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1 JOHDANTO 

 

Sieni-infektiot aiheuttavat merkittävää haittaa ja jopa hengenvaaraa etenkin heikentyneen immuuni-

puolustuksen omaaville potilaille. Useimmiten sienet eivät kykene aiheuttamaan infektiota terveessä 

ihmisessä, eikä sieni-infektio ole terveelle ihmiselle erityisen haitallinen. Kuitenkin sieni-infektioiden 

lisääntyminen sairaalan sisällä aiheuttaa vaaraa riskiryhmille. Sienten aiheuttamat taudit ovat hankalia 

hallita, sillä ne ovat vaikeasti diagnosoitavia ja lääkkeiden teho sieni-infektioihin on usein huono. Myös 

lisääntynyt kansainvälinen matkustus ja runsas mikrobilääkkeiden käyttö on aiheuttanut sieni-infekti-

oiden lisääntymisen viimeisen 20 vuoden aikana. Tautia aiheuttavien sienien joukkoon on muodostu-

nut myös uusia sienilajeja ja näitä muodostuu todennäköisesti myös tulevaisuudessa. (Casedevall 

2018.) 

 

Sienten ja homeiden tutkiminen vaatii erikoislaboratorion, joten Savonia-ammattikorkeakoulun omissa 

tiloissa ei voida sienten tunnistusmenetelmiä harjoitella, lukuun ottamatta Candida Albicans -hiivasie-

nen tunnistamista. Sieniä ja homeita käsitellään lyhyesti kliinisen mikrobiologian kurssilla, mutta sy-

vempi perehtyminen aiheeseen on haastavaa, sillä helposti saatavilla olevaa teoriatietoa opiskelijoille 

ei ole juurikaan tarjolla. Opiskelijat kokevat mahdollisesti laajaan kirjallisuuteen tutustumisen liian 

työläänä. Kehittämistyön aihe syntyi tarpeesta saada opiskelijoiden käyttöön verkko-oppimateriaalia, 

jonka avulla aiheeseen perehtyminen olisi helpompaa. Kehittämistyön aihe on saatu Savonia-ammat-

tikorkeakoululta, joka toimii myös työn tilaajana. 

 

Tämän kehittämistyön tarkoitus oli tuottaa oppimateriaalia bioanalyytikko-opiskelijoille kliinisesti 

merkittävistä hiivasienistä, dermatofyyteistä ja homeista Moodlen oppitunti -aktiviteetin avulla. Tä-

män kehittämistyön toimeksiantajana ja työn tilaajana toimi Savonia-ammattikorkeakoulu. Kehittä-

mistyön tavoitteena on tukea ja kehittää bioanalyytikko-opiskelijoiden oppimista ja ammattitaitoa. 
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2 SIENET 

 

Sienet muodostavat oman sienikunnan, joka jaetaan hiivoihin ja rihmasieniin. Hiivat ovat oma alala-

jinsa ja rihmasienet pitävät sisällään dermatofyytit eli silsasienet sekä homeet (kuvio 1). Sienten tun-

nistaminen perustuu lähinnä ulkoisiin piirteisiin, mutta nykytekniikalla myös emäsjärjestyksen selvit-

täminen on mahdollista ja on tulevaisuudessa yleinen sienten tunnistuskeino. Sienet leviävät itiöiden 

avulla ja useimmat lajit kykenevät lisääntymään sekä suvuttomasti, että suvullisesti. Sienten tunnis-

tamisessa ja luokittelussa niiden itiöt ja rakenteet ovat merkitseviä. Kliinisesti sienten merkitys perus-

tuu niiden kykyyn aiheuttaa infektioita ja sairauksia. Jotkin lajit ovat myös toksisia eli myrkyllisiä, 

etenkin homesienissä. (Kokki, Kuusela ja Richardson 2020.) 

 

Hiivat ovat yksisoluisia, rakenteeltaan pyöreitä tai soikeita. Hiivat kykenevät lisääntymään kasvatta-

malla kylkeensä uuden hiivasolun. Uudet hiivasolut voivat irrota tai muodostaa useiden hiivasolujen 

ketjuja. Rihmasieniin kuuluvat dermatofyytit ja homeet ovat monisoluisia ja nimensä mukaisesti leviä-

vät kasvattamalla rihmoja. Jotkin lajit valitsevat kasvutapansa olosuhteiden mukaan ja kykenevät li-

sääntymään sekä uusien solujen, että rihmastojen avulla. Tällaista lajia kutsutaan dimorfiseksi. Vain 

muutamat sienilajit pystyvät aiheuttamaan infektion terveelle ihmiselle, mutta mahdollisena taudinai-

heuttajana pidetään kaikkia lajeja, jotka pystyvät säilymään ja kasvamaan ruuminlämpötilassa (37 

°C). (Kuusela, Richardson ja Richardson 2020.) 

 

 

 

 

 

     SIENET 

 

 

  

 

 

 

 

KUVIO 1: Sienten luokittelu. (Mukaillen Richardson ja Koukila-Kähkölä 2005.) 
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3 SIENITUTKIMUSTEN NÄYTTEENOTTO JA TUNNISTAMISMENETELMÄT 

 

Näytteenottomenetelmät ja ohjeet vaihtelevat näytteenottoalueen (iho, kynsi, limakalvo) ja tutkivan 

laboratorion mukaan. Aina ennen sieninäytteenottoa on tärkeää perehtyä oman organisaation näyt-

teenotto-ohjeeseen tutkimuspyynnön mukaan. Näytettä otettaessa on hyvä varmistaa potilaan val-

mistautuminen tutkimukseen, sillä sienilääkityksen käyttö tulisi lopettaa useita viikkoja ennen näyt-

teenottoa. Suun kautta otettavat sienilääkkeet vaikuttavat kynsinäytteissä jopa kuusi kuukautta ja 

paikallisesti käytettävät sienilääkkeet iholla noin kaksi viikkoa ja kynsissä vähintään kuusi viikkoa. Tar-

kemmat tiedot lääkitysten vaikutusajasta tulee tarkistaa tutkimusohjekirjasta tai lääkäriltä. (Aho 2014; 

Matikainen, Miettinen ja Wasström 2016; ISLAB 2018c.) 

 

Sieninäytteenotossa myös lähetetiedoilla on tärkeä merkitys. Lähetetiedoissa tulisi olla potilaan taus-

tatiedot, kuten perussairaudet. Näytteenottoalueen oireet, kuten tulehdusoireet tai kutina sekä oirei-

den kesto tulisi myös mainita. Näytteenottokohdan anatominen sijainti merkitään näyteastiaan mah-

dollisimman tarkasti. Myös näytteenottotapa ja näytelaatu merkitään, kuten sivelynäyte haavaerit-

teestä tai raaputusnäyte ihottuma-alueelta. (Aho 2014.) 

 

3.1 Sieniviljelynäytteen ottaminen 

 

Yleisin laboratoriotutkimus epäiltäessä sieni-infektioita on sieniviljely. Kun sieniviljelynäyte otetaan 

iholta, kynnestä tai hiuksesta kyseessä on kuiva sieninäyte. Kuivat sieninäytteet otetaan puhtaaseen 

näyteastiaan, josta laboratoriossa voidaan tehdä sekä viljely, että mikroskoopissa tarkasteltava natii-

vinäyte. Jos näyte otetaan limakalvoilta tai märkivältä infektioituneelta alueelta, puhutaan märästä 

näytteestä ja näyte otetaan geelikuljetusputkeen. Mikäli näytteenottokohdan ympäriltä on mahdollista 

saada myös ns. kuivaa näytettä, voidaan näyte ottaa sekä geelikuljetusputkeen, että natiivitutkimuksia 

varten puhtaaseen näyteastiaan. Näin voidaan toimia esimerkiksi märkivän, haavaisen ihoinfektion 

kohdalla, jolloin pyritään ottamaan sekä kuivaa, että märkää näytettä. Kostealta infektiokohdalta otet-

tavasta näytteestä voidaan valmistaa myös natiivimikroskopointia varten näyte objektilasille, sillä gee-

likuljetusputkeen otetusta näytteestä ei natiivitutkimusta voida tehdä. Objektilasi ilmakuivataan ennen 

lähetystä. (Aho 2014; Matikainen, Miettinen ja Wasström 2016.) 

 

Otettaessa sieniviljelynäytettä iholta tai kynnestä näytealue puhdistetaan ensin perusteellisesti vedellä 

tai alkoholilla. Puhdistaminen on erittäin tärkeää laadukkaan ja puhtaan näytteen saamiseksi. Hiiva-

infektiota epäiltäessä näytealueen puhdistus tehdään vedellä. Kynsiä voidaan tarvittaessa pehmittää 

vesihauteessa. Näytteeksi raaputetaan hienojakoista näytettä infektioituneen ja terveen alueen ra-

jalta. Kynsistä voidaan leikata lisäksi myös palasia, mutta ensisijaisesti pyritään raaputtamaan hieno-

jakoista näytettä infektioalueelta. Näytteet voidaan säilyttää ja lähettää huoneenlämpöisenä, mikäli 

ne ovat perillä näytteenottopäivänä. Pidempiaikaisesti näytteet säilytetään jääkaappilämpötilassa. 

(Matikainen ym. 2016; ISLAB 2018c.) 
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Limakalvonäytteitä otetaan esimerkiksi nenästä, nielusta, suusta ja haavaisilta infektioalueilta. Puh-

distusaineiden tai lääkkeiden käyttöä infektioalueella on vältettävä ennen näytteenottoa. Myös ruokai-

lua ja juomista tulisi välttää, mikäli näyte otetaan suun alueelta. Limakalvonäytteet otetaan steriilillä 

vanutikulla geelikuljetusputkeen tai tehdaspuhtaaseen säilöntäaineettomaan putkeen, johon lisätään 

0,9 prosenttista keittosuolaliosta estämään näytteen kuivuminen. Vanutikkua hangataan infektioalu-

eella pyöritellen, jonka jälkeen se laitetaan kuljetusputkeen. (Matikainen ym. 2016; ISLAB 2018b.) 

 

Mikäli halutaan varmistaa emättimen hiivatulehdukseen viittaavia oireita laboratoriotutkimuksella, voi-

daan myös emätineritteestä tehdä natiivitutkimus tai hiivaviljely riippuen tutkimuspyynnöstä. Emä-

tieritenäytteet otetaan usein hoitavassa yksikössä ja toimitetaan laboratorioon tutkittavaksi. Viljely-

näyte otetaan bakteerinkuljetusputkeen samoin kuin limakalvoilta otettavat sieniviljelynäytteet. Natii-

vitutkimusta varten tehdään näyte joko suoraan objektilasille tai otetaan emätineritettä pumpulitikulla 

steriiliin näyteputkeen, johon lisätään 0,9 prosenttista keittosuolaliuosta ehkäisemään näytteen kui-

vumista. Natiivinäytteet on toimitettava välittömästi laboratorioon mikroskopointia varten. (ISLAB s.a.; 

Matikainen ym. 2016; ISLAB 2018a.) 

 

3.2 Sienten tunnistamismenetelmät 

 

Tartuntautilain mukaan sienten laboratoriodiagnostiikka on luvanvaraista toimintaa. Sienten laborato-

riodiagnostiikka on vaativaa, jonka vuoksi tutkimuksia voidaan tehdä vain alan asiantuntijan valvon-

nassa. Lisäksi sienidiagnostiikka vaatii erityiset laboratoriotilat ja laitteet. (Ihon, hiusten ja kynsien 

sieni-infektiot – diagnostiikka: Käypä hoito suositus 2010; Tartuntatautilaki 2016, §18.) 

 

Natiivimikroskopoinnilla tarkoitetaan suoraan näytteestä tehtävää mikroskopointia. Objektilasille sivel-

lään näytettä, lasi ilmakuivataan ja tämän jälkeen lasille lisätään kaliumhydroksidia. Kaliumhydroksidi 

hajottaa näytteestä keratinosyytit eli ihon solut, jolloin sienirihmastot saadaan paremmin esiin. Näyte 

peitetään peitinlasilla ja mikroskopoidaan heti. Näytteestä pyritään löytämään sienirihmastoja tai yk-

sittäisiä sienisoluja. Natiivimikroskopoinnilla ei voida tehdä lajitason tunnistusta, vaan lisäksi tehdään 

sieniviljely. (Ihon, hiusten ja kynsien sieni-infektiot – diagnostiikka: Käypä hoito suositus 2010; Mati-

kainen ym. 2016.) 

 

Viljelyssä näytettä viljellään elatusainetta sisältävälle viljelymaljalle, joka sisältää usein myös baktee-

rien kasvua estäviä antibiootteja. Käytettävät viljelymaljat ja tarkemmat toimintatavat, kuten kasva-

tusajat ja tulosten vastaaminen vaihtelevat laboratoriokohtaisesti. Yleisesti periaatteet ovat kuitenkin 

samat; näyte viljellään ja tunnistetaan. Yleisimmät ja helposti tunnistettavan lajit voidaan tunnistaa 

pelkän makroskooppisen ja mikroskooppisen tutkimuksen perusteella. Tarvittaessa kasvustoa jatko-

viljellään tunnistusta helpottaville spesifeille viljelymaljoille. Makroskooppisessa tarkastelussa arvioi-

daan silmämääräisesti kasvustoa, sen väriä, kokoa, ulkonäköä ja muita pesäkemorfologiaksi kutsuttuja 

ominaisuuksia. Lisäksi mikroskooppisessa tarkastelussa voidaan arvioida tarkemmin kasvuston tun-

nusomaisia piirteitä. (Ihon, hiusten ja kynsien sieni-infektiot – diagnostiikka: Käypä hoito suositus 

2010.)  
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Sienten ja homeiden viljely edellyttää, että viljeltävä näyte on infektiokykyinen. Tästä syystä on tär-

keää, että näyte otetaan ja säilytetään oikein. Viljelyssä voidaan käyttää kiinteää elatusainetta sisäl-

täviä maljoja tai nestemäisiä elatusainepulloja. Sienten ja homeiden tunnistamisessa käytetään 

yleensä agarpohjaisia elatusainemaljoja, nestemäisiä elatusainepulloja käytetään esimerkiksi verivil-

jelyssä. Erilaisia elatusaineita ja viljelymaljoja valmistetaan mikrobiologian laboratorioissa. Viljelymal-

jat valmistetaan ja valitaan käyttötarkoituksen mukaan. Maljojen valmistaminen tapahtuu yksinker-

taistetusti lisäämällä kaupallisiin valmiisiin muovisiin petrimaljoihin haluttua elatusainetta, jonka jäl-

keen maljan annetaan jäähtyä ja hyytyä. (Heikkilä, Kurkinen ja Meurman 2005; Merc 2020.) 

 

Dermatofyyttien, hiivojen ja homeiden kasvatukseen on lisäksi lukuisia erilaisia kaupallisia elatusai-

neta, periaatteet ovat kuitenkin maljojen valmistuksessa samat. Maljojen elatusainepohjana toimii 

yleensä agargeeli, lisäksi maljoihin voidaan lisätä erilaisia elatusaineita sekä väliaineita käyttötarkoi-

tuksen mukaan. Agar on punalevistä eristettyä hiilihydraattia, sitä käytetään yleisesti elintarvike- ja 

lääketeollisuudessa. Maljojen sisältämiin elatusaineisiin voidaan myös lisätä antibiootteja estämään ei 

haluttujen kasvustojen, esimerkiksi bakteerien lisääntyminen. (Microbiology info 2019; ChromAgar 

2020; MicroDoc 2020; Merc 2020.) 

 

Yleisiä nimityksiä tietyntyyppisille maljoille ovat esimerkiksi kromogeeniset ja selektiiviset maljat. Kro-

mogeenisten maljojen elatusaine sisältää tiettyä väriainetta, jolloin kasvava laji voidaan tunnistaa vä-

rin perusteella. Selektiiviset maljat ovat valikoivia, eli maljalla pystyy kasvamaan vain halutut lajit.  

Yleisiä sieni- ja hiivalajien viljelyyn käytettäviä maljoja ovat esimerkiksi dixon agar -malja (Kuva 1), 

joka on selektiivinen malja Malassezia furfur -hiivasienen viljelyyn, sabouraud-dekstroosi agar (SDA), 

jota käytetään hiivojen ja homeiden selektiiviseen viljelyyn, kromogeeninen chromagar Candida -

malja, jota käytetään nimensä mukaisesti Candida -suvun hiivojen tunnistamiseen värin perusteella 

sekä dermatofyyttien selektiivinen agarmalja (DTM-agar) dermatofyyttien viljelyyn. (Microbiology info 

2019; ChromAgar 2020; MicroDoc 2020; Merc 2020.) 

 

 

KUVA 1: Sieniviljelymaljoja. Kuvassa vasemmalta oikealle dixon agar -malja, RPMI-sieniherkkyys-

malja sekä SDA-malja. (Hämäläinen 2020.) 
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Sienten tunnistuksessa on myös käytössä yhä enemmän molekyylibiologisia menetelmiä, sillä monet 

lajit ovat haastavia erottaa toisistaan. Usein esimerkiksi hiivat ja jotkin dermatofyytit pyritään tunnis-

tamaan lajitasolle, jolloin käytetään PCR-menetelmää tai MALDI-TOF-massaspektrometriaa. Polyme-

raasiketjureaktio (PCR) on nopea molekyylibiologian menetelmä. Menetelmä toimii kopioimalla ja mo-

nistamalla DNA-sekvenssit, jolloin hyvinkin pienistä näytemääristä voidaan tunnistaa näytteessä oleva 

sienilaji tunnettujen DNA-sekvenssien avulla. DNA-sekvensoinnissa selvitetään DNA: n nukleotidien 

tarkka järjestys, eli niin kutsuttu geneettinen koodi, joka on kaikilla lajeilla omanlaisensa. MALDI-TOF-

massaspektrometrialla (matrix assisted laser desorption ionization time-of-flight) voidaan tunnistaa 

viljelymaljalla kasvava pesäke muutamassa minuutissa. Menetelmä vaatii kuitenkin näytteen viljelyn 

maljalle, toisin kuin PCR-menetelmä. Tunnistaminen perustuu näytteessä olevien proteiinien ionisoin-

tiin, jolloin proteiinit lentävät tyhjiössä. Mitattaessa tätä ionisoitujen proteiinien lentoaikaa saadaan 

ionisoidut proteiinit järjesteltyä lentoajan perusteella, eli niille muodostuu spektri. Laite vertaa tätä 

mitattua spektriä tietokannassa oleviin tunnettujen lajien spektriin ja määrittää niiden yhdenmukai-

suuden avulla mitä lajia näyte sisältää. (Harju ja Grönroos 2020; Haajanen, Pärssinen ja Suominen 

2020.)  
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4 YLEISIMMÄT KLIINISESTI MERKITTÄVÄT HIIVASIENET 

 

Hiivasienistä yleisiä iho- ja limakalvoinfektioita aiheuttavia lajeja ovat kandidat, jotka kykenevät ai-

heuttamaan pinnallisia ihoinfektioita ja vaikeasti hoidettavia syviä infektioita henkilöillä, joiden oma 

immuunipuolustus on heikentynyt. Syvät kandidainfektiot voivat pahimmillaan aiheuttaa jopa kuole-

man. Kandidahiivasieniä esiintyy myös terveillä ihmisillä, ne siis kuuluvat myös normaaliflooraan, 

mutta immuunipuolustuksen heikentyessä saattavat aiheuttavaa infektion. Yleisesti tunnettuja kandi-

dan aiheuttamia infektioita ovat esimerkiksi paikalliset suun ja sukupuolielinten alueen hiivatulehduk-

set. (Dismukes, Pappas ja Sobel 2003, 143, 146 – 147.) 

 

Kandidalajeja on useita, arviolta noin 200 eri lajia ja ne muistuttavatkin morfologialtaan läheisesti 

toisiaan. Yksi yleisimpiä hiivainfektion aiheuttajia on Candida albicans, joka on taudintaiheuttajana 

varsin muuntautumiskykyinen patogeeninen hiiva. (Seladi-Schulman 2018; Airola 2019.) 

 

Candida albicans aiheuttaa niin emättimen hiivatulehdusta, kuten myös etenkin lapsilla ja vanhuk-

silla usein esiintyvää suun sammasta. Emättimen hiivatulehdus on yleinen lisääntymisiässä olevien 

naisten vaiva. Hiivatulehdus johtuu emättimessä usein luonnollisesti esiintyvän hiivasienen liikakas-

vusta. Etenkin antibiootit laukaisevat usein hiivasienen liikakasvun. Kutina, valkovuodon muutokset ja 

joskus myös kirvely ovat tyypillisiä hiivatulehduksen oireita. Sammas on suun hiivatulehdus, jolloin 

suun limakalvoille kasvaa pehmeää, valkeaa katetta, joka saattaa myös haavautua. (Seladi-Schulman 

2018; Airola 2019; Tiitinen 2020.)  

 

Tuoreissa tutkimuksissa koskien vauvojen suussa esiintyvää sammasta on kuitenkin todettu, ettei 

vauvojen sammaksen aiheuttaja usein ole Candida albicans. Vauvojen kielen katteiden syyksi on 

epäilty maitoa tai limakalvon hilseilyä. Tarkkaa syytä ei vielä kuitenkaan ole selvillä, mutta ime-

väisikäisten suun peitteet eivät välttämättät tarkoita hiivainfektiota. (Vainionpää, Tuomi, Kantola ja 

Anttonen 2019.)  

 

Hiivasienen nimi albicans tarkoittaa valkoista ja tähän perustuu myös Candida albicansin tunnistami-

nen. Sienelle ominaista on valkoinen kasvu, kuten juuri sammaksessa. Candida albicans voidaan tun-

nistaa helposti chromagar-maljalta (Kuva 2). Tyypillinen Candida albicans infektio voidaan usein diag-

nosoida taudinkuvan perusteella ja esimerkiksi suun alueen infektioissa viljelyä ei välttämättä tarvita. 

Mikäli itsehoitoon tarkoitetut hiivalääkkeet eivät tehoa, voidaan tarvittaessa käyttää sisäisiä hiivalääk-

keitä ja varmistaa taudinaiheuttaja viljelyllä. (Seladi-Schulman 2018; Airola 2019.) 

 

Tutkimukset ovat myös osoittaneet Candida albicansin yhteyden maha-suolikanavan sekä suun alueen 

syöpiin. Candida albicans hiivat kykenevät metabolisoimaan glukoosia syöpää aiheuttavaksi asetalde-

hydiksi. Nuorten aikuisten suusyöpädiagnoosit ovat yhteydessä suun alueen pitkään jatkuneeseen 

kandidainfektioon. Tästä syystä pitkittyneet suun alueen hiivainfektiot tulisi hoitaa mahdollisimman 

pian. (Uittamo, Siikala, Kaihovaara, Salaspuro ja Rautemaa 2008.) 
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KUVA 2: Candida albicans chromagar-maljalla ja kromogeenisellä chromagar Candida -maljalla, 

jolloin kasvusto värjäytyy vihertäväksi. (Hämäläinen 2020.) 

 

Candida glabrataa esiintyy normaalifloorassa etenkin suussa ja ruoansulatuskanavassa sekä su-

kuelimissä. Candida glabrata aiheuttaa infektioita ihmisen oman immuunijärjestelmän heikentyessä, 

jolloin infektiot voivat olla haastavia hoitaa. Candida glabrata on myös resistenssi joillekin sienilääk-

keille. Candida glabrata eroaa hieman muista Candida-lajeista, sillä sen geneettinen rakenne muistut-

taa enemmän niin kutsuttua leivinhiivaa (Saccharomyces cerevisiae). Candida glabratan kasvun väri 

vaihtelee chromagar-maljalla vaaleanpunaisesta purppuraan. Lajimääritys voidaan varmistaa kaupal-

lisilla biokemiallisilla testeillä tai molekyylibiologisilla tekniikoilla, joissa vertaillaan lajien DNA: ta. (Ho 

ja Haynes 2015.) 

 

Candida tropicalis on yleisin infektioita aiheuttava hiiva Candida albicansin lisäksi. Candida tropica-

lista esiintyy tyypillisesti tehohoitoa, laajatehoisia antibiootteja tai pitkää katetrointia tarvitsevilla po-

tilailla. Lajilla on tavattu resistenssiä erityisesti Flusytosiini-sienilääkkeelle. Candida tropicalis esiintyy 

tutkimusten mukaan todennäköisemmin erityisesti syöpää tai neutropeniaa sairastavilla potilailla. Sen 

sijaan alle vuoden ikäisillä lapsilla lajia tavataan harvemmin. Candida tropicaliksen esiintyminen vaih-

telee paljon maantieteellisesti ja joissakin maissa sitä esiintyy jopa Candida albicansia enemmän. Can-

dida tropicalis on myös geneettisesti erittäin samankaltainen Candida albicansin kanssa. Pesäkkeet 

kasvavat tummansinisinä chromagar-maljalla. (Negri, Silva, Henriques ja Oliveira 2011; Zuza-Alves, 

Silva-Rocha ja Chaves 2017.) 

 

Candida krusein aiheuttamia sieni-infektioita esiintyy hieman harvemmin, mutta lajin luonnollinen 

vastustuskyky Flukonatsoli-sienilääkkeelle tekee siitä merkittävän taudinaiheuttajan. Lisäksi lajin on 

havaittu muodostavan resistenssiä myös muille yleisille sienilääkkeille, jonka myötä Candida krusein 

aiheuttamien infektioiden kuolleisuus on muita yleisiä Candida-lajeja korkeampi (20-67 %). (Navarro-
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Arias, Hernández-Chávez, García-Carnero, Amezcua-Hernández, Lozoya-Pérez, Estrada-Mata, 

Martínez-Duncker, Franco ja Mora-Montes 2019.) 

 

Candida kruseilla on tutkimuksissa havaittu erikoinen piirre, jota muilla Candida-lajeilla ei ole todettu. 

Candida krusei näyttäisi havaitsevan oman lajinsa sekä Candida albicansin ja Candida glabratan kas-

vun lähettyvillä. Tutkimuksessa chromagar-maljalla kasvava Candida krusei muodostaa tunnistamiaan 

lajeja kohti rihmakasvustoa, mutta rihmastoa ei muodostu, mikäli lajeja ei ole lähettyvillä. Yksin kas-

vava Candida krusei -kasvuston reunat ovat tasaiset, mutta mikäli maljalla esiintyy lisäksi edellä mai-

nuttuja lajeja, alkaa Candida krusei muodostaa rihmastoa muita kasvustoja kohti. Ilmiö on hyödyllinen 

etenkin lajin tunnistamisessa. (Fleischmann, Broeckling ja Lyons 2017.) 

 

Candida auris tunnetaan etenkin sairaaloissa epidemioita aiheuttavana lajina. Suomessa laajoja Can-

dida auris infektioita ei olla toistaiseksi tavattu, mutta laji on levinnyt herkästi maasta ja maanosasta 

toiseen. Candida auris on resistenssi lähes kaikille yleisesti käytössä oleville sienilääkkeille ja laji muo-

dostaa herkästi resistenssiä myös vielä tehoaville käytössä oleville lääkkeille. Candida auriksen erot-

taminen muista Candida-lajeista on haastavaa ja lajitason tunnistamiseen tarvitaan usein mikrosko-

pointia tarkempia molekyylibiologiasia tunnistusmenetelmiä. (THL 2018.) 

 

Candida parapsilosis infektiot ovat merkittävästi lisääntyneet viimeisen kahden vuosikymmenen 

aikana. Suurimmat riskiryhmät ovat vastasyntyneet ja tehohoitoa vaativat potilaat. Candida parapsilo-

sis leviää sairaalaympäristöissä esimerkiksi katetrien, välineiden ja hoitohenkilökunnan käsien välityk-

sellä. Lajilla on kyky muodostaa biofilmiä tarttumapintaansa, eli Candida parapsilosis muodostaa itse 

itselleen kasvualustan esimerkiksi katetrien pinnalle. Candida parapsilosista esiintyy myös koti-

eläimissä, hyönteisissä ja maaperässä. Sabouraud-dekstroosiagarilla kasvattaessa Candida parapsilo-

sis -pesäkkeet ovat valkoisia, kermaisia ja kiiltäviä. Ne voivat olla myös joko sileitä tai ryppyisiä. Kro-

mogeenisellä Chromagar Candida -maljalla Candida parapsilosis värjäytyy violetin sävyiseksi (Kuva 3), 

kun taas Candida albicans värjäytyy vihertäväksi. (Trofa, Gácser ja Nosanchuk 2008.) 

 

KUVA 3: Candida parapsilosis kromogeenisellä chromagar Candida -maljalla, jolloin kasvusto värjäytyy 

violetin sävyiseksi. (Hämäläinen 2020.) 
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5 YLEISIMMÄT KLIINISESTI MERKITTÄVÄT DERMATOFYYTIT 

 

Dermatofyytit aiheuttavat infektioita ihon pinnalla, hiuksissa ja kynsissä. Dermatofyytit esiintyvät kaik-

kialla missä on keratiinia eli ihon sarveisainetta, tästä syystä ne eivät aiheuta infektioita esimerkiksi 

limakalvoilla. Jotkin lievempiä infektioita aiheuttavat dermatofyytit ovat riippuvaisia kantajastaan, eli 

eivät kykene lisääntymään tai selviämään ilman kantajaa, kuten ihmistä. Dermatofyyttilajeja on noin 

neljäkymmentä, joista kliinisesti merkittäviä ihmiselle on noin kymmenen. Dermatofyytit ovat perin-

teisesti jaettu kolmeen sukulinjaan: Trichophyton, Microsporum ja Epidermophyton. Uudemmissa ge-

neettisissä tutkimuksissa dermatofyytit ovat jaettu seitsemään ryhmään lajien molekyylitietojen ja ge-

neettisten ominaisuuksien perusteella, mutta yleisimmmät kliinisesti merkittävimmät lajit ovat näistä 

kolmesta yleisesti tunnetusta sukulinjasta (Gräser ja Saunte 2020).  

 

Dermatofyytit kykenevät tarttumaan pintojen välityksellä, esimerkiksi uimahalleissa kosteiden tilojen 

pinnoilta sekä ihokontaktin välityksellä. Jotkin lajit kykenevät tarttumaan myös eläimestä ihmiseen, 

tällaista lajia kutsutaan zonoosiksi. Ihmisestä toiseen tarttuvia lajeja kutsutaan antropofiilisiksi lajeiksi 

sekä maaperästä ihmiseen tarttuvia lajeja geofiilisiksi lajeiksi. (Dismukes, Pappas ja Sobel 2003, 370 

– 371; Koukila-Kähkölä, Heikkilä ja Richardson 2020.) 

 

Dermatofyytit saattavat tuottaa itiöitä, jotka havaitaan mikroskooppisessa tutkimuksessa. Dermato-

fyyttien tunnistaminen koostuu viljelystä elatusainemaljalla sekä referenssielatusalustalla, lisäksi laji-

tyypilliset piirteet tunnistetaan mikroskooppisesti, kuten pesäkkeiden värit ja rakenteet. Trichophyton 

sukulinjasta kliinisesti merkittävimpiä lajeja ovat mm. Trichophyton rubrum, Trichophyton men-

tagrophytes, Trichophyton violaceum, Trichophyton tonsurans ja Trichophyton soudanense. Yhteensä 

Trichophyton sukuun kuuluu kaikkiaan kuusitoista eri lajia. Microsporum sukulinjasta merkittäviä lajeja 

ovat esimerkiksi Microsporum audouinii ja Microsporum canis. Tyypillisiä Microsporum lajien aiheutta-

mia infektioita ovat erilaiset silsat, kuten pälvisilsa. Epidermophyton linjan dermatofyyteistä yleisin on 

Epidermophyton floccosum, joka aiheuttaa infektioita käsien ja jalkojen iholla sekä kynsissä ja nivu-

sissa. Näihin kuitenkin tehoavat yleensä hyvin paikallisesti vaikuttavat sienilääkkeet. (Robert ja Pihet 

2008; Sieni-infektiot ihossa, hiuksissa ja kynsissä: Käypä hoito -suositus 2010.) 

 

Trichophyton rubrum on yleisin pinnallisten sieni-infektioiden aiheuttaja kaikkialla maailmassa. 

Trichophyton rubrum aiheuttaa infektioita yleisimmin jalkojen iholla ja kynsissä, kuten jalkasilsatar-

tunnat ja kynsisieni-infektiot. Heikon immuunivasteen omaavilla potilailla infektio voi olla vakava. 

Iholla oleva infektioalue hilseilee ja punoittaa, kun taas kynnessä infektioitunut alue kellertää ja kynsi 

paksunee. Maljalla kasvaessa Trichophyton rubrum tuottaa sekä punaisia, että keltaisia pigmenttejä. 

Kasvuston väritys voi vaihdella vaaleasta kermanvärisestä tummanpunaiseen tai tummankeltaiseen, 

kasvusto tummuu ajan myötä (Kuva 4). Pesäke on pöyheä, kasvuston keskiosa on usein koholla ja 

tausta voi olla punertava (Kuva 5). Noin viidesosa kaikista Trichophyton rubrumin aiheuttamista in-

fektioista kehittyy krooniseksi, jolloin sienilääkitys ei tehoa. (Blutfield, Lohre, Pawich ja Tracey Vlahovic 

2015.) 
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KUVA 4: Erisävyisiä Trichophyton rubrum -kasvustoja. (Hämäläinen 2020.) 

 

 

Kuva 5: Trichophyton rubrum. (Hämäläinen 2020.) 
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Trichophyton mentagrophytes on yleinen dermatofyytti, joka aiheuttaa infektioita ihmisissä sekä 

eläimissä. Tartunta saadaankin usein lemmikkieläimistä. Laji on antropofiilinen ja zoofiilinen. Pesäk-

keet kasvavat usein vaaleina tai kermanvärisinä. Pesäke on tasainen, mutta pinta rakeisen näköinen. 

Pesäkkeen pohjaväri on usein kellertävän punaruskea. Trichophyton mentagrophytes ja 

Trichophyton interdigitale pesäkkeet ovat usein hyvin samankaltaisia ja siksi tunnistuksen tark-

kuuden varmistamiseksi suositellaan molekyylibiologisia tunnistusmenetelmiä (Kuva 6). (Frías-De-

León, Martínez-Herrera, Atoche-Diéguez, González-Cespón, Uribe, Arenas ja Rodríguez-Cerdeira 

2020.) 

 

 

 

KUVA 6: Trichophyton interdigitale molemmin puolin kuvattuna. (Hämäläinen 2020.) 

 

Trichophyton violaceum ja Trichophyton tonsurans ovat yleisiä antropofiilisia dermatofyyttejä, 

jotka aiheuttavat ihon, kynsien ja päänahan tulehduksellisia tai kroonisia sieni-infektioita. 

Trichophyton violaceumin pesäkkeet ovat hitaasti kasvavia, vahamaisia ja punertavan violetin värisiä 

(Kuva 7). Kasvaakseen Trichophyton violaceum tarvitsee tiamiinia, tämä erottaa lajin muista violetin 

sävyisenä kasvavista lajeista. Kasvu on vähäistä maljalla, joka ei sisällä tiamiinia. Trichophyton 

tonsuransin kasvustoissa on paljon eroja rakenteessa ja väreissä. Pesäkkeet voivat olla mokkamaisen 

sileitä tai jauhemaisia, litteitä koholla olevalla keskuksella tai poimuttuneita. Väri voi vaihdella vaa-

leanruskeasta keltaiseen tai tummanruskeaan. (Ellis ja Kidd 2016c.) 
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KUVA 7: Trichophyton violaceum.  (Hämäläinen 2020.) 

 

Microsporum-suvun lajeista yleisimpiä ovat Microsporum audouinii ja Microsporum canis. Mic-

rosporum audouinii on antropofiilinen sieni, joka aiheuttaa päänahan ja ihon tulehduksellisia infektioita 

erityisesti lapsilla. Pesäkkeet ovat tasaisia, väriltään harmaanvalkoisia tai vaaleanruskeita ja niillä on 

sileä mokkomainen pinta. Microsporum canis on zoofiilinen dermatofyytti ja on levinnyt maailmanlaa-

juisesti. Microsporum canis tarttuu usein ihmiseen lemmikkieläimistä. Yleisimpiä kantajia ovat kissat 

ja koirat. Maljalla kasvaessaan pesäkkeet ovat tasaisia, leviäviä, väritys vaihtelee valkoisesta kerman-

väriseen, pinta on tiheä puuvillamainen ja siinä voi olla uria (Kuva 8). Myös pigmenttisiä kantoja voi 

esiintyä, jolloin pesäkkeiden väri vaihtelee kullankeltaisesta ruskehtavaan keltaiseen. (Ellis ja Kidd 

2016b.) 

 

 

KUVA 8: Microsporum canis. (Hämäläinen 2020.) 
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Epidermophyton floccosum on antropofiilinen dermatofyytti, jota tavataan ympäri maailmaa. Epi-

dermophyton floccosum aiheuttaa usein ihon ja kynsien infektioita. Pesäkkeet ovat yleensä hitaasti 

kasvavia, vihertävänruskeita tai khakinvärisiä (Kuva 9), pesäkkeen pinta on mokkomainen ja reunat 

litteät. Vanhetessaan kasvusto poimuttuu. Vanhemmassa kasvustossa voi myös esiintyä valkoisia pie-

nempiä pesäkkeitä kasvuston päällä. Epidermophyton floccosum on hiivainfektioiden ohella yleisin 

vaippaihottuman ja muiden nivusalueen infektioiden aiheuttaja. Dermatofyytti-infektiolle on tyypillistä 

punoitus ja turvotus, kun taas hiivainfektion tyypilliset oireet ovat punoittavat ja hilseilevät kohollaan 

olevat läiskät. Pitkälle kehittyneessä Epidermophyton floccosumin aiheuttamassa infektiossa voi myös 

esiintyä haavaumia ja polttavaa kutinaa. (Bonifaz, Rojas, Tirado-Sánchez, Chávez-López, Mena, Cal-

derón ja Ponce-Olivera 2016; Ellis ja Kidd 2016a.) 

 

 

KUVA 9: Epidermophyton floccosum (Hämäläinen 2020.) 
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6 YLEISIMMÄT KLIINISESTI MERKITTÄVÄT HOMEET 

 

Homeista merkittävimpiä ovat Aspergillus-suvun sienet, joita esiintyy luonnollisesti joka puolella ym-

päristössä. Aspergillus-suvusta on tunnistettu yli 250 lajia, joista tietyt lajit voivat aiheuttaa vakaviakin 

infektioita. Taudinaiheuttajana homeet ovat vaarallisia heikentyneen vastustuskyvyn omaaville poti-

laille, kuten syöpä- ja elinsiiropotilaat sekä erilaisia keuhkosairauksia sairastavat potilaat. Homeiden 

tyypillinen infektio on keuhkoperäinen ja hankala diagnosoida, sillä homesieniä ei yleensä saada vil-

jeltyä esimerkiksi verinäytteestä. Syvällä kudoksissa sijaitseva Aspergillus-infektio voidaan tunnistaa 

kudosnäytteen mikroskooppisella tutkimuksella, mutta tämä edellyttää yleensä radiologista kuvanta-

mista infektiopesäkkeen löytämiseksi, joten prosessi on varsin työläs. Riski Aspergillus-infektioon kas-

vaa merkittävästi sairaaloiden korjaustöiden aikana, jolloin rakenteista vapautuvat homeitiöt voivat 

sairastuttaa potilaita. Tämä tulisi huomioida erityisesti riskipotilaiden kohdalla, jotta merkittäviltä epi-

demioilta vältyttäisiin. (Anttila, Koukila-Kähkölä ja Richardson 2020.) 

 

Aspergillus fumigatus aiheuttaa 90 prosenttia keuhkojen Aspergillus-infektoista. Invasiivinen keuh-

kojen aspergilloosi on keuhkojen Aspergillus-homeiden aiheuttama infektio, jota esiintyy immuuni-

puutteisilla potilailla. Kuolleisuus vaihtelee 50-95 prosentin välillä. Aspergillus fumigatus kasvaa erityi-

sesti kosteissa ympäristöissä ja sitä esiintyykin kosteusvaurioituneissa rakennuksissa. Maljalla kasva-

essaan Aspergillus fumigatus kasvaa sinivihreänä, väri vaalenee reunoja kohti mentäessä ja kasvuston 

reunus ja pohja on vaalea (Kuva 10). Pesäkkeiden pinta on homeille ominainen, hieman jauhomainen 

tai pölyinen. Tunnistaminen perustuu ulkonäköön ja mikroskooppiseen tarkasteluun. Aspergillus fumi-

gatukselle on ominasta vihreät konidiat, jotka kasvavat ketjuina tasaisesti vihertävistä fialideista. Ko-

nidiat ovat rihmastojen päästä kasvavia kuroumaitiöitä, joiden avulla homeet lisääntyvät. Jotkin As-

pergillus fumigatus kannat ovat pigmenttivapaita ja tuottavat valkoisia konidioita. Laji on nopeakas-

vuinen ja termofiilinen, eli se sietää korkeitakin lämpötiloja ja kasvaa jopa 55 celsiusasteen lämpöti-

loissa. Itiöt säilyvät elinkykyisenä tätäkin korkeammissa lämpötiloissa. (Sugui, Kwon-Chung, Juvvadi, 

Latgé ja Steinbach 2015.) 

 

 

KUVA 10: Aspergillus fumigatus. (Hämäläinen 2020.) 
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Aspergillus flavus on toiseksi yleisin invasiivisen aspergilloosin aiheuttaja Aspergillus fumigatusin 

jälkeen. Aspergillus flavus on zonoottinen taudinaiheuttaja, joka tunnetaan erityisesti sen kyvystä 

tuottaa aflatoksiineja. Aflatoksiinit ovat maksatoksisia, maksasyöpää aiheuttavia myrkkyjä. Aflatoksii-

nit toimivat myös immunosuppressiivisesti, eli hillitsevät tai estävät elimistön luonnollista immuunitoi-

mintaa. (Toyotome, Hamada, Yamaguchi, Takahashi, Kondoh, Takino, Kanesaki ja Kamei 2018.) 

 

Aspergillus flavusta esiintyy maaperässä maailmanlaajuisesti. Laji kykenee myös talvehtimaan ja sel-

viytyy maaperässä saamalla ravinteita kuolleista tai hajoavista orgaanisista aineista. Aspergillus flavus 

saastuttaa usein ravinnoksi tarkoitettuja viljoja ja pähkinöitä, jolloin sen tuottamat aflatoksiinit saat-

tavat aiheuttaa vakavia terveysriskejä. Aspergillus flavuksen konidiat eli kuroumaitiöt leviävät myös 

ilmateitse ja aiheuttavat herkästi allergisia reaktioita, jos altistuminen on jatkuvaa. (Cary, Gilbert, Le-

barin, Majumdar ja Calvo 2018.)  

 

Aspergillus flavukselle on tunnusomaista kirkkaat ja värikkäät pesäkkeet, joiden väri voi vaihdella. 

Pesäkkeet ovat aluksi kellertäviä (Kuva 11), mutta myöhemmin muuttuvat keltaisen vihertäväksi ja 

tummuvat entisestään ajan myötä. Pesäkkeiden kääntöpuoli on vaalea tai kellertävän ruskea. Asper-

gillus flavus voi kasvaa paremmin +37 celsiusasteen lämpötilassa, mutta kasvulämpötila vaihtelee 12–

48 celsiusasteen välillä. (Rudramurthy, Paul, Chakrabarti, Mouton ja Meis 2019.) 

 

 

 

Kuva 11: Aspergillus flavus. (Hämäläinen 2020.) 

 

Aspergillus nigerin aiheuttamat keuhkoinfektiot ovat harvinaisia, mutta joissakin tapauksissa sen 

on todettu aiheuttavan keuhkokuumetta. Kalsiumoksalaattikiteiden löytäminen histopatologisista 

näytteistä on tyypillistä Aspergillus niger -infektiolle ja niiden avulla voidaan tehdä diagnoosi myös 

ilman konidioiden mikroskooppista tutkimusta. Aspergillus nigerillä on lukuisia eri kantoja, joiden koko 

yksittäisinä organismeina voi vaihdella 900 - 1600 mikrometriin, karkeiden, pallomaisten konidioiden 
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ollessa 3 - 5 mikrometriä. Aspergillus nigerin kasvuston väritys on musta, jolloin morfologisia piirteitä 

on vaikea erottaa mikroskooppisessa tutkimuksessa (Kuva 12). Aspergillus nigerin ihanteellinen kas-

vulämpötila on 30–34 celsiusastetta, mikä vaikeuttaa itämistä ihmisen kehonlämpötilassa. Joidenkin 

Aspergillus niger -kantojen tiedetään muodostavan mykotoksiineja, jotka vaurioittavat erityisesti mu-

nuaisia. (Duke University Medical Center 2010; Workum, Jong, Gresnigt, Becker, Pickers, Veerdonk, 

Heijdra ja Kolwijck 2018.) 

 

 

KUVA 12: Aspergillus niger. (Hämäläinen 2020.) 
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7 OPPIMINEN JA HYVÄ OPPIMATERIAALI 

 

Oppimisella tarkoitetaan tiedon omaksumista ja ymmärtämistä. Oppiminen tapahtuu aina vuorovaiku-

tuksessa, jossa oppija sisäistää uusia taitoja, toimintoja tai ajatusmalleja. Nykyään oppimisessa pide-

tään tärkeänä oppijoiden aktiivisuutta ja oma-aloitteista tiedonhankintaa sekä ongelmanratkaisuky-

kyä. Aiemmin oppiminen on mielletty enemmänkin ulkoaopetteluksi ja asioiden muistiin painamiseksi, 

mutta nykyajan oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on tehokkainta, kun oppija käyttää ns. aktiivista 

oppimista asioiden ja kokonaisuuksien ymmärtämiseksi. Hyvä oppimateriaali tukee aktiivisuutta ja oh-

jaa käyttämään opittua tietoa. Aktiivinen oppiminen voi olla esimerkiksi tiedonhankintaa, oman oppi-

misen arviointia, tiedonlähteiden arviointia, ongelmanratkaisua ja vuorovaikutusta toisten oppijoiden 

kanssa. Verkko-oppimateriaaleissa tulisi hyödyntää uudenlaisia mahdollisuuksia edistää aktiivista op-

pimista. (Paavola, Ilomäki ja Lakkala 2012, 44 – 46.) 

 

Opetushallitus on julkaissut verkko-oppimateriaalien laatukriteerit, joiden avulla voidaan arvioida 

verkko-oppimateriaalin soveltuvuus opetus- ja opiskelukäyttöön. Laatukriteerien lähtökohtana on op-

pimateriaalien pedagoginen laatu. Pedagogisella laadulla tarkoitetaan sitä, että oppimateriaali sovel-

tuu luontevasti opetus- ja opiskelukäyttöön, tukee oppijan tietoista ajattelua ja aktiivista toimintaa, 

tukee opetusta ja oppimista, tarjoaa uudenlaisia tiedon käytön ja kehittämisen keinoja ja tarjoaa mo-

nipuolisempia mahdollisuuksia oppimiseen. Erilaisia verkko-oppimateriaaleja voivat olla esimerkiksi 

verkkokurssit ja teemakokonaisuudet, verkkoon laitetut lisätehtävät tai syventävät materiaalit. Ver-

kosta löytyy rajattomasti myös muuta tietoa, jota voi käyttää oppimiseen, jolloin opetushallituksen 

laatukriteerien avulla voidaan arvioida myös muun materiaalin sopivuutta oppimateriaaliksi. (Opetus-

hallitus 2020.) 

 

Keskeistä verkko-oppimateriaalien laadussa on hyödyntää monipuolisesti verkko-opiskelun mahdolli-

suuksia kuten vuorovaikutusta, jakamista sekä erilaisia linkkejä ja materiaalia. On tärkeää, ettei 

verkko-oppimateriaali ole vain linkki e-kirjaan tai tiedosto tekstejä, ilman pedagogista tarkoitusta. 

Hyvä oppimateriaali taipuu joustavaan käyttämiseen, joka tarkoittaa oppimateriaalin toimivuutta, 

vaikka opetuksen tyyli muuttuisi. Opettajien tapa käyttää oppimateriaaleja voi olla hyvinkin erilainen, 

joten laadukas verkko-oppimateriaali toimii opettajasta riippumatta. Verkko-oppimateriaalin on mah-

dollista tukea niitä pedagogisia piirteitä, jotka tutkimuksissa on havaittu parhaimmiksi. Kuitenkin on 

huomioitava, ettei yksittäinen oppimateriaali voi täyttää kaikkia pedagogisia vaatimuksia, mutta 

verkko-oppimateriaaleissa on tavoiteltava oppimisen tukemista monipuolisesti. (Opetushallitus 2020.) 

 

7.1 Oppimisaihiot ja oppimateriaalin pedagoginen laatu 

 

Laadukkaassa verkko-oppimateriaalissa voidaan hyödyntää erilaisia oppimisaihioita. Oppimisaihioita 

ovat arviointi, harjoitusohjelmat, tietolähteet ja sanastot, opas, kokeilu, avointoiminta ja työkalu. Op-

pimisaihiot eivät edusta välttämättä vain yhtä kategoriaa, vaan niissä on usein yhdistettynä piirteitä 

useammasta oppimisaihiosta. Aihioluokittelu perustuu oppimateriaalin pedagogiseen laatuun, jolloin 

kokoamalla verkko-oppimateriaaliin useampaa oppimisaihiota, nostetaan oppimateriaalin pedagogista 

laatua. Verkko-oppimateriaaleja voidaan jakaa myös sen mukaan, millaista oppimisen tapaa se tukee: 



23 

 

tiedonhankintaa, osallistumista vai tiedonluomista. (Jaakkola, Nirhamo, Nurmi ja Lehtinen 2012, 12 - 

18.) 

 

Arviointi oppimisaihiona kuvaa oppijan mahdollisuutta arvioida omaa osaamistaan. Arviointiaihiot voi-

vat olla esimerkiksi monivalintatehtäviä, joita suorittamalla oppija näkee kehittämistä vaativia aihealu-

eita kuin myös aihealueet, jotka hän jo hallitsee. Arvioinnin tavoitteena tulisi olla oppijan ohjaaminen 

ja kannustaminen oppimiseen, eikä niinkään tarkka mittaaminen tai numeraalinen arviointi osaami-

sesta. Harjoitusohjelmat ovat harjoituksia tai pelejä, joissa oppija saa palautetta suorituksestaan. Har-

joitusohjelma-aihio sisältää samoja piirteitä arviointiaihioiden kanssa ja näitä aihioita käytetään usein 

yhdessä. Harjoitusohjelma-aihiot ovat suosittuja niin perinteisessä, kuin verkko-oppimisessa ja ne so-

veltuvat hyvin esimerkiksi kertaukseen. (Jaakkola, Nirhamo, Nurmi ja Lehtinen 2012, 12 - 18.) 

 

Tietolähde oppimisaihiona kuvaa oppimiseen koottuja aineistoja, joissa on aihealueen tietoa yleensä 

tekstimuotona. Tietolähteenä voidaan käyttää myös kuvia, animaatioita tai videoita ja nämä auttavat-

kin asian havainnollistamiseen. Sanastot ovat tietolähdeaihion alatyyppejä ja sanastoilla tarkoitetaan 

nimensämukaisesti aiheeseen liittyviä sanastoja ja termien selittämistä ymmärrettävämpään muotoon. 

Oppailla tarkoitetaan erilaisia käsikirjoja ja ohjeita, kuten hakuoppaat ja käyttöohjeet. Oppaita käyte-

tään usein esimerkiksi jonkin laitteen toiminnan selventämiseen tai työsuoritukseen perehdyttämiseen. 

Oppaiden tulee olla helppokäyttöisiä ja kuvat auttavat hahmottamaan yksityiskohtia. Oppaan ja tieto-

lähteen erona on se, että tietolähde antaa laajempaa informaatiota ja opas on suunnattu tietyn asian 

selventämiseen. (Jaakkola, Nirhamo, Nurmi ja Lehtinen 2012, 12 - 18.) 

 

Kokeiluaihioilla pyritään harjoittelemaan jonkin todellisen tilanteen tai asian suorittamista. Kokeiluai-

hioita ovat esimerkiksi simulaatiot. Kokeiluaihioissa keskeisessä roolissa ovat vuorovaikutus, oppijan 

osallistuminen ja vaikuttaminen, havainnointi ja keskustelu. Tavoitteena on edistää oppijan tiedon 

soveltamista käytäntöön. Avointoiminta-aihioita käytetään luovien harjoitusten toteuttamiseen. Har-

joitukset voivat sisältää samanlaisia piirteitä kokeiluaihioiden kanssa, mutta erona on kokeiluaihion 

tarkemmin määritetty päämäärä, kun taas avointoiminta-aihioissa oppija saa itse soveltaa harjoituk-

sessa, lopputulos ei ole siis etukäteen suunniteltu. Myös avointoiminta-harjoitus voi olla simulaatio, 

jossa harjoitellaan teorian soveltamista käytäntöön yllättävässä tilanteessa ilman ennaltasovittuja toi-

mintatapoja. Myös esimerkiksi pelit luokitellaan avointoiminta-aihioiksi. (Jaakkola, Nirhamo, Nurmi ja 

Lehtinen 2012, 12 - 18.) 

 

Työkaluaihioita ovat esimerkiksi keskustelualustat, tekstin- ja kuvienkäsittelyohjelmat, erilaiset malli-

pohjat ja monenlaiset sovellukset. Aihion tarkoituksena on, että oppija voi tuottaa oman tuotoksen tai 

muokata jotain aiemmin koottua materiaalia sekä olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Työkaluai-

hiot antavat mahdollisuuden luovaan työskentelyyn ja lisäävät vuorovaikutusta. Työkaluaihiona voi 

toimia esimerkiksi portfolio, johon oppija kokoaa visuaalisesti tietoa omasta oppimisesta ja osaami-

sestaan arviointia varten. (Jaakkola, Nirhamo, Nurmi ja Lehtinen 2012, 12 - 18.) 
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7.2 Oppimisympäristö ja oppimisalustat 

 

Oppimisympäristöllä kuvataan kokonaisuutta, johon kuuluvat opettajat ja oppijat, käytettävät materi-

aalit ja tehtävät, oppimisalustat sekä muut työvälineet ja tuloksena syntyvät tuotokset. Verkko-oppi-

materiaalit ja sen toimintaympäristönä toimiva virtuaalinen oppimisalusta ovat siis vain osa oppimis-

ympäristön kokonaisuutta. Oppimisympäristö koostuu fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista tekijöistä, 

jonka avulla opiskelu ja oppiminen toimivat. Koska internetissä on rajattomasti saatavilla olevaa ma-

teriaalia, on sopivien oppimisympäristöjen löytäminen ja käyttäminen haastavaa. Tämän vuoksi on 

tuotettu erilaisia virtuaalisia oppimisalustoja, joihin voidaan koota oppimisaihioita, materiaalia ja työ-

kaluja. Esimerkiksi laajasti käytössä oleva Moodle on virtuaalinen oppimisalusta. Alustalle voidaan 

koota tietoa eri lähteistä, rakentaa joustavia opetuskokonaisuuksia, sekä käyttää erilaisia oppimisaihi-

oita ja työkaluja. (Toikkanen 2012, 27 – 29.) 

 

Verkko-oppimateriaaleja suunnitellessa on huomioitava myös oppimisympäristön kokonaisuus. Myös 

oppimisympäristön edellytyksenä on oppijan vuorovaikutus, mahdollisuus arvioida omaa osaamistaan 

sekä kehittää omaa tiedonkäyttöään ja ongelmanratkaisukykyään. Hyvässä oppimisalustassa on huo-

mioitu selkeys ja helppokäyttöisyys. Mikäli verkko-oppimateriaalin käyttäminen vaatii ylimääräistä pe-

rehtymistä, käyttää oppija kapasiteettiaan turhaan ja käytetty energia on pois oppimisesta. Selkeä ja 

helposti ymmärettävä oppimisalusta auttaa keskittymään tavoitellun asian oppimiseen. (Toikkanen 

2012, 27 – 29.) 

 

7.3 Moodle oppimisalustana 

 

Moodle on erityisesti oppilaitoksille suunnattu verkossa toimiva ilmainen oppimisalusta. Moodlen avulla 

voidaan rakentaa erilaisia verkkokursseja, tehtäviä ja suoritteita. Myös palautekyselyt, erilaisten ma-

teriaalien jakaminen ja keskustelualue ovat käyttäjille mahdollisia. Moodlen tarkoituksena on tukea 

konstruktivista oppimista. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan uusi tieto omaksutaan vuoro-

vaikutuksessa ympäristön kanssa. Tarkoituksena on, että oppija rakentaa itse tietoa sen mukaan mitä 

hän on lukenut, kuullut ja nähnyt. Moodlen erilaiset työkalut tukevat oppijan aktiivisuutta ja vuorovai-

kutusta. (Moodle 2019.) 
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8 KEHITTÄMISTYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

 

Tämän kehittämistyön tarkoitus oli tuottaa oppimateriaalia bioanalyytikko-opiskelijoille kliinisesti 

merkittävistä hiivasienistä, dermatofyyteistä ja homeista Moodlen oppitunti -aktiviteetin avulla. Sien-

ten tunnistamismenetelmät vaativat erikoislaboratorion, jonka vuoksi sienitutkimukset ovat keski-

tetty tiettyihin suurimpiin toimipisteisiin. Sienidiagnostiikan perusteet kuuluvat kuitenkin jokaisen 

bioanalyytikon koulutuksen sisältöön ja kehittämistyön tuotoksena syntyneen oppimateriaalin avulla 

bioanalyytikko-opiskelijat voivat opiskella aihealuetta itsenäisesti.  

 

Kehittämistyön tavoitteena on tukea ja kehittää bioanalyytikko-opiskelijoiden oppimista ja ammattitai-

toa. Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen on jokaisen bioanalyytikon velvollisuus, joka huo-

mioidaan jo opiskeluvaiheessa mahdollistaen monipuolisen osaamisen. Tämän kehittämistyön toimek-

siantajana ja työn tilaajana toimi Savonia-ammattikorkeakoulu. 

 

  



26 

 

9 KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTUS JA TUOTOS 

 

9.1 Kehittämistyön menetelmän kuvaus 

 

Toiminnallisella kehittämistyöllä tarkoitetaan tutkimustietoon perustuvaa projektia, joka on usein työ-

elämälähtöinen toimeksianto. Kehittämistyö eroaa projektityöskentelystä siinä, että kehittämistyö pe-

rustuu tutkimustietoon, luettaviin ja luotettaviin lähteisiin sekä lisäksi kehittämistyön tulee täyttää 

opinnäytetyön kriteerit. Projektityöskentelyssä suoritetaan asetettu päämäärä, mutta toiminnallisessa 

kehittämistyössä projekti toteutetaan lähdeaineistoon pohjautuvana. Usein toiminnallinen kehittämis-

työ on esimerkiksi jokin käyttöön tuleva tuotos tilaajalle, kuten kirjallinen materiaali. Kehittämistyössä 

vaaditaan itsenäistä työskentelyä sekä kehittävää ja kriittistä lähdelukutaitoa. (Salonen 2013.) 

 

Tässä kehittämistyössä koottiin oppimateriaalia tutkimus- ja teoriatietoon pohjautuen. Moodleen koo-

tussa oppitunti -aktiviteetissa huomioitiin hyvän verkko-opiskelumateriaalin kriiterit ja tuotoksessa on 

pyritty tukemaan opiskelijoiden aktiivista oppimista. Tutkimuksiin perustuvaa lähdemateriaalia on käy-

tetty monipuolisesti, mikä on toiminnallisen kehittämistyön ydinperiaate. Teoria on koottu useita läh-

teitä hyödyntäen riittävän tiiviiksi. Opiskelijat voivat halutessaan myös syventää tietoa lisämateriaalien 

avulla tai opinnäytetyön raporttiosioon tutustuen. Savonia-ammattikorkeakoulun asettamat opinnäy-

tetyön kriteerit täyttyvät ja on huomioitu kehittämistyötä tehdessä. Toiminnallisessa opinnäytetyössä 

tulee yhdistää käytäntö ja tutkimustietoon pohjautuva raportointi. Usein toiminnallisessa opinnäyte-

työssä on myös selkeä kohderyhmä, tässä kehittämistyössä kohderyhmänä toimii mikrobiologian kurs-

sia suorittavat bioanalyytikko-opiskelijat. Kehittämistyössä tiedonhankinta ja dokumentointi on tutki-

muksen tavoin oltava jäljitettävissä. Jäljitettävyys tapahtuu tarkoin merkityin lähdeviittein. (Salonen 

2013.) 

 

9.2 Kehittämistyön toteutus 

 

Kehittämistyö voidaan jakaa vaiheisiin ja kokonaisuutta kutsutaan prosessiksi. Kehittämistyön vaiheet 

ovat suunnittelu, toteutus ja viimeistely. Suunnitteluvaiheessa arvioidaan kehittämistyöhön liittyvät 

haasteet, asetetaan työlle tavoite ja näiden tietojen pohjalta luodaan suunnitelma, jonka avulla kehit-

tämistyö voidaan toteuttaa. Toteutusvaihe tarkoittaa varsinaista prosessin suoritusta, tiedon etsimistä 

ja kehittämistyön valmistumista konkreettisesti. Toteutusvaiheessa usein haasteena on löytää selkeä 

näkökulma etsittävään lähdeaineistoon, sillä usein materiaalia etsiessä löytää paljon hieman eroavaa 

aineistoa. Kehittämistyötä tehdessä vaaditaan kirjoittajalta kykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä ja yhdis-

tää löytämäänsä tietoa eri lähteistä. Kehittämistyön viimeinen vaihe on viimeistely, joka on erityisen 

tärkeä vaihe oppimisen kannalta. Viimeistelyvaiheessa pohditaan koko kehittämistyön onnistumista, 

kuinka työn tekeminen sujui ja millainen valmis tuotos on. (Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti 2014, 22 - 

26.) 

 

Kehittämistyön suunnitteluvaihe sijoittui vuoden 2019 kevääseen, jolloin valittiin kehittämistyön aihe 

ja esitettiin aihekuvaus. Aihekuvauksessa rajattiin kehittämistyön aihealue ja luotiin kehittämistyön 

raamit kuunnellen työn tilaajan toiveita. Suunnitteluvaiheessa huomioitiin myös työn tilaajan toiveet, 
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kuten millainen kehittämistyön tuotos voisi olla ja mistä osioista se voisi koostua. Aihekuvauksessa 

perusteltiin kehittämistyön aiheen valintaa, määriteltiin työn tilaaja, kehittämistyön tavoite sekä tar-

koitus. Lisäksi aihekuvauksessa kuvattiin alustavasti työn toteutusta, eli sitä mitä tullaan tekemään ja 

miten. Aihekuvaukseen sisältyi myös alustava aikataulun suunnittelu sekä kehittämistyön merkityksen 

pohdintaa. 

 

Kehittämistyön toteutus tapahtui vuoden 2020 aikana. Työsuunnitelman toteutus sijoittui maalis-tou-

kokuulle. Työsuunnitelma on ikäänkuin sopimus työntilaajan ja opinnäytetyön tekijän välillä. Työsuun-

nitelma luo kuvan sille millainen tuotos tulee olemaan. Työsuunnitelmassa aihealue rajatattiin tarkem-

min ja kehittämistyön runko hahmottui alustavia otsikkoja myöten. Työsuunnitelma sisälsi teoriaineis-

toa yleisesti sienistä sekä hiivoista, dermatofyyteistä ja homeista. Työsuunnitelmassa pohdittiin myös 

työn eettisyyttä ja luotettavuutta. Aihekuvauksen pohjalta työsuunnitelmassa esitettiin myös aikatau-

lusuunnitelma ja työn toteutuksen kuvaus. Työsuunnitelma hyväksyttiin toukokuussa 2020. Tämän 

jälkeen kehittämistyön toteutusvaihe kesti marraskuuhun 2020 asti. Toteutusvaihe eteni tiedonhausta 

ja aineiston keräämisestä kirjoitusvaiheeseen, jossa kehittämistyön teoria alkoi hahmottua. Teoriaosi-

oiden kirjoittamisen jälkeen aloin myös koota oppituntia. Oppitunnin kokoamisessa työläintä oli ope-

tella aktiviteetin käyttö, sillä minulla ei ollut aiempaa kokemusta oppitunnista tai muistakaan Moodlen 

aktiviteeteistä. Oppitunnin kokoaminen tapahtui Moodlen kurssialustalle, johon minulle oli ohjaajani 

toimesta luotu opettajan käyttöoikeudet. Ohjekirjana käytin Mediamaisteri -sivustoa, jossa on koot-

tuna Moodlen käyttöohjeita sekä opettajille, että oppilaille. Kun oppitunnin käyttö alkoi sujua ja teoria-

ainestot alkoivat olla pääpiirteittäin kasassa, alkoi työ etenemään ja selkeytymään paremmin.  

 

Kehittämistyö esitettiin hyvinvointikonferenssissa marraskuussa 2020. Hyvinvointikonferenssi toteu-

tettiin verkossa, jonka vuoksi esitys videoitiin etukäteen. Konferenssiesityksessä esitellään työn tavoit-

teet ja tarkoitus, kerrotaan mistä idea työn toteutukseen on tullut sekä kuvaillaan työn sisältöä lyhy-

esti. Konferenssiesityksessä esitellään myös muutama esimerkki kehittämistyön tuotoksena toimivasta 

oppitunnista. Valmis kehittämistyö julkaistaan Theseukseen joulukuussa 2020. Oheisessa kuvassa tau-

lukoituna opinnäytetyön vaiheet (kuvio 2). 

 

    KEVÄT 2019 3/2020- 

5/2020 

5/2020-

11/2020 

11/2020 12/2020 

 

KUVIO 2: Opinnäytetyön vaiheet. (Savonia 2019.) 
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9.3 Kehittämistyön tuotos 

 

Kehittämistyön tuotos on itseopiskelupaketti Moodlessa, joka on koottu Moodlen oppitunti -aktivi-

teettia käyttäen. Oppitunti -aktiviteetti koostuu teoriasta ja erilaisista monivalintakysymyksistä. Akti-

viteetin rakenne on kuvattu käsikirjoituksessa (liite 1). Oppitunti -aktiviteetin teoria-aineisto mukai-

lee opinnäytetyön raporttiosaa. Teoriaosioita ovat hiivat, dermatofyytit, homeet sekä näytteenotto ja 

tunnistamismenetelmät. Teoriaosiot on pyritty pitämään tiiviinä, jotta opiskelijoiden mielenkiinto 

sekä keskittyminen säilyvät. Tämä auttaa opiskelijoita erottamaan tärkeät ja sisäistettävät asiat. Op-

pitunti -aktiviteettia on myös elävöitetty käyttämällä kuvia viljelymaljoilla kasvavista sienistä ja ho-

meista. Suurin osa kuvista on itse kuvaamiani kliinisen mikrobiologian ohjatun harjoitteluni aikana. 

Kuvien ottamiseen oli suullinen lupa harjoittelupaikasta. Kuvissa ei näy tunnistettavia potilastietoja 

tai laboratorioympäristöä. Lisäksi oppitunti -aktiviteettiin on lisätty kuvia, jotka on saatu käyttöön 

Oulun ammattikorkeakoulun BioDigi -hankkeelta (2019). BioDigi hanke on opetus- ja kulttuuriminis-

teriön laatima hanke, joka on toteutettu useiden ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. BioDigi hank-

keessa on tuotettu digitaalinen opintoportaali bioanalyytikko-opiskelijoille.  

 

Oppitunti -aktiviteetti etenee osio kerrallaan. Teorian lomassa eteen tuleviin monivalintakysymyksiin 

vastaamalla pääsee etenemään seuraavaan osioon. Kysymysten tarkoitus on herätellä opiskelijoita 

keskittymään teoriaosioiden materiaaleihin ja motivoida opiskelijoita sisäistämään oppimaansa. Oppi-

tunti -aktiviteetin lopussa opiskelija näkee prosentein oikein vastattujen kysymysten määrän. Tuotok-

sena syntyneen oppitunti -aktiviteetin avulla opiskelijat voivat itsenäisesti opiskella kliinisesti merkit-

tävien sienilajien tunnistamista sekä sieninäytteenottoa. Oppitunti -aktiviteettia voidaan muokata tar-

peen mukaan, esimerkiksi asettamalla hyväksymisraja oikein vastattujen kysymysten perusteella tai 

muokata sallittuja uusimiskertoja. 
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10 POHDINTA 

 

10.1 Kehittämistyön ja tuotoksen arviointi 

 

Kehittämistyön tavoitteena on edistää bioanalyytikko-opiskelijoiden oppimista ja tukea heidän ammat-

titaitonsa kehitystä. Tavoitteet toteutuivat mielestäni hyvin. Kehittämistyössä tulee esille yleisimmät 

kliinisesti merkittävät lajit, näytteiden otto ja tunnistamiseen liittyviä lajien ominaispiirteitä. Kehittä-

mistyön raporttiosan avulla opiskelijat voivat halutessaan perehtyä aiheeseen syvemmin ja tuotoksena 

toimivan Moodlen oppitunti -aktiviteetin avulla opiskelijat saavat tiiviin, mutta kattavan tietopaketin 

kliinisesti merkittävistä sienistä.   

 

Oppitunti -aktiviteetistä kerättiin palautetta ja sen toimivuutta pilotoitiin bioanalyytikko-opiskelijoilla 

marraskuussa 2020. Yhteensä kolmetoista oppilasta testasi oppituntia Moodlessa kliinisen mikrobiolo-

gian kurssin yhteydessä. Palaute kerättiin anonyymisti Padlet -linkin kautta ja kymmenen oppilasta 

kirjoitti oppitunnista palautetta. Palautteiden mukaan opiskelijat kokivat oppitunti -aktiviteetin help-

pokäyttöiseksi ja selkeäksi. Oppitunti sai kiitosta riittävän lyhyistä ja tarpeellista tietoa sisältävistä 

teoriaosioista sekä kysymysten sijoittelusta teorian lomaan. Useat opiskelijat kokivat myös oppitunnin 

olevan hyödyllinen oman oppimisen kannalta. Kehittämisideoissa korostui toive saada lisää kuvia tu-

kemaan teoriaa sienten tunnistamisesta sekä palaute jopa liiankin helpoista monivalintakysymyksistä. 

Näiden palautteiden pohjalta muokkasin oppitunti -aktiviteetin monivalintakysymyksiä sekä lisäsin op-

pituntiin kuvia. Oppitunti -aktiviteetin hyväksymisrajaksi asetettiin 80 prosenttia oikein vastattuja ky-

symyksiä ja tämä osoittautui pilotoinnin myötä sopivaksi. Suurin osa opiskelijoista suoritti oppitunnin 

ensimmäisellä kerralla hyväksytysti. Hyväksymisrajaa voi kuitenkin muokata tarpeen mukaan ja oppi-

tuntia saa uusia vapaasti. Lisäksi opiskelijat toivoivat palautteissaan, että väärin menneet kysymykset 

selviäisivät myös opiskelijoille. Virheistä oppiminen on tunnetusti tehokasta, joten kysymyksiin lisättiin 

palautetoiminto. Palautetoiminnon myötä opiskelija näkee jokaisen vastaamansa kysymyksen jälkeen, 

menivätkö vastaukset oikein vai väärin. Väärin vastattua monivalintakysymysta saa myös yrittää uu-

delleen, mutta uusintavastauksesta ei saa pisteitä. 

 

Kehittämistyöni tuotos, eli Moodlessa sijaitseva oppitunti -aktiviteetti on helppokäyttöinen ja selkeä, 

eikä sen käyttö vaadi opiskelijalta juurikaan perehtymistä. Oppituntia on helppo muokata myös tar-

peiden mukaan, esimerkiksi muokkaamalla sallittuja uusimisertoja tai hyväksymisrajaa. Kokonaisuu-

dessaan kehittämistyö on täyttänyt sille asetetut vaatimukset. Kehittämistyötä tehdessä on huomi-

oitu Savonia-ammattikorkeakoulun asettamat opinnäytetyön kriteerit. Aihealue on rajattu riittävän 

ytimekkääksi, mutta monipuoliseksi tietopohjaksi. Keskeiset käsitteet ja ammattisanastot ovat avattu 

lukijalle ymmärrettävästi. Kehittämistyön raporttiosuus ja tuotos on pyritty kokoamaan yhteneväi-

siksi, loogisesti eteneväksi kokonaisuudeksi. Kehittämistyöprosessissa on toimittu yhteistyössä työn 

tilaajan kanssa ja pyritty kokoamaan tilaajan toiveiden mukainen kokonaisuus. 
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10.2 Kehittämistyön eettisyys ja luotettavuus 

 

Kehittämistyöni eettisenä perustana on toiminut Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n 

opinnäytetöiden eettiset suositukset. Arenen laatimat suositukset pohjautuvat lainsäädäntöön sekä 

kansainvälisiin tutkimuseettisiin ohjeisiin. Arenen suositusten mukaan opinnäytetyön tekijän on hal-

littava hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen, huomioitava opinnäytetyöprosessissaan lait ja 

asetukset sekä noudatettava opinnäytetyön eettisiä ohjeita. Arenen laatimien suositusten mukaan 

olen perehtynyt opinnäytetyöni aiheeseen, tutustunut tutkimuseettisiin ohjeisiin, noudattanut tieto-

suojaan liittyviä periaatteita ja sitoutunut toimimaan näiden ohjeistusten mukaisesti. (Arene 2019.) 

 

Kehittämistyön luotettavuus perustuu myös lähdemateriaalien luotettavuuteen. Etsiessä ja valitta-

essa työhön käytettävää lähdemateriaalia tulee kiinnittää huomiota, että aineistot ovat ajantasaisia 

ja luotettavia. Lähdeaineistojen suhteen tulee olla kriittinen ja pyrkiä valitsemaan vain luotettavia 

lähteitä. Lähteiden luotettavuuteen voidaan vaikuttaa valitsemalla näyttöön perustuvia lähteitä, tut-

kimuksia ja tieteellisiä artikkeleita sekä käyttämällä yleisesti alalla käytössä olevia tietokantoja ja jul-

kaisuja. (Tiedonhaun perusteet 2020.) 

 

Lisäksi kehittämistyöni eettisyyttä ja luotettavuutta tukee hyvän tieteellisen käytännön noudattami-

nen, mikä tarkoittaa esimerkiksi rehellisyyttä, tarkkuutta ja huolellisuutta sekä oikein merkittyjä läh-

teitä ja lähdeviitteitä. Tämän kehittämistyön eettisyyden ja luotettavuuden perustana on toiminut 

Hyvän tieteellisen käytännön -ohje. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012). Lähteinä on pyritty 

käyttämään mahdollisimman ajantasaisia, korkeintaan kymmenen vuotta vanhoja lähteitä. Kansain-

välisiä tutkimusartikkeleita on pyritty käyttämään monipuolisesti. Kehittämistyöni luotettavuutta tu-

kee myös tekijänoikeuksien huomioiminen, mikä näkyy oikein merkityin lähdeviittein myös kuvissa ja 

kuvioissa. Kehittämistyössäni ei ole syyllistytty plagiointiin, mikä varmistettiin opinnäytetyön sähköi-

sessä plagioinnintarkistuksessa. Tiedonhaussa olen käyttänyt vain luotettavia terveysalan tietokan-

toja, kuten Pubmedia ja Mediciä. Tietolähteenä olen käyttänyt runsaasti ajantasaisia kansainvälisiä 

tutkimusartikkeleita. 

 

Käytettäessä internetaineistoja on erityisen tarkasti huomioitava tutkimuseettisyys, jolla tarkoite-

taan esimerkiksi lähteiden luvallista käyttöä. Yritysten, yhteisöjen ja organisaatioiden verkkosivut ja 

julkaisut ovat yleensä vapaasti luettavissa, jolloin ne vastaavat julkisia asiakirjoja. Tällaisten julkaisu-

jen käyttäminen ei edellytä tutkimuslupaa. Sen sijaan esimerkiksi organisaatioiden intranet-sivustot 

vaativat tutkimusluvan tai sopimuksen organisaation kanssa aineistojen käyttämiseen. Olen valinnut 

kehittämistyöhöni käytettäviin lähteisiin vain julkisia, luotettavia, terveysalan organisaatioiden verk-

kosivuja ja -aineistoja, joten tutkimuslupaa opinnäytetyöhöni ei tarvittu. Opinnäytetyössäni ei ole 

myöskään käytetty kenenkään yksittäisen ihmisen tietoja. (Vilkka 2007.) 

 

Työn tilaajana toimivan Savonia-ammattikorkeakoulun sekä ohjaajani kanssa solmitussa opinnäyte-

työn ohjaus- ja hankkeistamissopimuksessa on sovittu työhön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuk-
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sista, kuten kehittämistyön aiheesta, aikataulusta, aineistosta ja sen käyttöoikeuksista.  Kehittämis-

työni tukee bioanalyytikko-opiskelijoiden osaamisen kehittämistä, joka mainitaan myös bioanalyytik-

kojen ja laboratorionhoitajien eettisissä ohjeissa (Bioanalyytikkoliitto 2017). 

 

10.3 Ammatillinen kasvu 

 

Itse kiinnostuin aiheesta, sillä koen siitä olevan valtavasti hyötyä oman oppimiseni kannalta. Osaami-

seni sienten tunnistamismenetelmistä ja sienilaboratorion toiminnasta kehittyi opinnäytetyöprosessin 

myötä. Laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisen vaiheen merkitys korostui itselleni opinnäyte-

työtä tehdessä, sillä preanalyyttinen vaihe on kaikkein herkin virhetekijöille ja sieninäytteenotto on 

haastavaa. Myös sienitutkimusten analyyttinen vaihe koostuu usein monesta tutkimusvaiheesta ja 

sienten tunnistamisen haastavuus yllätti. Myös kiinnostukseni työskennellä kliinisen mikrobiologian 

sienilaboratoriossa heräsi ja toivonkin joskus tulevaisuudessa pääseväni kehittämään osaamistani työ-

elämässä. Opinnäytetyöprosessi kehitti ammatillisuuttani, kykyäni toimia tieteellisissä kehittämishank-

keissa sekä opetti tärkeitä taitoja lähdekriittisyydestä ja tiedonhankinnasta. Opin etsimään tietoa luo-

tettavista lähteistä sekä arvioimaan lähteiden luotettavuutta. Kansainvälisten tutkimusartikkelien käyt-

täminen lähdeaineistona kehitti ammattisanastoani ja opetti paljon ajantasaisen tutkimustiedon mer-

kityksestä. Opin arvioimaan omaa osaamistani ja opinnäytetyöprosessin myötä valmiuteni suorittaa 

itsenäistä kehittämistyötä myös lisääntyivät. Opin paljon menetelmätyöskentelyn suunnittelusta ja to-

teutuksesta, erityisesti prosessin ajankäytön suunnittelun tärkeydestä. Opinnäytetyöprosessi kehitti 

myös ongelmanratkaisutaitojani. 

 

Opinnäytetyöprosessissa haastavinta oli aikataulun suunnittelu ja toteutus. Kirjoitin opinnnäytetyön 

aihekuvauksen keväällä 2019. Tämän jälkeen prosessissa tuli lähes vuoden tauko äitiysloman myötä 

ja opinnäytetyön työsuunnitelma valmistui keväällä 2020. Alkuperäisen aikataulusuunnitelmani mu-

kaan opinnäytetyö olisi valmistunut elo-syyskuuhun 2020 mennessä. Opinnäytetyön tekeminen yksin 

oli kuitenkin työläämpää kuin kuvittelin, joten aikataulu hieman venyi. Muokkasin aikataulusuunnitel-

maani niin, että opinnäytetyöni tulisi valmistumaan marraskuussa 2020, tämä aikataulun muutos on-

nistui ja opinnäytetyöni valmistui uuden aikataulun mukaisesti.  

 

10.4 Hyödynnettävyys ja kehittämisideat 

 

Oppituntia voidaan tulevaisuudessa kehittää eteenpäin käyttäjäkokemusten perusteella ja tehdä siitä 

monipuolisempi. Tuotokseen voidaan liittää enemmän teoriamateriaalia sekä kuvia ja videoita lisää-

mään opiskelijoiden mielenkiintoa. Oppitunti alustana mahdollistaisi myös monipuolisemman kokonai-

suuden kokoamisen, jolloin oppitunti etenisi opiskelijan vastausten ja valintojen perusteella. Esimer-

kiksi, mikäli opiskelija vastaisi kysymykseen väärin, palauttaisi oppitunti takaisin teoriaosioon kertaa-

maan ja siirtyisi seuraavaksi eri kysymykseen. Oppitunnin eteneminen olisi vaihtelevaa ja mahdollisesti 

opiskelijan vireys ja mielenkiinto pysyisivät paremmin yllä. Oppitunnin uusiminen ei onnistuisi myös-

kään ulkoa opettelemalla, jos kysymyspankissa olisi kysymyksiä enemmän ja kysymykset esiintyisivät 

sattumanvaraisena.  

 



32 

 

Myös sienten tunnistuksesta voisi tehdä täysin erillisen ja tarkemman osion osaksi aiempaa tuotosta. 

Oppituntia voisi kehittää yhteistyössä kliinisen mikrobiologian laboratorion kanssa ja tuottaa sienten 

tunnistuksesta materiaalia laboratoriossa työskentelevän bioanalyytikon näkökulmasta. Oppimateriaa-

lin avulla olis myös mahdollista perehtyä aihealueeseen esimerkiksi ennen kliinisen mikrobiologian 

harjoittelua. Tilaajana toimivalle Savonia-ammattikorkeakoululle oppimateriaali on tärkeää bioanalyy-

tikko-opiskelijoiden kattavan osaamisen kannalta. 
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LIITE 1: KÄSIKIRJOITUS MOODLEN OPPITUNTIIN 

 

OPPITUNNIN NIMI: Hiivat, dermatofyytit ja homeet 

 

ESITTELYTEKSTI: Tässä osiossa tutustut kliinisesti merkittäviin sieniin, joihin kuuluvat hiivat, der-

matofyytit ja homeet. Opit tuntemaan yleisimpiä lajeja ja niiden ominaispiirteitä, tunnistamismene-

telmiä sekä sieninäytteenotossa huomioitavia tekijöitä. 

 

Oppitunti etenee osio kerrallaan ja pääset etenemään oppitunnilla vain eteenpäin. Teorian lomassa 

on aiheeseen liittyviä monivalintakysymyksiä, joihin vastaamalla pääset etenemään oppitunnilla. Mi-

käli et valitse kaikkia oikeita vastausvaihtoehtoja tai vastaat väärin, saat yrittää kysymystä uudelleen 

pisteittä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 80 % oikein vastattuja kysymyksiä. Voit uusia oppi-

tuntia, kunnes saavutat tavoiterajan. 

 

1.OSIO: Yleistä teoriaa sienistä 

 

2.OSIO: Näytteenotto ja tunnistamismenetelmät teoriaa  

            2.2. Sieninäytteentotto kysymys      

            2.3. Tunnistamismenetelmät teoriaa 

            2.4. Tunnistamismenetelmät kysymys   

            2.5. Viljelymaljat teoriaa (Kuva viljelymaljoista.) 

            2.6. Viljelymaljat kysymys 1 

            2.7. Viljelymaljat kysymys 2 

 

3.OSIO Hiivat teoriaa 

           3.2. Candida albicans teoriaa (Kuva: Candida albicans.) 

           3.3. Candida albicans kysymys 

           3.4. Candida glabrata teoriaa 

           3.5. Candida glabrata kysymys 

           3.6. Candida tropicalis teoriaa 

           3.7. Candida tropicalis kysymys 

           3.8. Candida krusei teoriaa 

           3.9. Candida krusei kysymys 

           3.10. Candida auris teoriaa 

           3.11. Candida auris kysymys 

           3.12. Candida parapsilosis teoriaa (Kuva: Candida parapsilosis.) 

           3.13. Candida parapsilosis kysymys 

 

4. OSIO: Dermatofyytit teoriaa 

           4.2. Dermatofyytit kysymys 1 

           4.3. Dermatofyytit kysymys 2 

           4.4. Trichophyton -suku teoriaa 
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                 (Kuvat: Trichophyton rubrum, tonsurans, interdigitaleja violaceum.) 

           4.5. Trichophyton -suku kysymys      

           4.6. Microsporum -suku teoriaa (Kuva: Microsporum canis.) 

                                4.7. Microsporum -suku kysymys  

                                4.8. Microsporum -suku kysymys (Kuva: Microsporum canis.) 

                                4.9. Epidermophyton -suku teoriaa (Kuva: Epidermophyton floccosum.) 

                                4.10. Epidermophyton -suku kysymys       

 

5.OSIO: Homeet teoriaa 

           5.2. Aspergillus fumigatus teoriaa (Kuva: Aspergillus fumigatus.) 

           5.3. Aspergillus fumigatus kysymys 

           5.4. Aspergillus flavus teoriaa (Kuva: Aspergillus flavus.) 

           5.5. Aspergillus flavus kysymys 

           5.6. Aspergillus niger teoriaa (Kuva: Aspergillus niger.) 

           5.7. Aspergillus niger kysymys   

       

6.OSIO: Lisämateriaalia 

             Kirjoja 

             Verkkosivuja  

             Opinnäytetöitä 

 

7.OSIO: Lähteet 
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