-
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kohdan on annettava kuivua. Kanyylin turhaa käsittelyä on vältettävä ja infektioriskin vuoksi 

kolmitiehanat ja nesteensiirtoletkut on poistettava jos ne ovat tarpeettomia (Ruottinen 

2017). Infektion ehkäisemiseksi kanyyli suositellaan vaihtamaan 48 tunnin kuluessa jos se on 

asetettu epäaseptisesti hätätilanteessa (Annila 2016). 

 

3 Laurea ammattikorkeakoulu sairaanhoitajakoulutuksen toteuttajana 

 

Suomessa valmistuvien sairaanhoitajien ammatillisen osaamisen arvioimista kehitetään, jotta 

varmistettaisiin valmistuvien sairaanhoitajien riittävä osaaminen ja tasalaatuinen koulutus. 

Sairaanhoitajan tutkinto on suurin terveysalan tutkinto-ohjelmista ja sairaanhoitajien osaami-

sella on suora yhteys potilaan hoidon laatuun (Kinnunen, Seppänen & Silén-Lipponen 2018, 

38). Sairaanhoitajakoulutus on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja koulutus kestää kolme ja 

puoli vuotta. EU-direktiivi ohjaa kansallisen lainsäädännön ohella sairaanhoitajan tutkintoa, 

joten työnteko Euroopan alueella on mahdollista (Sairaanhoitajat 2014). 

 

Laajat asiantuntijatyöryhmät ovat määritelleet sairaanhoitajakoulutuksen osaamisalueet, 

jotka ohjaavat ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmatyötä. Sairaanhoitajakoulutuksen 

180 opintopistettä kattavat kyseiset osaamisalueet ja niiden lisäksi on suoritettava 30 opinto-

pistettä ammattikorkeakoulukohtaisia hoitotyön opintoja. Jokaisen ammattikorkeakoulujen 

päätettävissä on opetussuunnitelmien sisältö ja osaamisen saavuttaminen pedagogisilla rat-

kaisuilla. Kuusi suuntaavaa opintokokonaisuutta, jotka sisältyvät sairaanhoitajatutkintoon, 

mahdollistavat kliinisten valmiuksien sekä teoreettisen osaamisen syventämiseen (Karma, 

Kinnunen ym. 2016, 13). Sairaanhoitajalta vaaditaan monipuolista osaamista. Sairaanhoitaja 

kehittää ja toteuttaa terveyttä edistävää hoitotyötä, joka on samalla terveyttä edistävää ja 

ylläpitävää (Sairaanhoitajat 2014). Laurea-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopinnoissa 

käydään alussa läpi perusasioita liittyen potilaan hoitamiseen, kohtaamiseen ja voinnin perus-

seurantaan. Opinnot sisältävät aluksi anatomiaa ja fysiologiaa sekä tautioppia. Myöhemmin 

opinnoissa käydään muun muassa hoitotyön johtamista, yrittäjyyttä sekä palveluiden kehit-

tämistä. Sairaanhoitajakoulutukseen sisältyy myös esimerkiksi kirurginen hoitotyö, jossa käy-

dään läpi eri vaiheet kirurgisessa prosessissa.  

 

Opinnäytetyö sekä työelämää kehittävä projekti tehdään opintojen loppuvaiheessa. Täyden-

täviin opintoihin opiskelija voi loppuvaiheessa valita esimerkiksi akuuttihoitotyön tai täyden-

tävän harjoittelun. Kampuksilla järjestettävissä simulaatioissa ja työpajoissa opiskelija pää-

see harjoittelemaan sairaanhoidollisia toimenpiteitä ennen harjoittelujaksoja (Laurea 2019). 
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Tutkinnon suorittamisen aikana opiskelijat tekevät kehittämisprojekteja ja tapahtumia. Opis-

kelijat myös verkottuvat hyvin työelämän kanssa. Laurean sairaanhoitajakoulutus on moni-

muotoista sekä joustavaa ja koulutukseen sisältyy erilaisia toteutustapoja. Opiskelijat pääse-

vät soveltamaan opittua teoriaa harjoitteluissa, joita on yhteensä 7-8. Harjoittelujaksoja on 

mahdollista suorittaa kuntien ja kaupunkien perusterveydenhuollossa sekä sairaaloissa (Laurea 

2019). 

 

 

4 Työpaja opetusmenetelmänä 

 

Työpajalla tarkoitetaan työvaltaista ja yhteisöllistä oppimisympäristöä, jossa merkittävänä 

osana on työn ja valmennuksen kautta tapahtuva tekemällä oppiminen. Työpaja on työ-ja 

oppimisympäristönä joustava, jossa opiskelijat oppivat ja saavat varmuutta ja itseluottamusta 

ohjauksesta sekä omien että toisten virheiden myötä (Valtakunnallinen Työpajayhdistys 2019; 

Lampinen, Marttinen & Solonen 2012, 14-15). 

 

Simulaatio-oppimisella tarkoitetaan todellisten tilanteiden jäljittelemistä todellisuutta jäljit-

televissä oppimisympäristöissä. Simulaatio-opetuksen tarkoituksena on luoda riskittömiä, luo-

tettavia ja turvallisia, todellisia oppimistilanteita. Niiden avulla opiskelijan on tarkoitus muo-

dostaa itselleen asianmukainen ja itselleen sopiva toimintamalli työtehtäviä varten. Simulaa-

tio-opetus on vanha opetustekniikka. Sitä alettiin käyttää Suomessa 1950-luvulta lähtien len-

to-opetuksessa ja sitä käytetään myös muilla teollisuuden aloilla. Lääketieteessä simulaatio-

opetus otettiin käyttöön USA:ssa 1980-luvun loppupuolella. Anestesiologian opetuksessa sitä 

käytettiin lähinnä leikkaussalissa tapahtuviin hätätilanteisiin. Suomeen hankittiin ensimmäiset 

tietokoneohjatut simulaationuket puolustusvoimille ja Arcada-ammattikorkeakoululle vuonna 

2000 (Hallikainen & Väisänen 2007). 

 

Simulaatioilla voidaan luoda totuudenmukaisia tilanteita, joissa voi oppia taitoja, joita ei ole 

aina mahdollisuus oppia todellisessa ympäristössä. Kokemattomuuden, omien taitojen riittä-

mättömyyden tunne sekä virheiden tekeminen aiheuttaa tyypillisesti pelkoa opiskelijoissa. 

Simulaatiotilanteet antavat hyvän tilaisuuden kerrata, harjoittaa ja reflektoida erilaisia tilan-

teita. Simulaatiot lisäävät turvallisuuden tunnetta (Lampinen ym. 2012, 14-15). 
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5 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite  

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamista soveltaa pe-

rifeeriseen kanylointiin liittyvää teoriatietoa käytännössä. Tavoitteena oli, että sairaanhoita-

jaopiskelijat osaavat tunnistaa perifeeriseen kanylointiin liittyvät keskeiset työvaiheet ja 

perustella ne. 

 

6 Toiminnallisen opinnäytetyön prosessi 

 

Tutkimuksellisen opinnäytetyön vaihtoehtona on toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnallisen 

opinnäytetyön tavoitteena on käytännön toiminnan ohjeistaminen, opastaminen, toiminnan 

järjestäminen tai esimerkiksi perehdyttämisoppaan laatiminen. Toiminnallinen opinnäytetyö 

voi olla myös jonkin tapahtuman toteuttaminen ja toteutustapana voi olla esimerkiksi johon-

kin tilaan järjestetty tapahtuma tai näyttely. Ammattikorkeakoulun toiminnallisessa opinnäy-

tetyössä on yhdistettävä käytännön toteutus sekä tutkimusviestillinen raportointi (Airaksinen, 

Vilkka 2003, 9). 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä lähtökohtana ei ole lomakkeen vastausten vertailukelpoisuus 

vaan se, että vastaukset suuntaavat tulevan tuotteen sisältöä. Asioiden johdonmukainen ete-

neminen on tärkeää lomakkeessa. Lomakkeen suunnittelussa olisi hyvä, että jokainen kohta 

sisältäisi vain yhden selkeän kysymyksen (Airaksinen, Vilkka 2003, 60-61). Toiminnallisessa 

opinnäytetyössä laadullinen tutkimusasenne palvelee myös sellaisessa tilanteessa, jossa on 

tavoitteena toteuttaa idea kohderyhmän näkemyksiin pohjautuen. Vastaajan on helpompi 

kuvata näkemyksiään kun kysymykset muotoillaan alkaviksi sanoilla mitä, miten ja miksi (Ai-

raksinen, Vilkka 2003, 63). 

 

6.1 Ennakkokysely sairaanhoitajaopiskelijoille 

 

Opinnäytetyön aineiston keruu tapahtui sähköisen ennakkokyselylomakkeen avulla. Tarkoitus 

oli luoda kyselylomake Google Forms-sovelluksen avulla, jonka vastaukset olivat anonyymejä. 

Käytimme mittaavana elementtinä sähköistä ennakkokyselylomaketta, jonka avulla kartoi-

timme opiskelijoiden kokemuksia ja odotuksia kanyloinnin työpajaan liittyen ennen työpajaa. 

Kyselyn linkki oli tarkoitus lähettää osallistuville sairaanhoitajaopiskelijoille koulun sähköpos-

tin välityksellä ennen työpajaharjoittelua. Ennakkokyselylomake koostui viidestä avoimesta 

työpajaa koskevista kysymyksistä. Sähköinen ennakkokyselylomake esitestattiin 21.8.2019. 
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Opinnäytetyössä käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Laadullista 

tutkimusta voi toteuttaa eri menetelmillä, joissa yhteisenä piirteenä korostuvat kohteen 

esiintymisympäristön, merkityksen sekä ilmaisun näkökulmat. Laadullisella tutkimuksella saa-

daan realistista tutkimustietoa, jota ei välttämättä saada selville numeraalisesti tai statisti-

sesti (Jyväskylän yliopisto 2015). Ennakkokyselyyn tarvittiin Laurea ammattikorkeakoulun 

tutkimuslupa. Lähetimme tutkimuslupahakemuksen 19.8.2019, joka hyväksyttiin samana päi-

vänä.   

Sähköinen ennakkokyselylomake esitestattiin neljällä opiskelijalla viikkoa ennen varsinaisen 

kyselyn lähettämistä. Esitestaukseen vastasi kaksi opiskelijaa. Varsinainen ennakkokysely 

lähetettiin lopuille opiskelijoille 4.9.2019. Ennakkokyselyn vastausaika päättyi 13.9.2019. 

Lopuista opiskelijoista viisi vastasi kyselyyn. Sähköisen ennakkokyselyn kysymykset olivat 

avoimia ja kysymyksiä oli yhteensä viisi (Liite 2). 

 

Asioiden johdonmukainen eteneminen on tärkeää aineiston keräämisessä lomakkeen muodos-

sa. Jokaisen kohdan olisi hyvä sisältää yhden selkeän kysymyksen. Ammatillisen sanaston 

käyttö kyselyssä riippuu siitä, kuinka hyvin vastaaja tuntee sanastoa. Vastausvaihtoehtoja 

suunniteltaessa olisi hyvä käyttää teoreettisen viitekehyksen antamia vihjeitä tutkittavasta 

asiasta (Airaksinen, Vilkka 2003, 61). 

 

Kyselytutkimuksessa vastaajalle esitetään kysymyksiä kyselylomakkeen välityksellä. Kyselylo-

make mittausvälineenä soveltuu esimerkiksi yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta mielipi-

detiedusteluihin (Vehkalahti, 2014, 11). Kyselylomakkeen osioita kutsutaan avoimiksi tai sul-

jetuiksi. Avoimessa osiossa vastaukset ovat vapaamuotoisia ja suljetussa osiossa vastausvaih-

toehdot ovat valmiina lomakkeessa (Vehkalahti, 2014, 24). Kyselylomaketta on hyvä testata 

etukäteen. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat ovat hyviä testattavia, sillä silloin tutkija saa 

todenmukaisen käsityksen muun muassa siitä, onko kysymykset ymmärrettäviä ja onko lomak-

keessa esimerkiksi turhia kysymyksiä (Vehkalahti, 2014, 48).   

 
 

6.2 Ennakkokyselyn vastausten analysointi ja tulokset 

 

Teemoittelu on laadullisen analyysin pilkkomista sekä ryhmittelyä erilaisten teemojen mu-

kaan. Teemoittelu on samankaltainen kuin luokittelu, mutta lukumäärien sijaan siinä korostu-

vat teeman sisältö (KAMK 2019). Aineistosta voidaan nostaa esiin teemoja, jotka valaisevat 

tutkimusongelmaa. Siten voidaan vertailla tiettyjen teemojen ilmenemistä ja esiintymistä 

aineistossa. Aineistosta poimitaan sen sisältämät keskeiset aiheet ja siten voidaan esittää 

aiheet kokoelmana erilaisia kysymyksenasetteluja. Tekstimassasta pyritän löytämään tutki-

musongelman kannalta olennaiset aiheet ja eroteltava ne (Eskola & Suoranta 2008, 174-175). 
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Teemoitetuista vastauksista irrotetut sitaatit eivät välttämättä osoita pitkälle menevää ana-

lyysia ja johtopäätöksiä, mutta ovat usein mielenkiintoisia. Teemoittelun onnistumisessa vaa-

ditaan empiirian ja teorian vuorovaikutusta, jotka lomittuvat toisiinsa tutkimustekstissä. 

Tekstiaineistosta saadaan teemoittelun avulla esille kokoelma erilaisia tuloksia tai vastauksia 

esitettyihin kysymyksiin. Siten erilaisia käytännöllisiä intressejä tutkimustulokset palvelevat 

parhaiten (Eskola & Suoranta 2008, 174-175). 

Sähköinen ennakkokysely lähetettiin sairaanhoitajaopiskelijoille 4.9.2019 ja vastausaika en-

nakkokyselyyn päättyi 13.9.2019. Ennakkokyselyyn vastasi kahdeksan opiskelijaa 30:stä. Kyse-

lyssä oli viisi avointa kysymystä. Ensimmäiseen kysymykseen saimme seitsemän vastausta, 

toiseen ja kolmanteen kysymykseen kahdeksan vastausta, neljänteen kysymykseen kuusi vas-

tausta ja viidenteen kysymykseen neljä vastausta.  Ennakkokyselyn vastauksia hyödynnettiin 

työpajan toteutuksesta. Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista ja käsittelimme vastaukset 

anonyymisti (Liite 2). 

Kyselyn ensimmäinen kysymys oli ”Mitä asioita toivoisit erityisesti käytävän kanyloinnin työ-

pajan teoriaosuuden aikana?”. Vastauksissa nousi kanyloinnin perusteisiin liittyviä asioita, 

kuten perifeerisen kanyylin pistokohdat, aseptiikka, käyttöperuste sekä kanyylin asettamisen 

vaiheet. 

Kyselyn toinen kysymys oli ”Miten koet Optimassa käytyjen teoriaopintojen tukevan osaamis-

ta kanylointiin liittyen?”. Vastauksissa nousi esiin se, että osa opiskelijoista ei ollut vielä tu-

tustunut Optimassa olevaan työkirjaan. Osa opiskelijoista vastasi, että työkirja antoi hyvän 

tuen käytännön harjoitteluun liittyen.  

Kyselyn kolmas kysymys oli ”Mitä odotuksia/ajatuksia sinulla on työpajaan liittyen?”. Vasta-

uksista nousi esiin opiskelijoiden jännittyneisyys ja toisaalta opiskelijat olivat odottavin ja 

innostunein mielin. Yhdessä vastauksessa mainittiin toive kanyloinnin harjoittelun toistosta. 

Kyselyn neljäs kysymys oli ”Onko joku asia, joka kanyloinnissa mietityttää, ihmetyttää, pe-

lottaa? Jos on, niin mikä ja miksi?”. Vastauksissa nousi esiin jännittyneisyys sekä epävarmuus 

kokemattomuudesta ja yksi opiskelijoista pohti kanyylin asettamisen aiheuttamaa kipua.  

Kyselyn viides ja viimeinen kysymys oli ”Onko sinulla muita ajatuksia/toiveita kanylointi-

työpajaan liittyen?”. Opiskelijat toivoivat kiireetöntä ympäristöä ja riittävästi toistoa. 
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6.3 Työpajojen suunnittelu ja toteutus 

 

Tapasimme perifeerisen laskimon kanylointia opettavan lehtorin ensimmäisen kerran touko-

kuussa 2019, jolloin suunnittelimme alustavasti työpajan sisältöä ja aikataulua. Tapasimme 

myös elokuussa 2019, jolloin rajasimme työpajassa opetettavia aiheita sairaanhoitajaopiskeli-

joiden sähköisen Optiman työtilan työkirjan tehtävien perusteella ja keskustelimme alusta-

vasta aikataulusta. Suunnittelimme, että demonstroisimme kanyloinnin toisillemme. Syys-

kuussa 2019 ennen työpajan toteutusta viimeisessä tapaamisessa suunnittelimme tarkan aika-

taulun ja kävimme vielä läpi opetuksen sisältöä. Ennakkokyselyn tuloksien avulla suunnitte-

limme työpajan opetuksen sisällön niin, että rajasimme työpajassa opetettavat aiheet peri-

feerisen laskimon kanylointiin tarvittaviin välineisiin, kanyloinnin työvaiheisiin, käyttöindikaa-

tioihin ja potilaan ohjauksessa huomioitaviin asioihin. Lisäksi sovimme tuolloin, että toinen 

meistä demonstroikin kanyloinnin tekokädelle ja toinen kertoo samalla asettamisen työvai-

heet ja tarvittavat välineet. Lisäksi keskustelimme opetettavan ryhmän erityispiirteistä. 

Perifeerisen laskimon kanyloinnin työpaja pidettiin 27.9.2019 Laurean Porvoon kampuksen 

opetus-tilassa ja työpaja alkoi klo 8:30 ja päättyi klo 15:45. Opiskelijoita oli noin kolmekym-

mentä ja heistä puolet osallistui työpajaan aamupäivällä ja puolet iltapäivällä. Työpajan alus-

sa esittelimme itsemme ja kerroimme, miten opinnäytetyömme liittyi työpajan toteutukseen. 

Ryhmä jaettiin niin, että puolet opiskelijoista osallistuivat perifeerisen laskimon kanyloinnin 

harjoitteluun ja puolet rokottamisen harjoitteluun eli opiskelijoita oli noin 7-8 kerrallaan. 

Kanylointia ohjaava lehtori oli valmistanut tarvittavat välineet valmiiksi esille opetustilaan. 

Kanyloinnin työpajaan oli varattu aikaa 1,5 tuntia yhtä ryhmää kohden. Kerroimme kanyloin-

nin indikaatioista, suonen ja kanyylin valinnasta ja yleisesti välineistä sekä potilaan ohjauk-

sesta. Mainitsimme turvakanyyleista ja erilaisista takaiskuventtiileistä lyhyesti, muuten ne 

rajattiin pois työpajasta. Sen jälkeen siirryimme työpisteelle, jossa demonstroimme kanyloin-

nin tekokäteen samalla kertoen kanyloinnin asettamisen vaiheista. Sen jälkeen opiskelijat 

jaettiin pareihin, joista osa tekivät kirjallista tehtävää, osa harjoitteli kanylointia tekokäsille 

ja loput menivät suoraan harjoittelemaan kanylointia toisilleen. Kirjallisen tehtävän kysymyk-

sinä oli ”1. Luet-tele perifeerisen laskimokanyylin asettamisessa tarvittavat välineet” sekä ”2. 

Mitä asioita huomioisit potilaan ohjauksessa kanyloinnin aikana ja miksi?”. Ohjasimme kany-

loinnin vaiheet samalla kun opiskelijat harjoittelivat kanylointia tekokädelle. Tekokäsiä oli 

kaksi, joista toinen oli kämmenselkä ja toinen kyynärvarsi. Lopuksi opiskelijat harjoittelivat 

kanylointia toisilleen, jota valvoi kanylointia opettava lehtori. 
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6.4 Tuotoksen arviointi ja työelämäyhteiskumppanin palaute 

 

Mielestämme työpaja onnistui pääasiassa hyvin, sillä opiskelijoita oli sopivasti kerrallaan ja 

koimme opetuksen helpommaksi, kun opiskelijoita oli vähemmän ja näin ollen opiskelijoiden 

esittämiin kysymyksiin oli myös aikaa vastata. Teoriaosuudessa jouduimme päivän aikana 

käymään asioita läpi hieman tiiviimmin, sillä opetukseen varattu aika kului odotettua nope-

ammin. Teoriaosuuden opettamisen koimme helpommaksi, kun toistoa tuli useammin, mutta 

samalla koimme sen yllättävän rankaksi, sillä se vaati hyvin paljon keskittymistä, että muis-

timme varmasti kertoa oleelliset asiat. Opiskelijoilta saimme hieman yleisesti palautetta ope-

tuksesta, opiskelijat olivat sitä mieltä, että kanyloinnin asettamisen vaiheet oli hyvä käydä 

läpi ja he olivat mielissään siitä, että saivat hieman tuntumaa tekokädelle harjoittelemisessa. 

Saimme kirjallisen palautteen työelämän edustajalta. Palautteessa tuli ilmi, että opinnäyte-

työn avulla saatiin lisää tietoa ja vahvistusta siitä, miten organisaatio voisi jatkossa pyrkiä 

kehittämään työpajoja siten, että se tukisi sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamista soveltaa 

perifeeriseen kanylointiin liittyvää teoriatietoa käytännössä. Opinnäytetyön prosessin aikana 

ja tuloksissa tuli esille, että tulokset vahvistavat aikaisempaa käsitystä siitä, että kanyloinnin 

harjoittelu vaatii useita toistoja sekä aikaa harjoittelulle, joka tulisi huomioida opetuksen 

suunnittelussa. Organisaatio kuvailee yhteistyön sujuneen hyvin sekä työ on edennyt annetun 

aikataulun mukaisesti. 

  

7 Pohdinta 

 

Valitsimme tämän aiheen, sillä halusimme tehdä käytännönläheisen opinnäytetyön, josta on 

meille hyötyä ja koska aihe oli mielestämme kiinnostava. Kanylointi on oleellinen osa sairaan-

hoitajan ammatillista osaamista, joten koimme sen opetuksen tärkeäksi. Opinnäytetyömme 

tarkoituksena oli sähköisen ennakkokyselylomakkeen avulla kartoittaa opiskelijoiden odotuk-

sia ja ajatuksia perifeerisen laskimokanyloinnin työpajaan liittyen. Opinnäytetyön tavoitteena 

oli, että sairaanhoitajaopiskelijat osaisivat soveltaa perifeeriseen kanylointiin liittyvää teoria-

tietoa käytännössä. Tavoitteena oli myös, että sairaanhoitajaopiskelijat osaisivat tunnistaa 

perifeerisen kanyloinnin keskeiset työvaiheet sekä perustella ne. Mielestämme onnistuimme 

työpajan toteutuksessa hyvin. Opinnäytetyöprosessi vahvisti opetus- ja ohjausosaamistamme 

sekä itse kanylointia; tietoperustamme vahvistui, kanyloinnin valmistelu ja potilaan kanylointi 

on sujuvaa sekä potilasohjaus ja aseptiikan merkityksen tiedostaminen vahvistui. 
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Koimme, että opinnäytetyömme palveli sekä opiskelijoita että Laurea ammattikorkeakoulua. 

Työpajan toteutus vaati tarkkaa suunnittelua ja asiallisiin ja luotettaviin lähteisiin perustuvaa 

tietoa. Opiskelijat kokivat demonstroinnin toimivana ohjausmenetelmänä. Tärkein johtopää-

tös oli, että opetukselle varattaisiin enemmän aikaa ja harjoittelun toistoja olisi enemmän. 

 

7.1 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

 

Käytimme opinnäytetyössämme ajantasaisia ja luotettavia lähteitä, pyrimme välttämään van-

hentuneiden lähteiden käyttämistä. Anoimme asianmukaisen tutkimusluvan Laurea-

ammattikorkeakoululta opiskelijoille lähetettävää sähköistä kyselyä varten. Opinnäytetyöpro-

sessissa on kiinnitettävä huomiota henkilötietojen käsittelyyn liittyen ja on pidettävä huoli 

siitä, että tutkimuskohteiden tietosuoja toteutuu (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto 

Arene Ry 2018). 

 

Käytimme opinnäytetyössä kirjallisia ja sähköisiä lähteitä, olimme lähdekriittisiä lähteitä 

etsiessä. Kun toisten omistamia aineistoja käytetään opinnäytetyössä tausta-aineistona, tulee 

aina merkitä niiden alkuperä sekä tekijät ja lähteet (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto 

Arene Ry 2018).  

 

7.2 Kehittämisehdotukset 

 

Kehittämisehdotuksena meille nousi, että perifeerisen laskimon kanyloinnin työpajaan varat-

taisiin enemmän aikaa, jotta opiskelijat saisivat riittävästi toistoa ja tuntumaa kanylointiin. 

Koemme, että riittävä harjoitus lieventäisi opiskelijoiden kokemaa jännitystä ja pelkoa kany-

lointiin liittyen. Koimme tärkeäksi sen, että kanylointia harjoiteltiin työpajassa aseptisesti 

oikein, sillä sen merkitys tosielämässä on melko suuri esimerkiksi infektioiden ehkäisyn kan-

nalta. 
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Liite 1: Ennakkokysely kanyloinnin työpajasta 

 

Ennakkokysely kanyloinnin työpajasta 

1. Mitä asioita toivoisit erityisesti käytävän kanyloinnin työpajan teoriaosuuden aikana? 

 

2. Miten koet Optimassa käytyjen teoriaopintojen tukevan osaamista kanylointiin liitty-

en? 

 

3. Mitä odotuksia/ajatuksia sinulla on työpajaan liittyen? 

 

4. Onko joku asia, joka kanyloinnissa mietityttää, ihmetyttää, pelottaa? Jos on, niin 

mikä ja miksi? 

 

5. Onko sinulla muita ajatuksia/toiveita kanylointi-työpajaan liittyen? 
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Liite 2: Teemoittelutaulukko 

 

KYSYMYS VASTAUS TEEMA 

Kysymys 1.  

”Mitä asioita toivoisit eri-

tyisesti käytävän kanyloin-

nin työpajan teoriaosuuden 

aikana?” 

 

”Kanyloinnin perusteet, jos on 

jotain "vippaskonsteja" tms niin 

ne olisi hyvä kertoa.” 

”Käyttöperuste.” 

”Aseptiikka näyttäisi olevan 

todella tärkeässä roolissa joten 

sen painottamista tuskin voi olla 

liikaa.” 

”Perifeerisen kanyloinnin laitto-

kohdat.” 

”Opettaja näyttäisi esim videon 

kanyloinnista ja sen jälkeen 

demosturoisi sen kaikille.” 

”Tilanteita mitä tehdä kun jokin 

menee pieleen.” 

 
”Kanyloinnin toteutus järjes-
telmällisesti ennen käytäntöä.” 
 

- Kanyloinnin työvai-

heet 

- Kanyloinnin käyt-

töindikaatiot 

- Kanyloinnin de-

monstraatio 

- Poikkeustilanteet 

- Opetusvideo 

 

 

 

 

 

 

 



 28 
 

 

 

Kysymys 2.  

”Miten koet Optimassa käy-

tyjen teoriaopintojen tuke-

van osaamista kanylointiin 

liittyen?” 

”En ole ehtinyt vielä opti-

maan tähän aiheeseen tutus-

tumaan.” 

”Osmolariteetin opiskelu ja 

muun fysiologia ja anatomia 

opiskelu.” 

”Helpompi alkaa tekemään 

käytännössä, kun on edes 

osittain teoria hallussa.” 

”Sai hyvän opin, jolla olen 

valmis harjoittelemaan ka-

nyylin laittoa.” 

”Minun mielestä tosi hyvin 

se tukee. Mutta työpajan 

jälkeen osaa yhdistää teori-

an ja käytännön hyvin.” 

”En ole vielä tehnyt kyseisiä 

teoriaopintoja.” 

”En vielä ole tehnyt kyseisiä 

tehtäviä.” 

 
”Avaa toimintaa.” 
 

- Työkirjan tehtävät 

tekemättä 

- Tukee käytännön 

harjoittelua 

- Tukee teoriaopetus-

ta 
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Kysymys 3. 

”Mitä odotuksia/ajatuksia 

sinulla on työpajaan liitty-

en?” 

”Odotan innolla ja hieman 

jännityksellä työpajaa, luu-

len että siitä tulee hyvä.” 

”Saisi toistoja tarpeeksi.” 

”Odotan jännityksestä huo-

limatta että pääsen kokei-

lemaan kanyylin laittoa.” 

”Jännittää saako laitettua 

oikein. Tottakai myös jännit-

tää sattuuko se kun kaveri 

laittaa.” 

”Odotan innolla ja toivon, 

että saan opittua paljon 

siellä pajassa.” 

”Odotan kovasti kanyloinnin 

käytännön harjoittelua.” 

”Uutta ja jännittävää, toi-

saalta myös erittäin mielen-

kiintoista.” 

”Ensikertalaisena hivenen 

jännittää.” 

 

- Jännittyneisyys 

- Harjoittelun toisto 

- Innostuneisuus 

- Kanyylin aiheuttama 

kipu 
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Kysymys 4. 

”Onko joku asia, joka kany-

loinnissa mietityttää, ihme-

tyttää, pelottaa? Jos on, 

niin mikä ja miksi?” 

”Ei ainakaan nyt tule mie-

leen.” 

”Se että ei osaa eikä pääse 

kunnolla rauhassa harjoitte-

lemaan.” 

”Olen kuullut, että kanyloin-

ti on kivulias... Jännittää 

sen takia olla harjoittelun 

kohde ja laittaja, kun ei 

haluaisi ketään satuttaa... 

:D.” 

”Paljonkin, mutta oppiminen 

on vielä kesken.” 

”Jännittää lähinnä, kun ei 

oikein ennen tehnyt sitä.” 

”Pistäminen yleensäkkin 

jännittää koska on vielä 

epävarma eikä kokemusta 

ole kuin koulussa kerran 

aiemmin.” 

 

- Epävarmuus  

- Kokemattomuus 

- Jännittyneisyys 

- Rauhassa harjoittelu 
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Kysymys 5. 

”Onko sinulla muita ajatuk-

sia/toiveita kanylointi-

työpajaan liittyen?” 

”Harjoittelu.” 

”Toivon kiireetönta ympäris-

töä, jotta oppisi parhaiten.” 

”Sitä voisi olla enemmän yks 

kerta on niin vähän :).” 

”Toivon että päästäisiin 

kokemaan joku tilanne missä 

on erittäin vaikea "piiloutu-

va" suoni ja päästään pohti-

maan ja näke-

mään/kokemaan miten ti-

lanne hoidetaan.” 

 

- Harjoittelu 

- Kiireetön ympäristö 

- Kanyloinnin haasteet 

 


