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Itsemääräämisoikeus on ihmisen perusoikeus, jota täytyy kunnioittaa. Joskus itsemääräämisoikeutta kui-
tenkin joudutaan rajoittamaan, jos ihminen on vaaraksi itselleen tai muille. Fyysisen rajoittamisen tulee olla 
viimeinen vaihtoehto hoitotyötä toteuttaessa. 

Opinnäytetyömme aihe on tärkeä, koska fyysinen rajoittaminen somaattisessa sairaanhoidossa on varsin 
yleistä ja rajoitustoimenpiteitä on jouduttu toteuttamaan ilman selkeää ohjeistusta.  Aihe oli mielenkiintoi-
nen, koska tulevaisuuden hoitotyön ammattilaisina tulemme kohtamaan fyysistä rajoittamista työssämme. 

Opinnäytetyömme oli tuotteistettu prosessi, jonka teimme yhteistyössä Kainuun keskussairaalan osasto 
B6:n kanssa. Tuotteistamisprosessi sisälsi viisi vaihetta; ongelman/tarpeen tunnistamisen, ideointivaiheen, 
luonnostelun, kehittelyn ja viimeistelyn. Valmiit tuotteet tulevat koko Kainuun soten käyttöön.  

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa havainnollistavaa ohjausmateriaalia videon ja tarkistuslistan muo-
dossa, kuinka magneettivöitä tulee käyttää. Opinnäytetyömme tavoite oli yhtenäistää Kainuun soten hoi-
tajien käytänteitä magneettivöiden käytössä tarkistuslistan ja opetusvideon avulla. Videolla havainnolliste-
taan, kuinka magneettivyöt kiinnitetään potilasvuoteeseen ja potilaaseen. Tarkistuslista pohjautuu Kainuun 
sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevaan hallinnolliseen ohjeeseen rajoitustoimenpiteistä somaatti-
sessa sairaanhoidossa. Tarkistuslistalle on kerätty huomioon otettavat asiat ennen rajoitustoimenpidettä, 
sen aikana ja jälkeen.  

Johtopäätöksenä voimme todeta, potilaan fyysinen rajoittaminen on aina viimeinen vaihtoehto, potilasta 
tulee rauhoittaa ensin muilla keinoilla. Magneettivöiden käytössä tulee huomioida potilaan itsemääräämis-
oikeus, sekä laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Magneettivyöt ovat lääkintälaitteita, joiden käyttöä ohjaa 
laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista. Potilasturvallisuutta tulee huomioida koko rajoitustoiminpi-
teen ajan. Sairaanhoitajan vastuut ja velvollisuudet ovat määritelty tarkasti. 

Hyvällä opetusvideolla voi havainnollistaa, opettaa ja ohjata magneettivöiden käyttöä. Toimiva opetusvi-
deo on kohtuullisen lyhyt kestoinen ja ytimekäs, jossa tiivistyy aiheen ydinasiat. Hyvässä tarkistuslistassa 
on pääkohdat nostettu esille tiivistetysti. Tarkistuslistassa on hyvä välttää pitkiä lauseita ja pitää etenemi-
nen loogisena. 

Tuotteen viimeistely vaiheessa teimme palautekyselyn hoitajille, josta selvisi, että tuotteemme ovat erit-
täin tarpeellisia työelämälle. Palautteessa tuli ilmi, että tuotteita tullaan käyttämään arkipäiväisessä työssä 
sekä uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksessä. Palautteesta selvisi, että hoitajat saivat uutta 
tietoa magneettivöiden käytöstä videon katsottuaan. Onnistuimme siis levittämään tietoutta jo työelä-
mässä oleville hoitajille. 

Opinnäytetyöhömme liittyen meillä nousi esille jatkotutkimuskysymyksiä, joita oli mm. millaisia ovat tyy-
pillisimmät magneettivöiden käyttöön johtaneet tilanteet? Sekä meitä kiinnostaisi myös, onko tuot-
teemme yhtenäistäneet Kainuun soten hoitajien käytänteitä magneettivöiden käytössä, ja ovatko tuot-
teemme vakiintuneet käyttöön.  
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The right to self-determination is a fundamental human right that must be respected. Sometimes, however, 
the right to self-determination has to be restricted if a person is a danger to him/herself or others. Physical 
restraint should be the last option in nursing. 

The topic of this thesis is important because physical restraint in somatic nursing is quite common and 
restraining measures have had to be implemented without clear guidance. The topic is interesting because 
as future nursing professionals, we will face physical restraining in our work. 

This thesis was a productized process completed did in collaboration with Kainuu Central Hospital Ward 
B6. The productization process consisted of five steps: problem/ need identification, idea generation, draft-
ing, development and finishing. The finished products will be used throughout Kainuu sote. 

The purpose of this thesis was to produce illustrative counselling materials about the use of magnetic belts 
in form of a video and a checklist. The aim was to standardize the practices related to the use of magnetic 
belts within Kainuu sote (Kainuu Social Welfare and Health Care Joint Authority) with the help of the check-
list and teaching video. The video illustrates how magnetic belts are attached to a patient and his/ her bed. 
The checklist is based on the administrative instructions on restraining measures in somatic nursing as de-
fined by Kainuun sote. The checklist includes issues that need to be considered before, during and after the 
restraining measure. 

In conclusion, it can be stated that physical restraining of a patient is always the last option; the patient 
should be calmed down first by other means. The use of magnetic belts must take into account the patient's 
right to self-determination, as well as the law on the patient's status and rights. Magnetic belts are medical 
devices the use of which is governed by the Health Care Equipment and Supplies Act. Patient safety should 
be considered throughout the restraining procedure. The responsibilities and obligations of the nurse are 
clearly defined.  

A good teaching video can be used to illustrate, teach and guide the use of magnetic belts. It is reasonably 
short in duration and concise, summarizing the core issues of the topic. In a good checklist, the main points 
are summarized. It is a good idea to avoid long sentences in the checklist and describe the process logically.  

At the product finishing stage, a feedback survey was conducted among nurses. The feedback revealed that 
the products are very necessary for working life and that the products will be used in everyday work as well 
as in the induction of new employees and students. The feedback also revealed that the video gave 
nurses new information about the use of magnetic belts. So we succeeded in spreading the word 
to nurses already in work.  

The following topics for further research emerged during this thesis process: what are the most typical 
situations that lead to the use of magnetic belts, have the products of this thesis, i.e. the teaching video 
and checklist, harmonized the practices related to the use of magnetic belts within Kainuu sote, and is their 
use well-established?  
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”Jos aloittaisimme opinnäytetyöprosessin uudelleen, tekisimme paljon toisin. Ryhmäämme tai 
aihettamme emme kuitenkaan milloinkaan vaihtaisi.” 
 
Haluamme kiittää toisiamme, työelämän edustajaa sekä Kainuun keskussairaalan osastoa B, oh-
jaavaa opettajaa sekä koordinoivaa opettajaa onnistuneesta yhteistyöstä. Opinnäytetyöprosessi 
on ollut mielenkiintoinen ja haasteellinen. Olemme oppineet paljon uutta matkan aikana. 
 
- Salla, Tanja ja Henri  
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1 Johdanto 

Potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen on hyvin keskeinen arvo hoitotyössä. Se on pu-

huttanut aina ja puhuttaa jatkossakin. Potilaan itsemääräämisoikeutta tulisi kunnioittaa ja hoidon 

tulisi tapahtua yhteistyössä potilaan kanssa (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 

2018). Jokaisella potilaalla on oikeus turvalliseen hoitoon. Oikeus turvalliseen hoitoon tarkoittaa, 

että potilaiden tulee voida tuntea olevansa hyvissä käsissä ja turvassa niin fyysisesti, psyykkisesti 

ja sosiaalisesti. Sairaanhoitajan tehtävä on suojella haavoittuvaa ihmistä, lievittää kipua ja kärsi-

mystä sekä estää potilasta vahingoittamasta itseä tai muita. (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2009, 

131.) 

Joskus potilaan itsemääräämisoikeutta on rajoitettava, jotta hoito olisi turvallista. Joillakin poti-

lailla on suuri riski vahingoittaa itseään. Näiden potilaiden päätöksentekokyky on yleensä heiken-

tynyt ja he ovat sekavia. Silloin tulee kokeilla erilaisia rauhoituskeinoja, jos ne eivät auta, tai to-

detaan riittämättömäksi, on potilaan itsemääräämisoikeutta rajoitettava väliaikaisesti rajoitustoi-

milla. Rajoitustoimien tarkoitus on suojella potilasta. (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2009, 132-133.) 

Fyysisestä rajoittamisesta somaattisessa sairaanhoidossa ei ole kunnollista lakia, tai normeja, 

kuinka potilasta voidaan rajoittaa (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 2018). Tässä 

opinnäytetyössä somaattisella sairaanhoidolla tarkoitamme mm. kirurgian ja sisätautien osastoja. 

Tämä opinnäytetyö ei koske psykiatrisia osastoja. 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa havainnollistavaa ohjausmateriaalia videon ja tarkistus-

listan muodossa, kuinka magneettivöitä tulee käyttää. Kainuun keskussairaalalla on hallinnollinen 

ohje, joka pohjautuu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ohjeistukseen rajoitustoimenpiteistä 

somaattisessa sairaanhoidossa. Opinnäytetyömme tavoite on yhtenäistää Kainuun soten hoita-

jien käytänteitä magneettivöiden käytössä tarkistuslistan ja opetusvideon avulla. Kainuun sotessa 

työskentelee perus-, lähi-, terveyden-, sekä sairaanhoitajia. Tässä opinnäytetyössä käytämme sa-

naa hoitaja, jolla tarkoitamme kaikkia edellä mainittuja ammattiryhmiä. Haluamme opinnäyte-

työssämme huomioida kaikki hoitajat, jotka voivat joutua työssään käyttämään magneettivöitä. 

Opinnäytetyömme on tuotteistamisprosessi.  
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Opinnäytetyömme tutkimuskysymyksiä ovat:  

Miten magneettivöitä käytetään? 

Mitkä ovat hoitajan vastuut ja velvollisuudet potilaan fyysisen rajoittamisen aikana? 

Millainen opetusvideo ja tarkastuslista on hyvä opetusmateriaali magneettivöiden käyttöön? 

 

  

Kuva 1. Teoreettinen viitekehys  

Opinnäytetyössämme tarvitsemme kuvassa 1. esitettyjä teoreettisia lähtökohtia.  

Opinnäytetyömme toimeksiantaja on Kainuun keskussairaala. Tuotteet tehdään yhteistyössä 

osasto B:n kanssa. Osasto B on kirurginen osasto.  Aihe on merkityksellinen työelämälle, koska 

fyysistä rajoittamista tapahtuu myös somaattisessa sairaanhoidossa. Tavatessamme työelämän 

edustajaa saimme tietää, että magneettivöitä käytetään jonkin verran osasto B potilailla. Hallin-

nollinen ohje on uusi, heinäkuussa 2019 käyttöön otettu Kainuun keskussairaalassa, ja sitä sel-

kiyttämään oli toive tarkastuslistasta.  

Havainnollistavaa 
materiaalia hoitajille 

magneettivöiden 
käytöstä 

somaattisessa 
sairaanhoidossa

Eettisyys 
hoitotyössä

Fyysinen 
rajoittaminen

Rajoittamisen 
menetelmät

Toimiva 
tarkistuslista 

ja 
opetusvideo
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2 Eettisyys hoitotyössä 

Eettiset arvot toimivat etiikan perustana hoitotyössä. Arvot ovat käsityksiä, jotka ilmaisevat mikä 

on hyvää ja oikein ja mikä on vähemmän hyvää ja vältettävää. (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2009, 

38.) Lainsäädännön ja eettisten ohjeiden mukaan kaikilla potilailla on oikeus hyvään, turvalliseen 

ja luotettavaan hoitoon. Sairaanhoitajan ammatti ja hoitotyö liittyvät kiinteästi arvoihin ja etiik-

kaan, pyrkimyksenä tehdä hyvää ja oikein. Eettisesti hyvä hoitotyö rakentuu hoitajan asenteista, 

toiminnan pohtimisesta, toiminnasta ja sen arvioinnista. (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2009, 85.) 

Eettiset ongelmat ovat hyvin tavanomaisia ja miltei jokapäiväisiä hoitotyössä. Hoitajalla on käsitys 

mikä on hyvää ja auttaa potilasta parantumaan, mutta potilaalla tai hänen omaisellaan saattaa 

olla täysin eri käsitys asiasta. Eettiset periaatteet ovat tällöin ristiriidassa keskenään. (Kallas & 

Sarvimäki 1996, 136.) 

Ongelma voi syntyä myös silloin, kun eettisten periaatteiden noudattamiselle syntyy esteitä. Po-

tilaalla tulisi olla oikeus itsemääräämisoikeuteen, eikä potilasta saa rajoittaa ilman kattavia perus-

teita. Joskus kuitenkin potilaan rajoittaminen on tarpeen, jotta potilaan, muiden potilaiden ja 

henkilökunnan turvallisuus on taattu.  Tilanteet, joissa potilasta joudutaan rajoittamaan ovat aina 

eettisesti vaikeita. Hyvän tekeminen ja vahingon välttäminen liittyy sairaanhoitajan ammatilliseen 

vastuuseen omasta toiminnastaan ja potilaiden turvallisuudesta, mitä sairaanhoitaja tekee tai jät-

tää tekemättä. (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2009, 133.) Esimerkiksi osasto B6:n henkilökunnan 

mukaan muistisairas leikkauksesta toipuva potilas ei ymmärrä mahdollisen dreenin, eli leikkaus-

alueelle jätetyn laskuputken tai katetrin merkitystä ja pyrkii poistamaan ne kehostaan. Silloin jos 

muut rauhoituskeinot on käytetty, voidaan harkita potilaan vapauden rajoittamista sitomalla. 

2.1 Sairaanhoitajan eettiset ohjeet hoitotyössä 

Sairaanhoitajan työtä ohjaavat sairaanhoitajan eettiset ohjeet. Ne pyrkivät ohjaamaan ammatti-

kuntaa eettisesti hyvään ja oikeaan, sekä välttämään pahaa ja väärää. Ohjeiden tarkoitus on tukea 

eettistä päätöksen tekoa päivittäisessä työssä, sekä niiden pohjalta sairaanhoitaja voi tarkastella 

omaa toimintaansa. Ohjeissa määritellään sairaanhoitajan tehtävä, joka on väestön terveyden 

edistäminen ja ylläpitäminen, ehkäistä sairauksia ja lievittää kärsimystä. (Sairaanhoitajat 2014.) 
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Työssään toimiessa sairaanhoitaja on ensisijaisesti vastuussa toiminnastaan potilaille, joiden 

kanssa toimii. Sairaanhoitaja kohtaa kaikki potilaat tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. Potilaan it-

semääräämisoikeuden kunnioittaminen on tärkeää, riippumatta mikä potilaan terveysongelma 

on. Hoidon tulee olla oikeudenmukaista ja tasalaatuista riippumatta potilaan uskonnosta, kult-

tuurista, sukupuolesta, äidinkielestä, iästä, ihon väristä, poliittisesta mielipiteestä tai asemastaan 

yhteiskunnassa. Sairaanhoitajan ja potilaan hoitosuhde on luottamuksellinen ja sairaanhoitajaa 

sitoo aina vaitiolovelvollisuus. (Sairaanhoitajat 2014.) 

Sairaanhoitaja vastaa tekemästään hoitotyöstä henkilökohtaisesti. Sairaanhoitajan tulee päivittää 

ammatillista osaamistaan säännöllisesti, sekä arvioida omaa osaamistaan työtehtävissä. Hoito-

työn laadun tulee olla mahdollisimman hyvä ja sitä tulee kehittää. (Sairaanhoitajat 2014.) 

Sairaanhoitajat työskentelevät usein moniammatillisessa työyhteisössä. Sairaanhoitaja kunnioit-

taa oman ja muiden ammattiryhmien asiantuntijuutta. Toimiva yhteistyö on hyvän hoidon pohja. 

Sairaanhoitajan velvollisuus on valvoa, etteivät oman ammattikunnan jäsenet, tai muut potilaan 

hoitoon osallistuvat toimi epäeettisesti tai vaaranna potilaan hoitoa. (Sairaanhoitajat 2014.) 

2.2 Itsemääräämisoikeus 

Potilaalla on oikeus päättää omasta hoidostaan ja häntä hoidettava yhteisymmärryksessä hänen 

kanssaan. Mikäli potilaalla on mielenterveydenhäiriö, kehitysvamma tai jokin muu syy, jonka 

vuoksi hän ei ole kykeneväinen päättämään hoidostaan, on kuultava lähiomaista tai potilaan lail-

lista edustajaa selvittäessä, millainen hoito vastaisi parhaiten potilaan omaa tahtoa. Mikäli tämä 

jää epäselväksi, on potilasta hoidettava tavalla, joka on hänen henkilökohtaisen etunsa mukaista. 

(L17.8.1992/785.)  

Tämä tarkoittaa siis sitä, että potilaalla on oikeus osallistua itseään ja hoitoaan koskevaan pää-

töksentekoon, ja terveyteen kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa vain potilaan antaessa tä-

hän suostumuksensa. Potilas voi tehdä myös itselleen epäedullisia päätöksiä, kuten kieltäytyä 

hoidosta. (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 2018.) Tahdosta riippumattomassa hoi-

dossa noudatetaan mielenterveyslakia, päihdehuoltolakia, tartuntatautilakia tai lakia kehitysvam-

maisten erityishuollosta (L17.8.1992/785). 
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Somaattisessa sairaanhoidossa potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta ja rajoitustoi-

menpiteistä ei ole erillistä lainsäädäntöä (Korhonen 2019, 1). Eduskunnan oikeusasiamieheltä on 

kannanotto potilaan liikkumisen rajoittamiseen ei-psykiatrisessa hoidossa, jonka mukaan poti-

laan liikkumista voidaan rajoittaa vain potilaan turvallisuuden takaamiseksi. Ennen rajoitus toi-

menpidettä on harkittava, onko rajoittaminen välttämätöntä, vai olisiko käytössä muita turvalli-

suutta edistäviä keinoja. (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 2018.)  

Kannanotossa mainitaan, että liikkumisen rajoittamisesta on keskusteltava potilaan itsensä, tai 

tarvittaessa lähiomaisten kanssa, ja pyrittävä selvittämään potilaan oma kanta asiaan. Periaate-

päätökseen liikkumisen rajoituksesta tulee saada suostumus, joka täytyy kirjata.  Rajoitustoimen-

piteestä tehdään yksilöity päätös, josta vastaa hoitava lääkäri. Lääkärin tehtävä on arvioida myös, 

milloin fyysinen rajoittaminen voidaan lopettaa. (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 

2018.) Seuraavassa luvussa kerromme rajoittamisen menetelmistä, rajoittamiseen johtavista 

syistä, sekä magneettivöiden käyttämisestä ja siihen liittyvistä vastuista.  
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3 Rajoittaminen 

Fyysinen rajoittaminen tarkoittaa potilaan rajoittamista erilaisin välinein ja materiaalein, siten 

että hänen liikkumisensa estetään. Käsitteenä rajoittaminen voidaan jakaa fyysiseen, mekaani-

seen, kemialliseen, teknologiseen ja psyykkiseen rajoittamiseen. Kaikilla näillä tarkoitetaan sa-

maa, eli vapaan liikkumisen rajoittamista.  (Saarnio 2009, 20.)  

Fyysisellä rajoittamisella tarkoitetaan muitakin keinoja, kuin magneettivöiden käyttäminen. Ra-

joittaminen on kaikkea tekemistä tai välineiden käyttöä, jolla puututaan potilaan vapaaseen liik-

kumiseen, tällaisia keinoja voivat olla magneettivöiden lisäksi geriatriseen- tai pyörätuoliin sito-

minen, vuodevaatteiden laitto patjan alle, jolloin liikkuminen vuoteessa vaikeutuu. Rajoittamista 

on myös se, että potilaan sängyn laidat nostetaan ylös, hänet eristetään omaan huoneeseen tai 

hänen vapaata nousemistansa ylös estetään esim. pöytälevyn avulla. Soittokellon pois otto tai 

siihen vastaamatta jättäminen katsotaan rajoitustoimenpiteeksi. Fyysistä rajoittamista on myös 

se, kun hoitohenkilökunta joutuu käyttämään kohtuuttoman paljon voimaa, jotta potilaan liikku-

minen estyy tai häntä liikutetaan paikasta toiseen väkipakolla.   (Saarnio, 2009, 22-23, 59.)  

Fyysisen rajoittamisen keinoja voidaan käyttää myös edistämään potilasturvallisuutta. Esimerkiksi 

pyörätuolissa olevalle voidaan laittaa turvavyöt kaatumisen ennaltaehkäisyksi, jolloin niiden käyt-

töä ei pidetä rajoitustoimenpiteenä. (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 2018.) 

Tilanteisiin, joissa potilaan fyysistä toimintaa joudutaan rajoittamaan, täytyy varautua ennakolta 

sekä pyrkiä ehkäisemään niiden syntymistä. Henkilökunnan koulutus rajoitustoimenpiteisiin on 

tilanteisiin varautumista ja niiden ennalta ehkäisemistä. Toimintayksiköissä tulee olla selkeät kir-

jalliset ohjeet potilaan oikeuksien rajoittamisesta, sekä henkilökunta tulee kouluttaa ohjeiden 

käyttöön. (Henrikson & Vaula 2018.) Ongelmatilanteiden ennakointi vähentää työn kuormitta-

vuutta. Ennakoiva ajattelutapa ja turvallinen työpaikkakulttuuri edellyttää, että kaikki potilaan 

hoitoon osallistuvat ovat omaksuneet yhteiset sovitut toimintamallit ja ohjeet, sekä sisäistäneet 

ne työssään. Kun potilasturvallisuutta vaarantavat tekijät ovat tunnistettu ennakoivasti, on tilan-

teiden ratkaiseminen ja hoitaminen helpompaa. (Lehestö, Koivunen & Jaakkola 2004, 204.) Kai-

kista fyysisen rajoittamisen käyttökerroista on tehtävä merkintä potilaan asiakirjoihin. Kaikkia ra-

joittamiseen käytettäviä välineitä on käytettävä ohjeiden mukaisesti. (Sosiaali- ja terveysalan 

lupa- ja valvontavirasto 2018.) 
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Mekaanisia rajoituskeinoja ovat kaikki potilaan liikkumista rajoittavien laitteiden tai varusteiden 

käyttö, esim. erilaiset vyöt, sängynlaidat sekä pöytälevyt. Kemiallisella rajoittamisella tarkoitetaan 

tarpeen mukaan annettavia rauhoittavia lääkkeitä, joilla pyritään saamaan aikaan potilaan käy-

töksessä muutos, jolloin myös liikkuminen voi vähentyä. Teknologinen rajoittaminen on erilaisten 

valvontalaitteiden käyttö, kuten kamerat tai ovihälyttimien käyttö. (Saarnio 2009, 20.) Psyykki-

seen rajoittamiseen luetaan Saarnion (2009) mukaan jatkuva verbaalinen rajoittaminen, jossa po-

tilaalle kerrotaan, mitä hän saa tehdä ja mitä ei.  Psyykkiseen rajoittamiseen kuuluu myös potilaan 

tarpeellisten varusteiden, kuten silmälasien, liikkumisen apuvälineiden tai päällysvaatteiden hal-

tuun otto. 

Kaikista rajoitustoimenpiteistä päätöksen tekee potilasta hoitava lääkäri. Ennen päätöksen tekoa, 

keskustellaan sekä potilaan tai hänen lähiomaisensa, että hänen hoitajansa kanssa. Kun päätös 

rajoitustoimenpiteestä on saatu aikaiseksi, saa hoitaja toteuttaa jotain edellä mainittua rajoitus-

toimenpidettä, kuitenkin niin, että jokaisella kerralla sen tarvetta arvioidaan uudelleen ja mieti-

tään vaihtoehtoisia toimintamalleja turvallisuuden takaamiseksi. Kaikki rajoitustoimenpiteet täy-

tyy kirjata potilastietojärjestelmiin. (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 2018.) 

Lääkäri arvioi, milloin rajoitustoimenpide voidaan lopettaa tai antaa ohjeita tästä asiasta hoito-

henkilöstölle. Tärkeintä on se, että rajoitustoimenpide kestää vain sen aikaa, kuin se on katsottu 

tarpeelliseksi. Rajoitustoimenpiteen tarve on arvioitava useasti.  (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 

valvontavirasto 2018.) 

Mielenterveyslain säätelemät rajoitustoimenpiteet koskevat ainoastaan tahdosta riippumatto-

massa hoidossa olevia potilaita, eikä vapaaehtoisesti terveyden- ja sosiaalihuollon palveluja käyt-

tävien fyysisestä rajoittamista ole säännöksiä eikä yhteisiä ohjeita (Sosiaali- ja terveysalan lupa- 

ja valvontavirasto 2018).  

 

3.1 Fyysisen rajoittamisen syyt 

Potilaan fyysistä rajoittamista voidaan käyttää silloin, kun se on välttämätöntä potilaan parasta 

ajatellen ja seuraamukset ovat vakavia ja vaarallisia, jos rajoitustoimenpiteitä ei tehdä (Sarvimäki 
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& Stenbock-Hult 2009, 147). Osasto B:n työntekijöiden mukaan syitä potilaan fyysiseen rajoitta-

miseen somaattisessa sairaanhoidossa on useita. Potilas voi olla leikkauksen jälkeen hyvin sekava 

ja levoton. Potilas voi pyrkiä lähteä liian aikaisin liikkeelle, koskettelee leikkaushaavaa tai pyrkii 

poistamaan katetria tai dreeniä kehostaan.  

Sekavuuden syy tulee selvittää. Taustalla voi olla leikkaushoitoon liittyvä sekavuus, jota kutsutaan 

perioperatiiviseksi deliriumiksi. Perioperatiivinen delirium on yleinen vanhus potilailla. Deli-

riumille altistaa korkea ikä, dementoivat perussairaudet, myös anestesiamuodolla ja sen kestolla 

katsotaan olevan yhteyttä deliriumin syntymiselle. Syitä deliriumiin voi olla mm. lääkkeet, hypok-

sia, hypovolemia, anemia, kipu ja postoperatiiviset infektiot. (Laurila n. d.)  

Deliriumilla tarkoitetaan sekavuustilaa ja sen oireet jaetaan hypoaktiiviseen ja hyperaktiiviseen. 

Hypoaktiivisen deliriumin oireena on hidastuneisuus ja uneliaisuus, tämän deliriumin muodon en-

nuste on huono. Hyperaktiivisessa deliriumissa potilas on kiihtynyt ja levoton, ennuste on silloin 

parempi. Perioperatiivinen delirium vaikeuttaa hoitoa monella tapaa, se vaikeuttaa leikkaus-

komplikaatioiden havainnointia, vaikeuttaa leikkausalueen puhtaana pitoa ja lisää kaatumisriskiä. 

(Laurila n. d.)  

Potilas saattaa sairastaa jotakin muistisairautta. Yleisimmät etenevät muistisairaudet ovat Al-

zheimerin tauti, Lewyn kappale –tauti, verisuoniperäinen muistisairaus ja otsaohimolohkorap-

peumasta johtuva muistisairaus. Myös Parkinsonin tautiin, sekä Ms-tautiin liittyy muistin heikke-

nemistä. Muistisairaudet ovat yleisiä iäkkäillä potilailla. (Muistiliitto 2017.) Etenevät muistisairau-

det rappeuttavat aivoja, jonka seurauksena kognitiivinen toimintakyky heikkenee. Kognitiivisen 

toimintakyvyn heiketessä potilaalla on vaikeuksia tiedon käsittelyyn liittyvissä toiminnoissa ku-

ten asioiden muistamisessa, keskittymisessä ja tarkkaavaisuudessa. (Muistiliitto 2017.)  

Muistisairauksissa esiintyy yleensä erilaisia käytösoireita, joita ovat esimerkiksi levottomuus, 

vaeltelu, estoton käyttäytyminen ja aggressiivisuus. Muistisairauteen liittyviksi psykologisiksi oi-

reiksi luokitellaan masennus, ahdistus, aistiharhat ja harhaluulot. Yleensä oireet ovat vähäisiä tu-

tussa ympäristössä, tuttujen ihmisten parissa. Vieraissa paikoissa käytösoireita ja psykologisia oi-

reita esiintyy useasti. Sairaala olosuhteet ovat muistisairaalle haastavia. Sairaalat ovat meluisia ja 

ympärillä on vieraita ihmisiä, jotka vaihtuvat useasti. Muistisairas ei välttämättä saa ilmaistua it-
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seään, eikä ymmärrä miksi on sairaalassa. Tämä aiheuttaa ahdistusta ja pelkoa, jonka vuoksi van-

hus voi olla levoton ja sekava. Käytösoireet tulee hoitaa, koska ne rasittavat potilasta ja voivat 

vaarantaa potilaan turvallisuuden. (Sulkava 2016, 121–123.)  

 

3.2 Magneettivyöt ja magneettilukolliset lepositeet 

Magneettivyö on magneettisilla lukoilla ja avaimilla lukittava lantiovyö, jolla voidaan kiinnittää 

potilas vuoteeseen vartalosta. Magneettivyö kiinnitetään magneettilukolla, jolloin potilas itse tai 

toiset potilaat eivät voi avata vyötä. Vartalovyö mahdollistaa potilaan istumaan nousun sekä kyl-

jelleen kääntymisen. Vyöhön on saatavilla lisävarusteita, kuten haararemmi, joka estää potilasta 

liukumasta vuoteessa alaspäin, tai olkaremmi, joka taas estää potilasta nousemasta vuoteessa 

ylöspäin, sekä esimerkiksi ranne- ja nilkkavöitä. (Korhonen 2019, 4.) Kainuun keskussairaalan 

osasto B:llä on käytössään haararemmillinen lantiovyö, sekä raajojen sitomiseen käytettävät 

ranne- ja nilkkavyöt. 

Kainuun keskussairaalan hallinnollisen ohjeen mukaan lepositeisiin luetaan remmit ja hihnat, 

jotka ovat kiinnitettyinä vuoteeseen potilaan sitomista varten, sekä magneettivyöt, ja leposide-

hoidoksi katsotaan myös potilaan sitominen pelkällä vyötäröosalla. Raajojen sitomista harkitaan 

potilaan voinnin mukaan, pyrkien aina pienimpään mahdolliseen sitomiseen. (Korhonen 2019, 4.)  

Käytettävien magneettivöiden tulee olla CE-hyväksyttyjä, ja niitä tulee käyttää valmistajan ohjeen 

mukaan (Korhonen 2019, 5). CE-merkintä tarkoittaa terveydenhuollon laitteen täyttävän sitä kos-

kevat olennaiset vaatimukset. Ammattimaisen käyttäjän on varmistuttava siitä, että laitetta käyt-

tävällä on sen turvalliseen käyttöön tarvittava koulutus ja kokemus. Laitteessa tulee olla turvalli-

sen käytön vaatimat merkinnät ja käyttöohjeet, sekä laitetta käytetään vain valmistajan ilmoitta-

maan käyttötarkoitukseen valmistajan ohjeita noudattaen. (L 629/2010.) 
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3.3 Lääkärin tehtävät ja vastuu magneettivöiden käytön aikana 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallinnollisessa ohjeessa on määritetty lää-

kärin tehtävät ja vastuut magneettivöiden käytön aikana.  Lääkärin tehtävä on arvioida potilaan 

tila ja tehdä päätös magneettivöiden käytön aloittamisesta henkilökohtaisen arvioinnin ja hoita-

jilta saadun informaation perusteella. Lääkärin tulee myös antaa hoito- ja seurantaohjeet poti-

lasta hoitavalle terveydenhuollon ammattihenkilölle.  Lääkärin tulee määrätä riittävän valvonnan 

toteutus, jotka ohjeessa on määritelty jatkuvaan läsnäoloon, kameravalvontaan tai muuhun val-

vontamuotoon. Potilaaseen tulee olla välitön näkö- ja kuuloyhteys, ja alle 18-vuotiaalla potilaalla 

tulee olla henkilökohtainen hoitaja. Magneettivöiden käytön aloittamisen lisäksi lääkäri päättää 

myös käytön lopettamisesta. Päätös perustuu lääkärin henkilökohtaiseen arvioon tai hoitajilta 

saatuun informaatioon.  Lääkäri arvioi antikoagulaatiohoidon ja muiden tukilääkkeiden tarpeelli-

suuden magneettivöiden käytön ajaksi. (Korhonen 2019, 5.) 

Uhkaavissa tilanteissa lääkärin tulisi saapua osastolle ja avustaa tarvittaessa potilaan magneetti-

vöihin laittamisessa. Lääkäri kirjaa potilasasiakirjoihin päätöksen magneettivöiden käytöstä, 

hoito-ohjeet sekä magneettivöiden käytön arvioinnin. Mikäli potilas käyttäytyy väkivaltaisesti, tai 

on itselleen ja muille vaarallinen, hoitohenkilökunta voi aloittaa potilaan rajoittamisen magneet-

tivöillä kiireellisenä, vaikkei lääkäri ole paikalla. Tilanteesta on kuitenkin informoitava hoitavaa 

lääkäri välittömästi, jolloin lääkärin on annettava jatkohoito-ohjeet. (Korhonen 2019, 5.) 

3.4 Hoitohenkilökunnan tehtävät ja vastuu magneettivöiden käytön aikana 

Hallinnollisessa ohjeessa on määritelty myös hoitohenkilökunnan tehtävät ja vastuu potilasta ra-

joittaessa  magneettivöin. Hoitajien tulee osata käyttää magneettivöitä oikein, sekä tietää valmis-

tajan käyttöohjeet ja turvamääräykset. Hoitajan täytyy tarkkailla potilasta säännöllisesti, erityi-

sesti vointia, oireita ja elintoimintoja, sekä seurata raajojen verenkiertoa ja siteiden kiinnityskoh-

tia. Muutokset potilaan voinnissa tulee ilmoittaa hoitavalle lääkärille. Hoitavaa lääkäriä tulee in-

formoida myös rajoitustoimenpiteen tarpeellisuudesta. Tarvittaessa vöiden kiinnityskohtaa on 

vaihdettava tai vöitä pehmustettava. Mikäli lääkäri arvioi potilaan tarvitsevan henkilökohtaisen 
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hoitajan, tulee hoitajan tämä järjestää. Hoitajan tehtäviin kuuluu potilaan ja omaisten neuvomi-

nen ja ohjaaminen tilanteessa, sekä tilanteesta ilmoittaminen lähiomaiselle tai potilaan lailliselle 

edustajalle, neuvoteltuaan ensin potilaan itsensä ja lääkärin kanssa. (Korhonen 2019, 5.) 

Hoitajan tulee kirjata tarkasti potilaan hoitosuunnitelmaan perusteet magneettivöiden käytölle, 

sekä mihin aikaan potilaan rajoittaminen magneettivöillä on alkanut, ja ketkä ovat olleet tätä to-

teuttamassa, kenelle lääkärille ja mihin aikaan asiasta on ilmoitettu. Potilaasta vastuussa oleva 

henkilökohtainen hoitaja nimetään ja kirjataan ylös. Potilaan vointi ja elintoiminnot, sekä niissä 

tapahtuneet muutokset kirjataan tarkasti ja säännöllisesti. Rajoittamisen loppuessa kirjataan ylös 

kellonaika, jolloin magneettivyöt on otettu pois, sekä potilaan oma arvio rajoitustoimenpiteestä. 

(Korhonen 2019, 5.) 

3.5 Potilaan turvallisuus magneettivöiden käytön aikana 

Potilasta laitettaessa magneettivöihin tulee tarkastaa, ettei hänellä ole itsensä vahingoittamiseen 

soveltuvia välineitä. Tarvittaessa vartija turvaa hoitohenkilökunnan turvallisuuden tarkastusta 

tehdessä. Potilas pyritään pukemaan sairaalan suojavaatteisiin (potilasvaatteisiin), mutta mikäli 

potilaalle jää omat vaatteet päälle, kaikki ylimääräinen tavara on otettava pois. Näihin tavaroihin 

lukeutuu esimerkiksi kello, vyö, henkselit, kengät ja tulitikut. Lisäksi hoitoympäristöstä tulee tar-

kastaa, ettei potilaan ylettyville jää esineitä, joilla hän voi itseään satuttaa. (Korhonen 2019, 5-6.) 

Mikäli potilaalla on hallussaan järjestyslaissa (L612/2003) mainittuja kiellettyjä tai vaarallisia esi-

neitä tai aineita, kuten huumeita, aseita tai räjähteitä, ne luovutetaan poliisille nimettömänä. 

Huumeiden pistämiseen tarkoitetut neulat hävitetään sairaalassa (Korhonen 2019, 6). 

Hoitohenkilökunnan tulee aina varmistua siitä, että käytössä olevat magneettivyöt ovat asianmu-

kaisia ja täyttävät terveydenhuollon laitteille ja tarvikkeille annetut vaatimukset. Sidontajärjestel-

män osien täytyy olla yhteenkuuluvia ja käyttökuntoisia, ja niitä käytettäessä noudatetaan val-

mistajien ohjeita. Magneettivöitä käsittelevillä tulee olla suomenkieliset ohjeet saatavilla. Henki-

lökunnan tulee olla koulutettuja välineiden ammattimaiseen käyttöön. (Korhonen 2019, 6.) Lain 

terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (L629/2010) mukaan laitteen tulee olla käyttötarkoi-

tukseen sopiva ja laitteen asianmukainen käyttö ei saa tarpeettomasti vaarantaa potilaan, käyt-

täjän tai muun henkilön terveyttä tai turvallisuutta. 
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Vuoteeseen potilasta sitoessa täytyy varmistua, ettei varsikaan levoton potilas yletä moottori-

käyttöisen vuoteen ohjaimeen. Vartalovyötä käytettäessä täytyy varmistaa, jotta sivuhihnat ovat 

kiinnitettyinä; tämä varmistaa potilaan pysymisen vuoteen keskellä. (Korhonen 2019, 6.) Sivuhih-

nojen huolellinen kiinnittäminen on erityisen tärkeää, sillä Lääkelaitoksen tietoon on tullut ta-

pauksia, joissa magneettivöiden käyttö on aiheuttanut potilaiden kuolemia. Kuolemat ovat aiheu-

tuneet lantiovyön luisuessa rintakehän alueelle tilanteessa, jossa potilaat ovat pyrkineet vuoteen 

laitojen yli. Potilaat ovat jääneet roikkumaan vyön varassa, tästä aiheutunut paine rintakehällä on 

aiheuttanut puristumiskuolemia. (Fimea 2005.) Sängyn laidat tulee lukita yläasentoon, ja varmis-

taa, ettei potilas pysty kuristumaan patjan ja sivulaitojen, tai sängynpäädyn väliin. Raajojen puris-

tuminen sivulaitojen väliin tulee ehkäistä reunapehmusteilla tarvittaessa. (Korhonen 2019, 6.) 

Muita huomioitavia asioita magneettivöitä käytettäessä ovat potilaan asentohoito riittävän usein, 

riittävästä nesteiden ja ravinnon saannista huolehtiminen sekä erityksestä ja puhtaudesta huo-

lehtiminen. Lääkärin arvioinnin mukaan käytetään tromboosiprofylaksiaa. Potilaalla täytyy olla 

mahdollisuus keskusteluun hoitajan kanssa, ja hoitajan täytyy seurata potilaan tilaa joko henkilö-

kohtaisesti tai kameravalvonnan kautta. Vartijaa voi käyttää hoitotoimenpiteiden aikana henkilö-

kunnan turvaamiseen. (Korhonen 2019, 6.) 
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4 Opetusvideo ja tarkistuslista hoitotyön apuna 

Opinnäytetyömme tuotteet ovat opetusvideo ja tarkistuslista, sillä osasto B:llä oli näille tarve. 

Näiden avulla voimme havainnollistaa magneettivöiden käyttöä sekä mitä niiden käytön aikana 

tulee huomioida. Perehdyimme tutkittuun tietoon opetusvideoista ja tarkistuslistoista, jotta pys-

tyisimme tuotteet toteuttamaan. Seuraavaksi käsittelemme teoreettisia lähtökohtia hyvälle ope-

tusvideolle ja tarkistuslistalle.  

4.1 Opetusvideo 

Sosiaali- ja terveysalalla käytetään nykyään yhä enemmän opetusvideoita tiedon välityksessä esi-

merkiksi henkilökunnan perehdyttämisessä. Video välittää tietoa puheen, tekstin ja kuvan sekä 

äänen avulla. Tiedon perille meno varmistetaan edellä mainittujen keinojen harkitulla käytöllä. 

Hyvän videon perusta on käsikirjoitus. Sitä laadittaessa on perehdyttävä videon kohderyhmään, 

tavoitteisiin sekä suunniteltuun sisältöön. Käsikirjoitusvaiheessa rajataan videon sisältö sekä vali-

taan käytettävä tyyli. Valinnat tehdään yhdessä työn tilaajan kanssa. Käsikirjoituksesta kerätään 

palautetta ja sitä muokataan tai korjataan aina tarpeen vaatiessa, myös kuvausvaiheessa. Käsikir-

joittaja ideoi sen, miten kohderyhmä saa videosta kaiken tiedon irti. Valittu näkökulma voi rat-

kaista sen, miten hyvin katsoja samaistuu videon sisältöön. Sosiaali- ja terveysalan palveluihin 

liittyvien videoiden katsojat odottavat, että esitetyt asiat ovat tosia ja uskottavia. Videon alun eli 

johdannon tarkoituksena on herätellä katsojan mielenkiinto ja saada hänet kiinnostumaan vide-

osta. Teksteillä ja grafiikoilla voidaan havainnollistaa sisällön yksityiskohtia, kuten esimerkiksi lu-

kuja tai tilastoja. Mahdollinen selostus lisää kuvan ja äänen sisältöä entisestään.  (Jämsä & Man-

ninen, 2000, 59-60.) 

Tutkimuksien mukaan opetusvideon keston tulisi olla alle kuusi minuuttia. Kiinnostus videoon 

saavutti huippunsa kuuden minuutin kohdalla, jonka jälkeen se laski nopeasti.  Tutkimuksessa 

selvisi myös, että kuvatekstit auttavat asian sisäistämisessä, vaikka yhdelläkään osallistujalla ei 

ollut kuulovaurioita, joka selittäisi asiaa. Opetusvideoissa on myös hyvä asia se, että niitä voi py-

säyttää ja kelata tarvittaessa taaksepäin, jolloin käsiteltävää asiaa on helppo kerrata. (Guo, Kim & 
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Rubin 2014.) Hyvän opetusvideon perusperiaatteet: lyhytkestoinen ja asiasisältö tarkkaan suun-

niteltua, tulee sisältää ääni- ja kuvatehosteita, jotta tärkeäksi koetut asiat korostuvat ja videolla 

mahdolliseen puheen tulee olla nopeatempoista sekä selkeää (Brame 2015).  

 

4.2 Tarkistuslistat hoitotyössä  

Potilasturvallisuus on keskeinen osa hoidon laatua. Potilasturvallisuus toteutuu silloin, kun potilas 

saa tarvitsemansa ja oikean hoidon, sekä hoidosta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. (Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos 2019.) Potilasturvallisuuden varmistamiseen tarvitaan systemaatti-

sia menettelytapoja ja varmistusrutiineja, joiden avulla voidaan hallita inhimillisten virheiden ja 

tilannekohtaisten olosuhteiden vaikutus potilaan turvalliseen hoitoon. (Helovuo & Kinnunen 

2019). 

Vaaratapahtumat saavat usein alkunsa unohduksista, erehdyksistä tai väärinkäsityksistä jokapäi-

väisessä työssä. Inhimillisiä virheitä voidaan välttää vähentämällä muistinvarassa työskentelyä ja 

noudattamalla selkeitä työskentelyohjeita, kuten tarkistuslistoja. Tarkistuslistat ovat peräisin il-

mailualalta, jossa ne ovat olleet pitkään rutiinikäytössä ilmailuturvallisuuden parantamiseksi. Ter-

veydenhuollon alalla tarkistuslistat ovat käytetyimpiä kirurgisessa hoitotyössä leikkaussaleissa. 

(Potilas turvallisuus 2017.)  

Tarkistuslistojen tarkoitus on lisätä potilasturvallisuutta. Niiden avulla vähennetään hoitotyössä 

tapahtuvia virheitä ja unohduksia harvoin toistuvissa tehtävissä, sekä rutiinitoimenpiteissä. Tar-

kistuslista etenee loogisesti työvaiheiden mukaisesti, mitä tulee tehdä ja ottaa huomioon työn eri 

vaiheissa. Tällöin tehtävät eivät ole sairaanhoitajan muistin varassa ja tehtävät tulee tehtyä, 

vaikka tarkkaavaisuus herpaantuisi. Tarkistuslistoja käytetään sekä tiimityössä, että työskennel-

lessä yksin. Tiimien käytössä olevissa tarkistuslistoissa tulee olla selkeä ohjeistus, kuinka listaa 

käytetään. Ohjeessa tulee tulla ilmi, kuka tarkistuslistan kohdat kysyy ja kuka ne kuittaa huomioi-

duksi. Tarkistuslistaa tulisi käyttää joka kerta, vaikka sen kohdat osattaisiin ulkoa. Se on ammatti-

maista toimintaa ja näin mahdollisuus virheeseen pienenee. (Helovuo & Kinnunen 2019.) 
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Tarkistuslistojen käyttö hoitotyössä vähentää komplikaatioita, kuolemia sekä kustannuksia. Va-

hinkoa ei pääse syntymään, koska tarkistuslistoissa varmistetaan potilasturvallisuuden kannalta 

oleelliset asiat. Riskit ja normaalista poikkeavat tilanteet havaitaan sekä huomioidaan ajoissa en-

nakoimalla ne käyttämällä tarkistuslistoja. Tarkistuslistojen on havaittu myös parantavan hoito-

henkilökunnan yhteistyötä ja jakavan vastuuta. Kaikilla hoitoon osallistuvalla on omavastuu alue, 

josta huolehtia. Tarkistuslistojen myötä kommunikointi ja tiedon kulku on parantunut tiimityössä 

sekä eri yksiköiden välillä. (Suomenpotilasturvallisuusyhdistys 2014.)  
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5 Opinnäytetyön tavoite, tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyömme tavoite oli yhtenäistää Kainuun soten hoitajien käytänteitä magneettivöiden 

käytössä tarkistuslistan ja opetusvideon avulla.  

Opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa havainnollistavaa ohjausmateriaalia videon ja tarkistuslistan 

muodossa, kuinka magneettivöitä tulee käyttää. 

Tutkimuskysymyksiä ovat:  

Miten magneettivöitä käytetään?  

Mitä ovat hoitajan vastuut ja velvollisuudet potilaan fyysisen rajoittamisen aikana? 

Millainen opetusvideo ja tarkastuslista on hyvä opetusmateriaali magneettivöiden käyttöön? 
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6 Opinnäytetyön toteutus 

Käytimme työssämme Jämsä – Manninen Osaamisen tuotteistaminen sosiaali- ja terveysalalla 

(2000) kirjaa. Sosiaali- ja terveysalalla tuote voi olla joko tavara tai palvelu. Tuotteesta voidaan 

puhua myös näiden kahden yhdistelmästä. Tuotteistettu prosessi etenee sosiaali- ja terveysalla 

samalla tavalla kuin normaalikin tuotekehitys. Tuotteen keskeisiin ominaisuuksiin kuuluu myöskin 

se, että tuotetta käytetään terveyden, hyvinvoinnin tai elämänhallinnan edistämiseksi, tämä on 

muiden alojen tuotteisiin verrattuna poikkeava piirre. Laadukas, kilpailukykyinen ja pitkäikäinen 

tuote syntyy aina saman prosessin kautta. Tuotteistamisen lähtökohtana on aina asiakas, eli tuot-

teistamisen päähenkilö. Prosessin onnistuminen vaatii jokaisella alalla moniammatillista yhteis-

työtä. Tuotteistamisprosessisi (kuva 2) voidaan erottaa viiteen vaiheeseen: ongelman tai tarpeen 

tunnistus-, ideointi-, luonnostelu-, kehittely- ja viimeistelyvaihe. (Jämsä & Manninen, 2000, 13-

16.) Ennen opinnäytetyön toteutusta haimme tutkimusluvan Kainuun Soten käytänteiden mukai-

sesti, samalla luovutimme valmiiden tuotteiden kaikki oikeudet Kainuun sotelle. 

 

 

Kuva 2. Tuotteistamisprosessin viisi vaihdetta 

6.1 Ongelmien tai kehittämistarpeiden tunnistaminen 

Ongelman tai tarpeen tunnistaminen voi tulla ilmi monella eri tavalla. Tarve voi tulla esille selvi-

tyksien ja tutkimuksien kautta tai kun jo valmis tuote ei enää vastaa laadultaan sille asetettuja 

1. Ongelman tai tarpeen tunnistaminen

2. Ideointi

3. Luonnostelu

4. Kehittely

5. Viimeistely
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tarpeita tai tarkoitustaan. Selvitettäessä ongelmia tai kehitystarpeita, tulee selvittää ongelman 

todellinen laajuus ja se, ketä se koskettaa. (Jämsä & Manninen, 2000, 29-31.) 

Opinnäytetyömme kehittämistarve tuli suoraan työelämästä. Valitsimme aiheen Kainuun sosiaali- 

ja terveydenhuollon kuntayhtymän aihepankista. Aiheesta ei ole tehty aiemmin montaa opinnäy-

tetyötä ja fyysisestä rajoittamisesta somaattisessa sairaanhoidossa puuttuu selkeät lait ja normit, 

joten koimme aiheen olevan tärkeä. Aiheen valinnan jälkeen teimme aiheanalyysin joulukuussa 

2019. Tässä vaiheessa aloimme miettiä aiheen rajausta. Aiheen rajaus osoittautui yllättävän haas-

tavaksi, sillä emme aluksi ymmärtäneet aiheen laajuutta. Fyysistä rajoittamista voi tehdä monella 

tavalla. Opinnäytetyömme rajautui työelämän edustajien kanssa pidetyssä palaverissa magneet-

tivöiden käyttöön.  

Tavatessamme työelämän edustajia työn tarve tuli hyvin esille, Kainuun keskussairaalan osasto B 

tarvitsi selkeän tarkistuslistan ja opetusvideon magneettivöiden käyttöön. Tuotteitamme olisi tar-

koitus käyttää koko Kainuun soten alueella somaattisessa sairaanhoidossa. Tarkistuslistan poh-

jana käytimme Kainuun soten hallinnollista ohjetta potilaan/asiakkaan itsemääräämisoikeuden 

rajoittamisesta somaattisessa sairaanhoidossa. Ohje pohjautuu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoi-

topiirin ohjeeseen rajoitustoimenpiteistä somaattisessa hoidossa.  

Palaverissa mietimme, teemmekö pelkän tarkistuslistan, vai myös videon. Päädyimme molem-

pien tekemiseen. Mielestämme kahden tuotteen tekeminen tässä opinnäytetyössä oli perustel-

tua, sillä ryhmämme koostui kolmesta opiskelijasta. Ajattelimme pelkän tarkistuslistan olevan 

hieman suppea tuote, sillä se on käytännössä referaatti hallinnollisesta ohjeesta. Myös työelä-

mänedustaja oli sitä mieltä, että meidän kannattaa tehdä molemmat. 

Tarkistuslista ja opetusvideo helpottaa ja selkeyttää hoitajien työtä niin fyysisen rajoittamisen ai-

kana, kuin myös eettisessä päätöksen teossa. Selkeät ohjeet edistävät myös potilasturvallisuutta. 

(Potilasturvallisuusopas 2011, 13.) Aihe on sovellettavissa mihin tahansa somatiikan työskentely-

kenttään, ja siihen tulemme varmasti törmäämään myös tulevaisuudessa sairaanhoitajina.  
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6.2 Ideavaihe 

Kun kehittämistarve tai ongelma on selvillä, aloitetaan ideointiprosessi. Ideointivaiheessa käyte-

tään erilaisia työ- ja lähestymistapoja tuotteen toteuttamiselle. Näitä voivat olla esimerkiksi sosi-

aali- ja terveysalalla käytettävät aivoriihi sekä erilaiset luovan toiminnan ja ongelmanratkaisu me-

netelmät. Tämän jälkeen ideat voidaan tallentaa ideapankkiin. Luovan ongelmaratkaisun mene-

telmän käytössä olennaista on salliva ja avoin ote, joilla etsitään vastauksia kysymyksiin tai ongel-

miin. Ideavaihe voi olla lyhyt, jos uudistetaan jo olemassa olevia tuotteita vastaamaan tämän päi-

vän tarpeita. Prosessin aikana osallistujien erilaisuus on hyväksi, koska silloin joukossa on ideoija, 

analysoija sekä kriitikko. Näiden yhdisteleminen voi helpottua, jos joukosta erottuu vielä ryhmä-

hengen luoja tai ohjaaja. (Jämsä & Manninen, 2000, 35-39.) 

Aivoriihi on työskentelytapa, jossa etsitään ratkaisuja ongelmiin tai luodaan täysin uusia toimin-

tatapoja. Aivoriihen tavoitteena on luovuutta ja huumoria hyväksi käyttäen saada mahdollisim-

man paljon ideoita, joita myöhemmin voidaan yhdistellä, hylätä tai pisteyttää. (Jämsä & Manni-

nen, 2000, 35-36.) 

Opinnäytetyö prosessin alussa kävimme tapaamassa työelämän edustajia, jossa he kertoivat työn 

tarpeesta, sekä ideoitaan tuotteista. Tuotteen ideoinnissa käytimme aivoriihimenetelmää, jossa 

jokainen osallistuja kertoi ajatuksia ja ideoita tuotteeseen liittyen. Ideointivaihe oli helppo, sillä 

ryhmämme toimi hyvin yhteen. Jokaisella ryhmän jäsenellä oli sama tavoite, kaikki halusivat 

tehdä opinnäytetyön huolellisesti ja toistemme mielipiteitä kunnioittaen. Ideointivaiheessa huo-

masimme jokaisella ryhmänjäsenellä olevan omat vahvuutensa opinnäytetyöprosessin eteenpäin 

viemiseksi. Henrillä on tekstin tuottamisen lisäksi erittäin hyvät atk-taidot, kun taas Sallalle ja Tan-

jalle tekstin tuottaminen on luontevaa.  

Ryhmän jäsenten lukuisissa tapaamisissa keksimme uusia ideoita huumoria hyväksi käyttäen. Osa 

ideoista oli suoraan käyttökelpoisia, osa kehiteltäviä ja osa käyttökelvottomia. Maailmanlaajuisen 

Koronapandemian vuoksi osa tapaamisista on toteutunut etäyhteyksiä hyödyntäen. Huoma-

simme aivoriihen käytön olevan erittäin toimiva työmenetelmä opinnäytetyön ideointiin.  

Tarkistuslistan sisältö tuli hallinnollisesta ohjeesta, joten sen sisältöön emme voineet vaikuttaa. 

Halusimme, että tarkistuslistaan tulee selkeästi kohdat, joista on luettavissa nopeasti mitä tulee 

huomioida ennen potilaan sitomista magneettivöihin, mitä tulee huomioida rajoittamisen aikana 
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ja sen jälkeen. Ideoimme yhdessä tarkistuslistan ulkoasua. Mietimme miten ja millä värillä 

saamme eri vaiheet erottumaan selkeästi. 

Ideoimme myös tarkistuslistan kokoa. Yksi idea oli tehdä tarkistuslistasta taskukokoinen, jolloin 

se olisi heti saatavilla, jos magneettivöitä joudutaan käyttämään. Tästä ideasta luovuimme, koska 

tarkistuslistan luettavuuden kannalta isompi koko on parempi. Tarkistuslistassa on paljon asiaa, 

joten pienessä koossa teksti menee todella pieneksi, eikä ole luettavissa. Ajattelimme myös, ettei 

ole tarkoituksen mukaista kantaa taskuversiota mukana, sillä tarkistuslistan on suunniteltu löyty-

vän magneettivöiden kanssa samasta paikasta. 

Saimme itse vaikuttaa videon sisältöön. Ideoimme eri versioita videosta, useimmista ideoista jou-

duimme kuitenkin luopumaan, koska videosta olisi tullut liian pitkä. Aluksi ajattelimme, että ku-

vaamme videolle myös kirjaamista ja rajoituksen jälkeistä keskustelua. Jätimme nämä pois, jotta 

pysymme aiheessa, kuinka magneettivöitä käytetään. Kokonaisuuden kannalta asiat olisivat ol-

leet toki tärkeitä. Työelämän edustaja ehdotti, että videolla näkysi myös oikea ja väärä tapa sitoa 

magneettivyö, mutta tästäkin ajatuksesta luovuimme, jotta saimme videon pysymään kohtuulli-

sen mittaisena.  

Ideapankkimenetelmä tarkoittaa, että sinne kerätään eri tahoilta tulleita ideoita ja ehdotuksia 

siitä, miten ongelmat saataisiin ratkaistua tai mitä niille tulisi tehdä. Nämä ideat eivät useinkaan 

sisällä uusia näkökulmia, mutta niitä voidaan hyödyntää omien ideoiden lisänä. (Jämsä & Manni-

nen, 2000, 37.) 

Opinnäytetyömme ideoinnissa hyödynsimme myös ideapankkimenetelmää. Saimme paljon ide-

oita ja ehdotuksia työmme tekoon työelämästä, opettajilta, vertaisilta, opiskelijatovereilta ja 

muista opinnäytetyösuunnitelma esityksistä. Näitä ideoita ja vinkkejä laitoimme itsellemme muis-

tiin ja hyödynsimme niitä opinnäytetyötä tehdessämme.  

Ideapankkiin kertyi ideoita etenkin videon kuvaamisesta. Opiskelijatoverimme ehdotti, että vide-

olla esiintyvä potilas vastustelisi toimenpidettä. Tämän idean jätimme toteuttamatta, koska mie-

lestämme se veisi huomion pois videon varsinaisesta tarkoituksesta, joka oli magneettivöiden oi-

keaoppinen kiinnittäminen. Eräs saamamme idea koski nuken käyttämistä potilaana videolla. Tä-

män idean miltei jouduimme toteuttamaan kuvaajan sairastuttua. Haimmekin jo potilasnuken 

koululta, mutta saimmekin videon toteutettua ilman nuken käyttämistä. Työelämän edustaja vi-

sioi videoon huomiota herättäviä elementtejä tekstin ja erilaisten symbolien avulla. Päädyimme 



 21 

 

soveltamaan ideaa. Videolla on joitakin teksti osuuksia, itse magneettivöiden kiinnittämisen ha-

vainnollistimme itse ottamillamme kuvilla sekä toimintaan tarkentuvalla videoinnilla.  

6.3 Tuotteen luonnostelu 

Luonnosteluvaihe käynnistyy, kun tiedetään, millainen tuote ollaan suunnitelmassa ja toteutta-

massa. Luonnosteluvaiheeseen kuuluu analyysi siitä, mitkä tekijät ja näkökulmat ohjaavat tuot-

teistus prosessin etenemistä. Tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi säädökset ja ohjeet, toimin-

taympäristö sekä arvot ja periaatteet. Kaikkia näitä yhdistelemällä ja optimoimalla tukemaan toi-

siaan saadaan laadukas tuote.  Sosiaali- ja terveysalalla asiakkaat ei välttämättä ole tuotteen en-

sisijaisia käyttäjiä, vaan hyöty tulee heille esimerkiksi henkilökunnan kautta. Täten palvelun tuot-

tajien tarpeet tulee selvittää. Asiakkaan näkökulma täytyy myös aina selvittää. Kun molempien 

näkökulmat otetaan huomioon, varmistetaan että tuote palvelee kaikkia. (Jämsä & Manninen, 

2000, 43-45.) 

Tuotteen asiasisällön selvittäminen vaatii tutustumista tutkimustietoon kyseisestä aiheesta. Sosi-

aali- ja terveysalalla ratkaisevaa voi olla viimeisimmät lääketieteelliset tutkimustulokset ja hoito-

käytännöt. Jossain tapauksessa ulkomaankieliset tutkimukset voivat olla kaikkein ajantasaisem-

pia. Tuotteen luonnosteluvaiheessakin moniammatillinen yhteistyö on tärkeää, esimerkiksi sosi-

aali- ja terveysalalle palveluita tehdessä on muiden ammattiryhmien näkökulmat hyvä ottaa huo-

mioon. On tärkeää tuntea sen toimintayksikön toimintaa ohjaavat säädökset, ohjeet ja toiminta-

ohjelmat, kun tuotetta luonnostellaan. Ohjeet voivat olla valtakunnallisia, paikallisia, alueellisia 

tai yksikkökohtaisia. Säädökset ja linjaukset on otettava huomioon myös silloin, kun rajataan asia-

sisältöä. Yksikössä voi olla arvoja ja periaatteita, joiden toteutuminen varmistetaan tuotteen 

avulla.  (Jämsä & Manninen, 2000, 48-50.) 

Luonnostelu perustuu siihen, että tuotteen tulevasta käyttäjästä luodaan asiakasprofiili. Siinä sel-

vitetään asiakkaan tarpeet ja odotukset. Tässä tavoitteena on täsmentää, ketkä ovat tulevan tuot-

teen yleisimmät hyötyjät sekä millaisia käyttäjiä he ovat. Tuote on parhaimmillaan silloin, kun se 

on suunniteltu niin, että käyttäjäryhmän tarpeet, kyvyt ja muut ominaisuudet on otettu huomi-

oon. (Jämsä & Manninen, 2000, 44.) 
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Työelämän edustajilla oli selkeä visio siitä, minkälaiset tuotteet he haluavat. Tuotteiden käyttä-

jistä suurin osa toimii osastolla sairaanhoitajan tehtävissä. Tarkistuslistan tuli olla lyhyt ja selkeä, 

sekä videon sellainen, josta selviää magneettivöiden oikeanlainen käyttö. Nämä asiat otimme 

huomioon tuotteiden luonnostelu- ja suunnitteluvaiheessa.  

Perehdyimme siihen, millainen on hyvä video opetusmateriaalina ja mitä tarkistuslista tarkoittaa, 

ja miten se pidetään selkeänä. Tarkistuslistaa tehdessä otimme huomioon mahdolliset aikaisem-

mat käytössä olevat listat ja niiden ulkoasun. Pyrimme tekemään näistä yhtenäisiä. Tarkistuslistan 

luonnostelussa pohjana käytimme hallinnollista ohjetta potilaan/asiakkaan itsemääräämisoikeu-

den rajoittamisesta somaattisessa sairaanhoidossa.  

Videon ja tarkistuslistan luonnosteluvaiheessa kävimme tapaamassa työelämän edustajia. Tapaa-

misessa suunnittelimme yhdessä videon sisältöä ja rakennetta, sekä tarkistuslistaa.  Työelämän 

edustajat olivat perehtyneet hyvin opinnäytetyömme suunnitelmaan. Meille jäi vaikutelma, että 

työelämän edustajat olivat tyytyväisiä suunnitelmaamme. Saimme kehitysideoita varsinaiseen 

opinnäytetyöhömme, sekä sovimme tapaamisen, jossa harjoittelimme magneettivöiden käyttöä 

laitevastaavan opastuksella. Tapaamisessa tuli ilmi, että toinen työelämän edustajista jää pois 

prosessista.  

Magneettivöiden käyttämisen harjoittelu laitevastaavan opastuksella oli erittäin hyödyllistä. 

Meillä ei ennestään ollut kokemusta magneettivöiden käytöstä, joten videon informatiivisuuden 

kannalta opettelu oli ensiarvoisen tärkeää. Saimme paljon vinkkejä, kuinka sidontaa voidaan to-

teuttaa. Tästä tapaamisesta oli paljon hyötyä videon käsikirjoittamisessa, sillä pystyimme nyt sel-

keästi ajattelemaan, mitä tulemme videolla näyttämään. 

Käsikirjoitusta suunnitellessamme mietimme, kuinka video tulee etenemään, ja kuinka etenemi-

nen olisi kaikista loogisinta. Käsikirjoituksessa tuli ottaa huomioon liikkuva kuva, tehostekuvat 

sekä jälkeenpäin lisätty ääni. Käsikirjoitus syntyi nopeasti. Kaikilla oli selvä visio, mitä halusimme 

videolla sanoa ja näyttää. Kainuun keskussairaalan osasto B:n laitevastaava myös kertoi hyviä ide-

oita ja tärkeiksi koettuja asioita, joita videolla tulisi havainnoida.  
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6.4 Tuotteen kehittely 

Tuotteen kehittely etenee siten, että luonnosteluvaiheessa valitaan käytettävät ratkaisuvaihto-

ehdot, periaatteet ja rajaukset. Nämä määrittävät miten tuotetta aletaan kehittämään. Jos tuot-

teen keskeinen ominaisuus on informaatio, voidaan sen asiasisällöstä laatia jäsentely. Tuotteen 

valmisteleminen jatkuu käyttäen työlle ominaisia menetelmiä ja vaiheita. Sosiaali- ja terveysalalla 

monet tuotteet on tarkoitettu informaation välitykseen niin asiakkaille kuin henkilökunnallekin.  

Tosiasioista muodostuu keskeisin sisältö, joka pyritään kertomaan täsmällisesti, ymmärrettävästi 

niin, että vastaanottaja ymmärtää tiedon. Yhteinen ongelma tiedonvälittämiseen tehdyille tuot-

teille on se, että asiasisällön tieto voi mahdollisesti muuttua ja vanhentua. Myös tiedon kohde-

ryhmä voi olla epäyhtenäinen, jolloin voi olla vaikeuksia tuottaa kaikille sopivaa asiasisältöä. Kun 

laaditaan informaatiota sisältävä tuote, on osattava eläytyä tiedon vastaanottajan asemaan. 

Usein tietoa sisältävä tuote on ohjelehtinen tai opas, mutta se voi olla myös opetus- tai ohjausvi-

deo. Prosessi etenee tuotekehittelyn vaiheiden mukaan, mutta lopulliset sisältöä ja ulkoasua kos-

kevat valinnat tehdään tekovaiheessa.  (Jämsä & Manninen, 2000, 54-56.)   

Video kuvattiin Kainuun keskussairaalassa, videokameran saimme lainaksi Kainuun soten viestin-

nästä.  Kuvaamiseen käyttämämme kamera oli Canon XF-405 – 4K UHD Camcorder. Työvaatteet 

ja potilasvaatteet saimme lainaksi sairaalalta. Meille oli tyhjä potilashuone kuvaamista varten 

osasto B6:llä. Osaston henkilökunta suhtautui videon kuvaamiseen myönteisesti ja työrauhan an-

taen.  

Teimme videolle käsikirjoituksen ennen kuvausta (liite 4.). Jokaisella oli oma rooli videolla, Salla 

ja Tanja näyttelivät hoitajia, Henri potilasta. Olimme varanneet ylimääräisen henkilö kuvaamaan 

videota. Video kuvattiin ilman ääniä. Ääniraita lisättiin videolle jälkikäteen, jotta mahdollinen ko-

hina, kolina ja muu taustamelu ei kuulu videossa häiriten katselukokemusta.  Videon pyrimme 

pitämään lyhyenä ja ytimekkäänä. Videon pitäminen lyhyenä osoittautui vaikeaksi, koska tärkeitä 

esille tuotavia asioita oli paljon. Suunnittelu vaiheessa työelämän edustaja toi esille idean, että 

videolla näytettäisiin oikea ja väärä tapa kiinnittää magneettivyöt. Tästä ideasta luovuimme, jotta 

saimme videon pysymään kohtuullisen mittaisena. Mietimme myös virheoppimisen mahdolli-

suutta, sillä jollekin väärin näytetty tapa voi jäädä mieleen oikean tavan sijaan. 

Kuvauspäivää edeltävänä aamuna kuvaaja ilmoitti sairastuneensa. Hän kärsi flunssan oireista, jo-

ten koronapandemian huomioon ottaen päätimme selviytyä kuvauksesta kolmestaan. Haimme 
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koululta potilasnuken lainaksi, jota olisimme käyttäneet potilaana, mikäli videon tekeminen osoit-

tautuisi mahdottomaksi ilman, että joku meistä toimisi kuvaajana. Nukkea emme kuitenkaan tar-

vinneet. 

Videon kuvaaminen sujui yllättävän hyvin. Kuvaamiseen meni aikaa noin neljä tuntia. Kuvaamista 

helpotti lainassa ollut kameran tukijalka. Näin emme tarvinneet varsinaista kuvaajaa kohtauksiin, 

joissa kaikki olimme. Kuvasimme alussa videon, jossa näkyy magneettivöiden kiinnittäminen ko-

konaisuutena. Tämän jälkeen kuvasimme tarkentavat videot, joissa näkyy läheltä magneettivöi-

den kiinnittäminen. Otimme myös kuvia erilaisista tilanteista. Kuvista pieni osa päätyi videolle.  

Videon kuvaaminen oli kuitenkin työlästä, sillä meillä ei ollut asiasta kokemusta. Kameran omi-

naisuuksiin tutustuimme edellisenä iltana, tämä helpotti meitä vähän kuvauspäivänä. Kameran 

ominaisuuksista suurinta osaa emme osanneet hyödyntää. Meillä oli kuitenkin hauskaa, ja ryh-

mämme toimi erittäin hyvin meille kaikille uudessa tilanteessa.  

Video sisältää magneettivöiden kiinnittämisen potilasvuoteeseen ja potilaaseen vaihe vaiheelta. 

Video alkaa magneettivöiden esittelystä. Tässä vaiheessa tarkistetaan, ovatko välineet ehjiä, oi-

kean kokoisia ja käyttötarkoitukseen sopivia. Seuraavassa vaiheessa video esittelee, miten mag-

neettivyöt kiinnitetään potilasvuoteeseen asianmukaisesti. Osoitamme magneettivöiden oikeat 

kiinnityspaikat potilasvuoteessa videolla sekä tehostekuvana. Seuraavaksi kiinnitämme magneet-

tivyöt potilaaseen. Videolla näkyy kuvaa kokonaistilanteesta, sekä tarkennuksia pienempinä vide-

oina ja kuvina. Tarkennukset ovat lähikuvaa magneettivöiden kiinnittämisestä. Videon lopetus-

osassa kerrotaan, mitä tulee ottaa huomioon magneettivöiden käytön aikana, kuten esimerkiksi 

raajojen verenkierron tarkkailusta, kirjaamisesta ja rajoittamisen tarpeellisuuden arvioimisesta. 

Videon editointi oli odotetustikin eniten aikaa vievä osuus. Video editoitiin OpenShot Video Edi-

torilla, koska se on ilmainen, suomenkielinen ja selkeä käyttöliittymältään. Editointi aloitettiin heti 

kuvaus päivän iltana. Selostus, joka etenee käsikirjoituksen mukaan, lisättiin erillisenä äänirai-

tana, kuten suunnitelmissa olikin.  Äänen lisääminen jälkikäteen lisäsi työtä, mutta oli sen ar-

voista. Videon taustalla ei nyt kuulu ylimääräistä kohinaa tai kolinaa. Videon editointiin meni kaksi 

päivää ja sen kestoksi tuli hieman alle kuusi minuuttia.   

Editointi prosessi oli työläs. Videoeditoinnin kokemuksen ja taitojen puute sekä uusi ohjelmisto 

aiheuttivat haasteita. Kuvien, äänien sekä erillisten videoiden lisääminen ja ajastus oli pikkutark-
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kaa työtä. Ohjelman käyttö alkoi loppua kohden onnistua paremmin. Saimme tehtyä version, jo-

hon jokainen oli tyytyväinen ja se lähetettiin työelämänedustajalle arvioitavaksi. Videon ensim-

mäinen versio julkaistiin piilotettuna videona YouTube palvelussa. Se oli katsottavissa vain, jos oli 

saanut suoran linkin videoon. Linkki toimitettiin opettajille sekä työelämänedustajille. 

Tarkistuslistaa aloimme kehittelemään yhteisessä Teams-palaverissa. Tarkistuslistan tekeminen 

oli melko helppoa, kun seurasimme hallinnollista ohjetta. Halusimme tarkistuslistan seuraavan 

magneettivöiden käytön vaiheita. Listassa kerrotaan, mitä tulee ottaa huomioon ennen magneet-

tivöiden käyttöä, käytön aikana ja käytön jälkeen. Tarkistuslistasta tuli A4 kokoinen. Tarkistuslis-

tan vaiheiden hahmottamista varten laitoimme listaan eri värejä. Aluksi valitsimme tarkistuslistan 

väreiksi omia silmiämme miellyttäviä värejä. Lähetimme ensimmäisen raakaversion tarkistuslis-

tasta sekä työelämän edustajalle, että opettajalle. Työelämän edustaja oli tyytyväinen versioon, 

joka mielestämme oli vielä koevedos. Opettajat halusivat tietää, miksi olemme valinneet kyseiset 

värit. Tähän meillä ei ollut järkevää perustetta. Aloimme tutkimaan värien merkitystä lukijalle ja 

päätimme vielä vaihtaa tarkistuslistan värejä ja perustella ne raportissa. 

Perehdyttyämme muihin tuotteistettuihin opinnäytetöihin, joissa tuotteena oli tarkistuslista tai 

jokin opas, huomasimme ettei värien valintaa ollut näissä perusteltu tutkittuun tietoon viitaten, 

tai muutenkaan. Oli vain todettu mitkä värit oli valittu. Tämä hankaloitti luotettavien lähteiden 

löytymistä, jotta voisimme perustella valitsemiemme värien käytön. Jatkoimme luotettavan läh-

teen etsimistä, ja törmäsimme Lasse Rantasen vuonna 2007 julkaistuun kirjaan nimeltä Mistä on 

hyvät lehdet tehty. Huomasimme etsinnöissämme, että joissain muiden alojen opinnäytetöissä 

tätä oli käytetty lähteenä.  

Rantasen (2007, 173) mukaan värien käytölle tulisi olla jokin muu peruste, kuin omaan mielipi-

teeseen perustuva koristelutarkoitus. Värien käytön tulee olla harkittua, liiallinen tehostevärien 

käyttö vaimentaa varsinaisen viestin sanomaa. Tehostevärien holtiton käyttäminen voi myös 

hämmentää lukijaa. Värit ovat kuitenkin oikein käytettynä hyvä tapa kiinnittää lukijan huomio 

haluttuun asiaan. Mikä tahansa väriyhdistelmä voi olla toimiva, mikäli väriyhdistelmän käytölle 

on sisällöllinen peruste.  

Valitsimme tarkistuslistan otsikointia korostamaan vihreän ja keltaisen, sillä ne vastaavat Kainuun 

soten logossa käytettyjä värejä. Halusimme väreillä myös kiinnittää lukijan huomion otsikoihin, 

joista selviää työvaihe. Vihreän värin koetaan viestivän rauhaa ja terveyttä, keltaisen värin viesti 
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taas on aktiivisuus ja lämpö (Rantanen 2007, 174). Tarkistuslistan toimintaa kuvaavan tekstiosuu-

den pohjan jätimme valkoiseksi, koska Rantasen (2007, 175) mukaan musta teksti valkoisella poh-

jalla luo tarpeeksi kontrastia ollakseen helppolukuinen.  

6.5 Tuotteen viimeistely 

Kaikkien tuotteiden eri tuotteistamisen vaiheissa tarvitaan niin palautetta kuin arviointiakin. Tä-

hän hyviä tapoja on koekäyttö tai esitestaus kesken valmistusvaiheen. Palautetta olisi hyvä kerätä 

sellaisilta henkilöiltä, joille kyseinen tuote ei olisi vielä tuttu, näin saataisiin enemmän kritiikkiä 

tuotteesta. Palautteen antoa helpottaa, jos tuotteesta ei ole olemassa aiempaa versioita. Testaa-

jat voivat myös esittää mahdollisia muutosehdotuksia ja ratkaisuvaihtoehtoja. Kun tuote lopulta 

valmistuu, alkaa sen viimeistely saatujen palautteiden ja arviointien perusteella. Viimeistelyvaihe 

voi sisältää yksityiskohtien hiomista, käyttöohjeiden laadintaa tai mahdollisen päivityksen suun-

nittelua. Viimeistelyvaiheeseen kuuluu myös tuotteen jakelun ja markkinoinnin suunnittelu. 

Markkinoinnilla turvataan se, että tuote päättyy käyttöön tilaajan toimipisteessä.   (Jämsä & Man-

ninen, 2000, 80-81.)   

Viimeistelyvaiheessa päätimme aluksi tehdä tuotteista kyselyn, jossa oli kolme arvioitavaa kohtaa 

sekä videosta että tarkistuslistasta. Arvioinnin kohteina olivat tuotteiden sisältö, selkeys ja hyö-

dynnettävyys. Arviointi tällä kyselylomakkeella olisi tapahtunut asteikolla 1-5.  Opettajien kanssa 

pidetyssä ohjauskeskustelussa saimme kyselylomakkeesta palautetta, jonka pohjalta aloimme 

suunnittelemaan kyselylomaketta uudelleen. Päädyimme toteuttamaan kyselyn avoimien kysy-

mysten avulla.  

Hyvä kyselylomake on ulkoasultaan selkeä ja virallisen näköinen. Mitä lyhyempi kysely, sitä suu-

remmalla todennäköisyydellä siihen vastataan luotettavasti. Kysymysten tulee edetä loogisessa 

järjestyksessä esimerkiksi aihealueittain. Helpot kysymykset kannattaa laittaa heti kyselyn alkuun. 

(Leeuw, Hox & Dillman 2008, 97-100.) 

Avoimien kysymysten valinta voidaan perustella sillä, että avoimet kysymykset antavat vastaajalle 

vapauden sanoa, mitä hän todella ajattelee. Avointen kysymysten etuina pidetään sitä, ettei ky-

symyksessä ole valmiita vastausvaihtoehtoja, kun taas monivalintakysymykset sitovat vastaajan 

valmiiksi mietittyihin vastaus vaihtoehtoihin. Avoimien kysymysten vastauksista on nähtävissä, 
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mikä on keskeistä vastaajien ajattelussa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 201.) Kirjassa Tutki 

ja kirjoita mainitaan, että on mahdotonta antaa tarkkoja sääntöjä kysymysten laadinnassa (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2010, 202).  

Pohdimme, millaisilla kysymyksillä saisimme tarkempaa ja luotettavampaa palautetta tuotteis-

tamme. Päädyimme kyselyssä selvittämään avoimien kysymysten kautta kokemuksia tuotteiden 

sisällöstä, selkeydestä ja hyödynnettävyydestä. Sisällön osalta halusimme selvittää, koetaanko si-

sältö informatiiviseksi ja tarpeenmukaiseksi. Kysymyksiksi valikoituivat videon osalta: ”Mitkä te-

kijät lisäsivät videon informatiivisuutta. Mitkä tekijät heikensivät videon informatiivisuutta? 

Kuinka tarpeenmukaisena koet videon? ” Tarkistuslista perustuu Kainuun soten hallinnolliseen 

ohjeeseen, joten sen sisältöön emme voineet vaikuttaa. Tämän vuoksi jätimme tarkistuslistan si-

sältö kysymykset pois kyselystä. 

Tuotteiden selkeydestä halusimme selvittää, millainen visuaalinen ilme videolla on, olisiko jokin 

asia selkeyttänyt videota ja eteneekö video katsojan kannalta loogisesti ja ymmärrettävästi. Tässä 

osuudessa kysymyksiksi valitsimme ”Millainen video mielestäsi oli visuaalisesti? Millaiset asiat oli-

sivat selkeyttäneet videota? Mitä mieltä olet videon etenemisestä?” Tarkistuslistan osalta halu-

simme palautetta visuaalisesta ilmeestä ja luettavuudesta. Kysymyksiksi valitsimme: ”Millaisena 

koet tarkistuslistan visuaalisen ilmeen? Millaiseksi koet tarkistuslistan luettavuuden?” 

Hyödynnettävyyden osalta halusimme tuotteistamme tietää millaisessa käytössä hoitajat tuot-

teet näkevät. Tähän osa-alueeseen valitsimme vain yhden kysymyksen, jolla saamme vastauksen 

molemmista tuotteista. Kysymykseksi valitsimme: ”Millaisessa käyttötarkoituksessa näet tuot-

teet?”. Kyselyn loppuun laitoimme ”vapaasana” osion, josta voimme saada tietoa, jota emme ole 

osanneet ottaa huomioon. Pyrimme pitämään kyselylomakkeen lyhyenä ja selkeänä, jotta 

saamme mahdollisimman paljon palautetta eri käyttäjiltä.  

Palautekysely toteutettiin paperikyselynä. Palautteen tuotteista keräsimme osasto B:n hoitajilta 

osastotunnilla. Päädyimme esittelemään tuotteet osastotunnilla, koska ajattelimme tämän ole-

van nopea keino kerätä palautetta usealta vastaajalta. Kerroimme vastaajille tuotteistamme ja 

jaoimme kyselylomakkeet. Pyysimme vastaajia lukemaan kysymykset läpi ennen videon katso-

mista, jotta he osasivat kiinnittää huomiota kohtiin, joista etenkin palautetta halusimme. Osasto-

tunnille osallistui 13 hoitajaa, joista jokainen osallistui kyselyyn. Jokaiseen kysymykseen saimme 
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4-12 vastausta, sillä kaikki osallistujat eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin, eikä tämä toki pakol-

lista ollutkaan.  

Ensimmäiseen videota koskevaan kysymykseen, ”mitkä tekijät lisäsivät videon informatiivi-

suutta?”, vastasi 11 hoitajaa. Jotkut vastaajista olivat nostaneet useitakin asioita esille. Kuudessa 

palautteessa mainittiin videon olevan selkeä. Kuudessa palautteessa videon kerronnan koettiin 

lisäävän informatiivisuutta. Viisi vastaajaa koki videolla olevien kuvien lisäävän informatiivisuutta. 

Esimerkkejä vastauksista: 

 ”Pikkukuvat videossa korostivat varsinaista asiaa, joka erityisesti huomioitavaa” 

 ”Selkeytti kun potilas on asiallinen ja rauhallinen mutta…” 

 ”Yksityiskohtaisesti selitetty ja näytetty ohjeet mm. värikoodit” 

Toiseen kysymykseen, ”mitkä tekijät heikensivät videon informatiivisuutta?”, vastasi viisi hoita-

jaa, joista yksi oli kirjoittanut ”en osaa sanoa”. Yksi koki videolla olevan liian monta asiaa katsot-

tavaksi yhtaikaisesti, yksi halusi pienten kuvien näkyvän selkeämmin. Yksi vastaaja halusi videolla 

selitettävän miksi magneettivöitä ei saa kiinnittää vuoteen laitoihin, ja yksi vastaaja oli yhdistänyt 

vastauksensa toiseen kysymykseen. Esimerkkejä vastauksista:  

 ”Pieni kuva reunassa olisi voinut näkyä osin selkeämmin” 

 ”Selitys miksi ei saa kiinnittää vuoteen laitaan.” 

Kolmanteen kysymykseen, ”kuinka tarpeenmukaisena koet videon?”, vastasi 12 hoitajaa, joista 

yhdeksän vastasi videon olevan tarpeellinen. Muissa vastauksissa esille nousi videon olevan hyö-

dyllinen ja hyvä ohjaukseen. Esimerkkejä vastauksista: 

  ”Tarpeellinen ja aiheellinen video, kaikki eivät osaa asianmukaisesti näitä kiinnittää” 

”On tarpeellinen. Osastoilla on lähes koko ajan potilaita, joiden liikkumista joudutaan ra-

joittamaan ja tästä on hyvä katsoa esim. ohje hyvään ja asian mukaiseen kirjaamiseen.” 

”Itse voi katsoa kertauksen vuoksi, uusille työntekijöille ja opiskelijoille hyvä ohjausvideo” 
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”Erittäin tarpeellinen. Useimmiten kun magneettivöitä tarvitaan, tarve tulee nopeasti ja 

yllättäen. Joka kerta saa miettiä, miten ne koottiin ja kiinnitetään potilaaseen.” 

 ”Erittäin tarpeellinen, en esim. tiennyt värikoodeja” 

Neljänteen kysymykseen, ”millainen video mielestäsi oli visuaalisesti?”, vastasi kymmenen hoi-

tajaa, joista neljä vastasi videon visuaalisen ilmeen olevan hyvä, kolme vastaajaa koki videon ole-

van visuaalisesti miellyttävä. Vastauksissa mainittiin videon olevan selkeä ja kahdessa vastauk-

sessa musiikin kerrottiin olevan hyvä. Esimerkkejä vastauksista:  

 ”Miellyttävä, selkeä. Ympäristö videossa oli siisti, huomio kiinnittyi pääasiaan” 

 ”Hyvin havainnollistava. Musiikki hyvä” 

”Hyvä oli. Ja hyvä, että käsi- ja jalkakiinnityksistä oli vielä suurennetut kuvat jotta näki 

kiinnitykset selkeästi” 

 ”Kohtuu selkeä (itseä häiritsi kamera joka näkyi peilistä, ei suuri asia) (:” 

 ”Visuaalisesti miellyttävä. Ei räikeitä värejä, eikä tilanteet tapahtuneet liian nopeasti.” 

Viidenteen kysymykseen, ”millaiset asiat olisivat selkeyttäneet videota?”, vastasi neljä hoitajaa, 

joista kaksi toi esille, ettei rajoittamistilanteet yleensä ole niin rauhallisia kuin videolla. Yksi vas-

taaja toivoi, että vyöt olisi laitettu molemmilta puolilta loppuun asti. Yksi vastaajista kirjoitti ”en 

osaa sanoa”. Kahdessa palautteessa mainittiin vierihoitajan tarpeellisuus. Esimerkkejä vastauk-

sista: 

”Aggressiivisen/sekavan potilaan sidonta ei suju noin helposti, harvoin potilas rauhalli-

sena vöihin laitetaan. Myös pitäisi olla mainittuna että yleensä pitäisi olla ”vierihoitaja” 

valvomassa potilasta, ei saisi jättää yksin (ei toki toteudu)” 

 ”Aika kuinka usein potilasta pitää tarkkailla, tarvitseeko omahoitajan?” 

 ”Entä kun vuoteessa on sekava vastaan haraava potilas??” 
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Kuudenteen kysymykseen, ”mitä mieltä olet videon etenemisestä?”, vastasi yksitoista hoitajaa, 

joista kuusi mainitsi videon etenevän loogisesti tai johdonmukaisesti. Kaksi vastaajaa toi esille 

videon etenemistahdin olevan sopiva. Esimerkkejä vastauksista:  

 ”Video eteni loogisesti ja ymmärrettävästi” 

 ”Rauhallinen tahti oli hyvä” 

 ”Sopivan lyhyt, helppo katsoa. Pääasiat tulivat esille hyvin” 

 

Tarkistuslistaa koskevaan, ensimmäiseen kysymykseen, ”millaisena koet tarkistuslistan visuaa-

lisen ilmeen?”, vastasi kaksitoista hoitajaa, joista kahdeksan mainitsi palautteessa tarkistuslistan 

olevan selkeä. Kolme vastaajista koki värien olevan hyvät. Yksi vastaajista toivoi listan olevan tas-

kukokoinen. Esimerkkejä vastauksista:  

 ”Selkeä ja hyvin luettava. Värien käyttö hyvä tapa kiinnittää huomio valittuihin kohtiin.” 

 ”Selkeä, Hyvä asioiden jaottelu” 

 ”Saisi olla taskukokoinen! Voisi olla semmoinen ”huolehdi edes nämä”, paljon käytössä.” 

 ”Tarpeeksi tiivistetty ja selkeistetty. Väri ok.” 

Toiseen kysymykseen, ”millaiseksi koet tarkistuslistan luettavuuden?”, vastasi yhdeksän hoita-

jaa, joista kolme vastasi tarkistuslistan olevan selkeä ja kolmessa palautteessa mainittiin tarkis-

tuslistan olevan luettavuudeltaan hyvä. Yksi vastaajista koki tarkistuslistan olevan liian pitkä. Esi-

merkkejä vastauksista: 

 ”Selkeä, tärkeimmät + huomioitavat asiat on kerätty loogisesti ylös” 

 ”Selkeä. Ei liikaa tekstiä.” 

”Selkeä on. Toki asiat eivät aina toteudu/mene noin. Jos potilas sekava/aggressiivinen, ei 

aina onnistu riisumisasiat (kellot, korut, henkselit ym)” 

 ”Vie aikaa kun on pitkä lista” 
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 ”Helppo lukuinen. Voidaan käyttää perehdytyksen apuna” 

Tuotteiden hyödynnettävyyttä koskevaan kysymykseen, ”millaisessa käyttötarkoituksessa näet 

tuotteet?”, vastasi kahdeksan hoitajaa, joista 4 mainitsi vastauksessaan perehdytyksen. Yksi vas-

taaja kertoi näkevänsä tuotteet arkipäiväisessä työskentelyssä ja kolme koki niiden olevan hyviä 

muistukkeita työntekijöille. Esimerkkejä vastauksista: 

 ”Perehdyttämisessä ja osaamisen kehittämisessä” 

 ”Hyvä ”muistuke” rajoitustilanteessa, kun tilanne voi tulla nopeasti -> ehtiikö lukea?” 

 ”Hyvä henkilökunnan & opiskelijoiden perehdyttämiseen ja muistutukseksi.” 

 ”Kaikkia ketkä osastoilla tai poleilla työskentelee tarvitsevat tätä.” 

 ”Uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ja muille ”muistilistana”” 

Kysymykseen ”mitä muuta palautetta haluat tuotteista antaa?”, vastasi kuusi hoitajaa. Vastauk-

set olivat erilaisia keskenään, kuten: 

 ”Hyvä idis, tosiaan kaikki eivät tätä osaa ja helposti unohtuu.” 

”Lisäksi että muistaa tarkistaa aina että lukko on kiinni ja pysyy. Myös potilasta on ”vieri-

hoidettava”” 

”Näkee että tuotteisiin on panostettu ja käytetty paljon aikaa. Laadukkaat ja käytäntöön 

hyödynnettävät tuotteet.” 

Lisäksi analysoimme palautteet induktiivisella sisällönanalyysi menetelmällä, joka tarkoittaa ai-

neistolähtöistä analyysiä. Kylmä & Juvakka (2007, 113, 116-118) mukaan tämä tarkoittaa sitä, että 

kerätystä aineistosta erotellaan samaa tarkoittavat ilmaisut, jonka jälkeen samaa tarkoittavat il-

maisut yhdistetään. Aineistolähtöisessä analyysissä on neljä päävaihetta, jotka ovat aineiston 

yleiskuvan hahmottaminen, pelkistäminen, ryhmittely ja abstrahointi. Alkuperäisilmaukset pel-

kistetään niin, että niiden sanoma säilyy. Tämän jälkeen pelkistetyistä ilmaisuista etsitään samaa 

tarkoittavia asioita. Samaa tarkoittavat ilmaisut luokitellaan ja luokka nimetään niin että ilmai-

suille saadaan yhteinen nimittäjä. Ryhmittelyssä on mahdollista syntyä myös yläluokkia, jotka yh-

distävät alaluokat yhteisen nimittäjän alle. Induktiivinen sisällönanalyysi (liite 8.) 
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Induktiivisen sisällönanalyysin perusteella videon informatiivisuutta lisäsivät videon selkeys, vä-

rikoodien esille tuonti, kuvat ja tekstit, kerronta sekä videon laatu. Informatiivisuutta heikentä-

vinä tekijöinä pidettiin pienten kuvien epäselvää näkyvyyttä, montaa yhtaikaista katsottavaa 

asiaa sekä informaation puutetta joissakin kohdissa. Videon katsottiin olevan tarpeellinen työelä-

män käytänteiden yhtenäistämiseen sekä asioiden kertaamiseen. Visuaaliselta ilmeeltään video 

koettiin toimivaksi, sen ollessa visuaalisesti hyvä, miellyttävä sekä selkeä ja havainnollistava. Vi-

deolle olisi toivottu vöiden molemminpuolista kiinnittämistä, vierihoitajan mainitsemista sekä 

rauhallisempaa puhenopeutta. Vastaajien mukaan video etenee sopivaan tahtiin, loogisesti sekä 

sen pituus ja sisältö koettiin sopivaksi. Tarkistuslistaa pidettiin visuaalisesti hyvänä, siinä katsot-

tiin olevan hyvät värit, sekä listan olevan selkeä ja helppolukuinen. Tarkistuslista oli vastaajien 

mielestä selkeä ja helppolukuinen, mutta se koettiin myös aikaa vieväksi. 

Sisällön analyysistä selvisi, että tuotteita voidaan käyttää perehdyttämisessä sekä osaamisen ke-

hittämisessä, muistin tukena ja osana arkipäiväistä työntekoa. Kokonaisuudessaan tuotteet koet-

tiin laadukkaiksi ja käytännössä hyödynnettäviksi. 

Olimme todella tyytyväisiä saamaamme palautteeseen, ja se vahvisti käsitystämme opinnäyte-

työmme tärkeydestä. Saimme palautetta työelämän edustajalta ja laitevastaavalta videostamme 

myös ennen varsinaista palautekyselyn toteuttamista. He kehottivat tekemään videoon joitakin 

muutoksia. He halusivat, että videolla tuodaan selkeästi esille, että potilaalle tulee kertoa tule-

vasta rajoittamistoimenpiteestä. Palautetta saimme myös videolla käytettyjen välineiden yleisil-

meestä. Käyttämissämme välineissä oli tussilla kirjoitettu osastokohtainen merkintä, videolle ha-

luttiin merkitsemättömät välineet. He halusivat videolle myös vielä yhden vaihtoehtoisen sidon-

tatavan. Muutokset teimme sen jälkeen, kun saimme palautekyselyn vastaukset. Muutosten te-

keminen kerralla oli tehokkaampaa, kuin käydä useasti kuvaamassa pieniä muutoksia. Lisäsimme 

palautekyselyn pohjalta tarkistuslistaan kohdan, jossa mainitaan vierihoitajan hankkimisesta. 

Sovimme työelämän edustajan kanssa, että kävisimme kuvaamassa viimeiset muutokset omien 

aikataulujen mukaan. Osasto B:n henkilökunta otti meidät jälleen hyvin mielin vastaan ja antoivat 

niin magneettivyöt kuin potilasvaatteetkin käyttöömme. Kuvaustapahtuma oli nopea, koska tie-

simme täsmälleen mitä tarvitsimme. Kuvasimme magneettilukon testaus kohdan uudestaan ja 

otimme valokuvia vaihtoehtoisesta jalan kiinnityksestä.  



 33 

 

Palautteiden perusteella tehdyt muutokset olivat helposti toteutettavissa videolle. Videonmuok-

kaus ohjelma oli jo tuttu ja kaikki sen ominaisuudet tiedossa, joten niiden opetteluun aikaa ei 

tarvinnut varata. Muokatulle videolle lisättiin alkuun pieni johdanto, jossa kerrotaan mitä video 

tulee sisältämään ja se, että se on osa opinnäytetyötämme. Kohtaan, jossa magneettivöitä kiinni-

tetään potilaaseen, lisäsimme ääniraidan, jossa muistutamme kertomaan potilaalle sen, miksi ra-

joitustoimenpiteeseen on ajauduttu. Tämä oli työelämän edustajilta saatu muutosehdotus. Näi-

den muutoksien lisäksi videoon lisättiin valokuva havainnoimaan vaihtoehtoista kiinnitystapaa ja-

loille. Tämä toteutettiin valokuvan avulla, koska videon kokonaispituus haluttiin pitää lyhyenä. 

Videon kestoksi näiden muokkauksien jälkeen tuli 6 minuuttia ja 3 sekuntia. Aiempi kesto oli 5 

minuuttia ja 54 sekuntia, joten olemme varsin tyytyväisiä videon lopulliseen kestoon. Valmiit 

tuotteet luovutamme sähköisinä työelämänedustajalle, joka huolehtii niiden eteenpäin viemisen.  
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7 Pohdinta 

7.1 Luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen ja tuotteistetun opinnäytetyön luotettavuuden arvioinnin kriteerit ovat 

samat. Laadullisia tutkimuksia lukiessa voi huomata tutkijan pohtivan, kuinka he saisivat tarkasti 

kerrottua, mitä he ovat tutkimuksessa tehneet, ja kuinka saatuihin tuloksiin on päädytty. Laadul-

lisen tutkimuksen luotettavuutta nostaa tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta tutkimuk-

sen kaikissa vaiheissa. Laadullisen aineiston analyysin keskeinen piirre on luokittelujen tekemi-

nen, ja lukijalle olisikin kerrottava kuinka luokittelu on saanut alkunsa ja millaiset perusteet luo-

kittelulle on. Tulosten tulkinnalta vaaditaan samaa tarkkuutta ja tutkijan tulisi kertoa, mihin hän 

perustaa tulkintansa ja päätelmänsä. Eräänä selkeyttämisen keinona voidaan käyttää suoria ot-

teita haastatteluista, tai muita dokumentteja. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 232-233.) Tut-

kijan tulee kuitenkin huolehtia, ettei vastaaja ole tunnistettavissa esimerkiksi murteensa puo-

lesta. Otteet haastatteluista kannattaakin kääntää yleiskielelle. (Kankkunen & Vehviläinen-Julku-

nen 2013, 198.) 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin kriteereitä ovat uskottavuus, siirrettävyys, 

riippuvuus ja vahvistettavuus. Uskottavuus edellyttää tulosten kuvailua niin selkeästi, että lukija 

ymmärtää miten analyysi on tehty. Selkeä kuvailu antaa lukijalle myös käsityksen siitä, mitkä ovat 

tutkimuksen vahvuudet ja rajoitukset. Uskottavuudella saadaan myös kuva siitä, kuinka hyvin tut-

kijan muodostamat luokitukset ja kategoriat kattavat aineiston. Analyysin etenemistä kannattaa 

kuvata liittein ja taulukoin alkuperäistekstistä lähtien, jotta voidaan nähdä aineiston ja tulosten 

suhde. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 197-198.)  

Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen (2013, 204-205) mukaan on itse arvioitava, mitä luotettavuu-

den arvioinnin kriteereitä voi omassa työssään käyttää, sillä kaikki kriteerit eivät ole soveltuvia 

kaikkiin tutkimuksiin. Tässä opinnäytetyössä käytämme luotettavuuden arvioinnin kriteereinä 

siirrettävyyttä ja uskottavuutta. Siirrettävyydellä kuvataan sitä, kuinka hyvin tulokset voisivat olla 

siirrettävissä johonkin toiseen tutkimusympäristöön. Siirrettävyyden varmistaminen vaatii tark-

kaa tutkimusympäristön kuvausta, osallistujien valinnan ja taustojen selvittämistä sekä aineisto-

jen keruun ja analyysin huolellista kuvausta. Tämä on tärkeää, mikäli joku toinen tutkija haluaa 
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seurata prosessia. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 198.) Omassa opinnäytetyössämme 

tämä tarkoittaa sitä, että tarkistuslista on valmistettu tarkasti hallinnollisen ohjeen tietojen mu-

kaan, mitään lisäämättä ja mitään pois jättämättä. Videon osalta siirrettävyyttä kuvaa videon 

käyttökelpoisuus jokaisella somatiikan osastolla. Olemme pyrkineet kuvaamaan koko tuotteista-

misprosessin tässä opinnäytetyöraportissa huolellisesti ja yksityiskohtaisesti kertoen raportissa 

onnistumisista ja epäonnistumisista. Palautekyselyn tulokset olemme analysoineet induktiivisella 

sisällönanalyysillä, jonka olemme liittäneet opinnäytetyöhömme. Tämä lisää opinnäytetyön us-

kottavuutta. 

Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen (2013, 197) mukaan joskus kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

tutkija voi tulla sokeaksi omalle tutkimukselleen, jolloin puhutaan holistisesta harhaluulosta. 

Tämä tarkoittaa sitä, että tutkija on vakuuttunut johtopäätöksiensä oikeellisuudesta tutkimuksen 

edetessä. Uskomme, että meidän opinnäytetyössämme luotettavuutta kohentaa se, että työtä 

on yhden sijasta tekemässä kolme henkilöä. Kuusi silmää näkee paremmin kuin kaksi, ja jokainen 

varmasti puuttuu tilanteeseen, jossa joku ryhmän jäsenistä antautuu virhepäätelmien vietäväksi. 

Jokaisella ryhmän jäsenellä on myös hyvä lähdekritiikin ymmärrys, jonka kautta olemme saaneet 

luotettavaa teoriatietoa tutkimuksemme teoriapohjaksi.  

Teorian hankkimista on hankaloittanut aiheen vähäinen tutkiminen aikaisemmin, juuri tästä ai-

heesta ei tutkimuksia tahtonut löytyä. Onnistuimme löytämään ja yhdistelemään tietoa aihet-

tamme sivuavista tutkimuksista, sekä hyödynsimme niiden lähdeluetteloja. Tietoa hakiessamme 

törmäsimme yhteen väitöskirjaan, jota oli käytetty lähes kaikissa löytämissämme tutkimuksissa 

lähteenä, ja koimmekin tämän kielivän lähteen luotettavuudesta. Tietoa olemme saaneet myös 

oppikirjoista, sekä muusta kirjallisuudesta. Kirjallisuutta pidetään yleisesti luotettavana tiedon 

lähteenä, mutta kirjankin luotettavuutta silmissämme parantaa entisestään, mikäli kirjoittajan 

julkaisuja on käytetty muiden tutkijoiden aikaisemmissa tutkimuksissa. 

7.2 Eettisyys 

Tutkimusta tehdessä on otettava huomioon tutkimuksille asetetut eettiset vaatimukset sekä eet-

tiset kysymykset. Eettisesti hyvässä tutkimuksessa käytetään hyvää tieteellistä käytäntöä, sekä 

tutustutaan tutkimuseettisiin periaatteisiin. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu ohjeiden 
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mukaan tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja, joita ovat rehellisyys, yleinen huolellisuus ja 

tarkkuus tutkimusta tehdessä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja tu-

losten arvioinnissa. Tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmien tulee olla tieteellisen tut-

kimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä. Tuloksia julkaistessa vaaditaan avoimuutta. 

Muiden tutkijoiden työ ja saavutukset on otettava huomioon asianmukaisella tavalla, kunnioit-

taen heidän työtään ja antamalla heidän saavutuksilleen niiden ansaitseman arvon. (Hirsjärvi, Re-

mes & Saajavaara 2010, 23-24.) 

Tutkimus tulee suunnitella, toteuttaa ja raportoida yksityiskohtaisesti ja tieteelliselle tiedolle an-

nettujen vaatimusten mukaisesti. Tutkijoiden asema, oikeus, vastuut ja velvollisuudet tulee mää-

ritellä, kuin myös tulosten omistajuus ja aineistojen säilyttämiseen liittyvät kysymykset, ennen 

tutkimuksen aloittamista. Rahoituslähteet ja muut sidonnaisuudet ilmoitetaan jäsenille ja rapor-

toidaan tuloksia julkaistaessa. (Hirsjärvi, Remes & Saajavaara 2010, 24.) 

Hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset jaetaan kahteen luokkaan, joita ovat piittaamattomuus 

hyvästä tieteellisestä käytännöstä, sekä vilppiin tieteellisessä käytännössä. Piittaamattomuuteen 

luetaan törkeät laiminlyönnit ja holtittomuus, muiden tutkijoiden osuuden vähättely, puutteelli-

set viittaukset, tulosten kirjaamisen ja raportoinnin huolimaton kirjaaminen, vanhojen tulosten 

julkaiseminen uusina useita kertoja, sekä rahoittajien ja tiedeyhteisön harhaanjohtaminen. Vil-

piksi lasketaan epärehellisyys, havaintojen vääristelynä, luvattomana käyttönä tai anastamisena. 

(Leino-Kilpi & Välimäki 2010, 364.) 

Tutkimusaiheen ja tutkimusongelman määrittelyssä täytyy huomioida, etteivät nämä loukkaa ke-

tään, sisällä loukkaavia tai väheksyviä oletuksia tietystä potilas- tai ihmisryhmästä. Varsinkin tut-

kittaessa niin sanotusti haavoittuvia ryhmiä, kuten psyykkisesti sairaita, muistisairaita tai lapsia, 

ja tehtäessä oletus heidän olevan tutkimusasetelmassa vähäisempiä, on käsillä eettisesti ongel-

mallinen päätös. Lisäksi täytyy pohtia, onko tutkimusongelma tai -kysymys eettisesti perusteltu. 

Tutkijan arvioitavaksi jää myös, onko koko tutkimusprosessi eettisesti hyväksyttävä. (Leino-Kilpi 

& Välimäki 2010, 365-366.) 

Aineistonkeruumenetelmien valinnassa ja toteutuksessa on myös omat eettiset vaatimukset. Tut-

kimusaineistoa kerätessä on tärkeää muistaa, että lähtökohtana on kohdella tutkittavia ihmisiä 

rehellisesti ja kunnioittavasti. Kunnioituksen elementtinä pidetään tutkittavien suostumuksen 

pyytämistä tutkimukseen osallistumisesta. Tämä vaatii tutkittavien informointia tutkimuksesta 
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etukäteen huolellisesti ja monipuolisesti, sekä heille kerrotaan heidän oikeutensa ja velvollisuu-

tensa tutkimusprosessissa rehellisesti ja vääristelemättä. Tutkittaville kerrotaan myös mahdolli-

suudesta kieltäytyä tutkimuksesta, sekä mahdollisuudesta keskeyttää tutkimukseen osallistumi-

nen. Tutkittaville tulee luvata henkilötietojen salassapito. (Leino-Kilpi & Välimäki 2010, 367.) 

Lisäksi tutkittavien oikeuksiin kuuluu saada tietoa tutkimuksesta koko tutkimuksen ajan, ja halu-

tessaan he saavat esittää selventäviä kysymyksiä aineistonkeruun aikana. Tutkimukseen suostu-

misen täytyy olla tietoista, ja suostumus tehdään mielellään kirjallisena. Tutkittavilla on myös oi-

keus saada tietoa tutkimustuloksista. (Leino-Kilpi & Välimäki 2010, 367.) 

Opinnäytetyössämme otimme eettiset kysymykset huomioon. Tutkittavien joukko koostui hoita-

jista, joiden kokemuksia tuotteiden toimivuudesta kartoitimme kyselylomakkeella. Lomake oli pa-

perinen. Emme kysyneet nimeä, ikää, sukupuolta tai muita tunnistetietoja, vaan vastaukset olivat 

täysin anonyymejä. Aineiston säilytimme huolellisesti, estäen ulkopuolisten pääsyn tarkastele-

maan aineistoa. Tarvitsimme tutkimusluvan opinnäytetyön tekemiseen Kainuun sosiaali- ja ter-

veyshuollon kuntayhtymältä. Tutkimusluvan saimme lokakuussa 2020. 

Tutkimuksen kaikissa vaiheissa noudatimme huolellisuutta ja rehellisyyttä. Mielestämme esimer-

kiksi lähdeviittauksien ja lähdeluettelon oikeellisuus on tärkeää, sillä emmehän halunneet esittää 

omanamme jonkun toisen ajatuksia. Huomioimme myös työmme työelämän edustajan, ja pi-

dimme hänet ajan tasalla opinnäytetyömme vaiheista. Kerroimme hänelle rehellisesti työmme 

edistymisestä, sekä kunnioitimme myös hänen mielipidettään tuotteita valmistaessa.  

Pidimme yhteyttä työelämän edustajaan säännöllisesti ja varmistimme, että tuotteet ovat sellai-

sia, joita he tarvitsevat. Saimme työelämän edustajalta palautetta ja ohjeita prosessin edetessä. 

Kunnioitamme työelämän edustajan näkemystä sekä videon- että tarkistuslistan osalta, esimer-

kiksi visuaalisten toiveiden puitteissa. Olemme hyvin kiitollisia työelämän edustajan ajasta, jota 

hän on käyttänyt opinnäytetyömme edistämiseen.  

7.3 Ammatillinen kasvu ja kehitys 

Opinnäytetyön tekeminen on ollut pitkäaikainen ja sitova prosessi. Opinnäytetyötä tehdessämme 

olemme hyödyntäneet useita ammattikorkeakoulussa oppimiamme taitoja. Olemme oppineet 
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yhdistelemään eri kurssien aikana opittuja asioita isoimmiksi kokonaisuuksiksi. Opinnäytetyöpro-

sessia edistäneiksi kursseiksi miellämme varsinkin projektiopinnot, tutkimus- ja kehittämistoimin-

non opinnot sekä tieteellisen kirjoittamisen opinnot.   

Sairaanhoitajakoulutuksen osaamisalueet ovat asiakaslähtöisyys, eettisyys ja ammatillisuus, joh-

taminen ja yrittäjyys, kliininen hoitotyö, näyttöön perustuva päätöksenteko, ohjaus ja opetus-

osaaminen, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaym-

päristön tunteminen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden turvallisuus. (Eriksson, Korhonen, Merasto 

& Moisio 2015, 8). 

Osaamisalueista ammatillista kasvua on tapahtunut useilla eri alueilla. Aiheemme takia olemme 

joutuneet pohtimaan paljon eettisyyttä hoitotyössä. Eettisyyden ja ammatillisuuden osaamisku-

vauksessa kerrotaan, että sairaanhoitajan tulisi osata toimia työssään hoitotyön arvojen ja eettis-

ten periaatteiden mukaisesti, sekä tuntea ammatinharjoittamista koskevan lainsäädännön ja toi-

mia eettisten ohjeiden mukaisesti (Eriksson ym. 2015, 37). Olemme ryhmän kesken pohtineet 

paljon fyysistä rajoittamista ja sen menetelmiä eettisestä näkökulmasta. Olemme miettineet 

kuinka rajoittaminen vaikuttaa potilaaseen ja potilaan omaisiin. Olemme myös perehtyneet fyy-

sistä rajoittamista koskevaan lainsäädäntöön. Työelämän edustajan kanssa keskustellessamme 

saimme esimerkkejä siitä, kuinka ahdistavaksi ja traumaattiseksi fyysinen rajoittaminen voidaan 

kokea. Tämä herätti paljon keskustelua ryhmässämme. Mietimme myös sitä, miltä itsestämme 

tuntuisi joutua fyysisen rajoittamisen kohteeksi.   

Eriksson ym. (2015, 38) mukaan johtajuus ja yrittäjyys osaamiseen kuuluu oman toiminnan joh-

tamisen osaaminen, sekä työryhmän resurssien arvioiminen ja työtehtävien priorisoiminen. 

Olemme tehneet opinnäytetyötä melko itseohjautuvasti, jokaisen huolehtiessa omista sovituista 

tehtävistä prosessin aikana. Olemme joutuneet arvioimaan resurssejamme ryhmämme koostu-

essa työssäkäyvistä, perheellisistä ihmisistä. Prosessin aikana olemme arvioineet työtehtävien 

tärkeysjärjestystä, jotta opinnäytetyömme etenisi sujuvasti. Jokainen ryhmän jäsen on sitoutunut 

opinnäytetyön tekemiseen yhtä paljon.  

Opinnäytetyötä tehdessämme olemme tutustuneet huolella aiheeseemme. Päätökset, joita tuot-

teita valmistaessa olemme tehneet ovat pohjautuneet tutkittuun teoriatietoon. Olemme hake-

neet näyttöön perustuvaa tietoa luotettavista lähteistä. Huomasimme, että aihettamme koskevia 
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luotettavia lähteitä oli haastavaa löytää. Olemme kehittyneet näyttöön perustuvan tiedon hake-

misessa eri tietokannoista. Huomasimme että hakusanoja vaihtelemalla löydämme erilaisia läh-

teitä, joita pystyimme hyödyntämään. Olemme oppineet kriittisiksi tutkimusten tarkastelijoiksi, 

olemme kyenneet erottelemaan luotettavat ja toissijaisen tiedon lähteet. Olemme huomanneet 

kehittymisemme varsinkin lukiessamme muita opinnäytetöitä. Muita opinnäytetöitä silmäilimme 

myös tarkoituksenamme saada vinkkejä opinnäytetyön raportin rakenteeseen.  

Eriksson ym. (2015, 41) mukaan näyttöön perustuvaan toimintaan ja päätöksen tekoon kuuluu 

myös itsensä arvioiminen kriittisesti. Tätä olemmekin pitkin matkaa tehneet, erityisesti tämä ko-

rostui tätä opinnäytetyö raporttia kirjoittaessa. Kirjoittamiseen meni hyvin paljon aikaa, koska 

kriittisen tarkastelun jälkeen teimme raporttiin useita muutoksia. Muutokset koskivat raportin 

rakennetta, kieliasua, kappalejakoja ja luettavuuden parantelua, jotta lukijan olisi helppo seurata 

opinnäytetyömme edistymistä tästä raportista.  

Eniten koemme kehitystä tapahtuneen ohjaus- ja opetusosaamisessa. Tämä kompetenssi sisältää 

opetus- ja ohjausmateriaalin suunnittelemisen, toteuttamisen ja arvioinnin hallintaa, sekä uuden 

ohjaus- ja opetusmateriaalin tuottamista (Eriksson ym. 2015, 43). Teimme havainnollistavaa oh-

jausmateriaalia, jonka tuottamisen prosessin aikana nämä taidot karttuivat. Opinnäytetyön tuot-

teina oli tarkistuslista ja opetusvideo. Tarkistuslistalla käydään vaihe vaiheelta läpi, mitä tulee 

huomioida ennen potilaan rajoittamista magneettivöillä, rajoituksen aikana ja sen päätyttyä. Tar-

kistuslistan tekemisessä oli haastavaa, että sitä käytetään todennäköisesti jokaisella somatiikan 

osastolla Kainuun sotessa. Pyrimme tekemään siitä kattavan, jotta sitä voidaan hyödyntää työelä-

män edustajan toiveiden mukaisesti. Toisena opinnäytetyön tuotoksena teimme opetusvideon, 

jolla näytämme, kuinka magneettivyöt sidotaan potilasvuoteeseen ja potilaaseen. Opetusvide-

osta tuli tehdä mahdollisimman havainnollistava, jotta sen katsomisen jälkeen hoitajat osaavat 

käyttää magneettivöitä oikein. Emme opinnäytetyötä aloittaessamme ymmärtäneet, kuinka suuri 

työ ohjausmateriaalin tuottamisessa on. Mielestämme olemme kuitenkin onnistuneet luomaan 

käyttötarkoitukseen sopivat tuotteet.  

Sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun ja turvallisuuden osaamiskuvauksessa mainitaan oman am-

matillisen vastuunsa ymmärtäminen potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä, sekä 

toimintayksikön turvallisuuden hallinnan periaatteet ja vastuiden ymmärtäminen (Eriksson ym. 

2015, 46). Tutkittuun tietoon prosessin aikana perehtyessämme olemme huomanneet, kuinka 
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paljon tarkistuslistat hoitotyössä lisäävät potilasturvallisuutta. Löysimme tietoa myös kuoleman-

tapauksista, jotka ovat johtuneet magneettivöiden käytöstä, tämä herätteli meitä miettimään 

opinnäytetyömme tärkeyttä potilasturvallisuuden näkökulmasta. Opinnäytetyössämme kerro-

taan potilaan oikeuksista sekä tilanteista, jolloin niitä joudutaan rajoittamaan. Olemme perehty-

neet potilaan oikeuksiin, varsinkin lain potilaan oikeuksista ja asemasta pohjalta. Potilaan oikeuk-

siin kuuluu vahvasti itsemääräämisoikeus, mutta joskus itsemääräämisoikeutta rikkomalla 

voimme varmistaa potilasturvallisuuden. Olemme tiedonhaun aikana ja työelämän edustajan 

kanssa pidetyissä tapaamisissa oppineet paljon eri syistä, jotka voivat johtaa potilaan fyysiseen 

rajoittamiseen.  

7.4 Ryhmän toiminta 

Opinnäytetyön tekemiseen ryhmällämme oli useita vahvuuksia. Meidän oli helppo ruveta työstä-

mään opinnäytetyötä ryhmänä. Valitsemamme aihe oli erittäin kiinnostava ja tavatessamme työ-

elämän edustajia, saimme huomata, että työllemme on selkeä tarve. Työelämän edustajat olivat 

perehtyneet opinnäytetyön ohjaukseen työelämän näkökulmasta hyvin.  

Ryhmän vahvuus on ”yhteen hiileen puhaltaminen”, yhteistyömme oli toimivaa koko prosessin 

ajan. Opinnäytetyön tekemisellä ei ollut negatiivista vaikutusta keskinäiseen ystävyyteemme. 

Ryhmällämme oli halu kasvaa ammatillisesti, sekä toimintamme oli tavoitteellista. Opinnäytetyö-

prosessin alkaessa kartoitimme jokaisen ryhmän jäsenen henkilökohtaiset tavoitteet opinnäyte-

työlle. Meillä kaikilla oli tavoitteena saada opinnäytetyö tehtyä huolellisesti. Jokaisen toiveena oli 

saada opinnäytetyöstä hyvä arvosana. Tämän eteen olimme kaikki valmiita työskentelemään. 

Koimme mahdollisuutena, että saimme olla mukana kehittämässä havainnollistavaa materiaalia 

Kainuun keskussairaalan hallinnollisen ohjeen pohjalta. Opimme paljon lainsäädännöllisiä seik-

koja ja opimme, kuinka fyysisistä rajoittamista voidaan toteuttaa. Tulevaisuutta ajatellen, on to-

dennäköistä päätyä rajoittamaan potilaan liikkumista magneettivöitä käyttäen. Tämä opinnäyte-

työ antoi paljon valmiuksia toimia rajoitustoimenpiteissä.  

Opinnäytetyön tekoa vaikeutti se, ettei fyysiseen rajoittamiseen ole selkeää ohjeistusta somaat-

tisessa sairaanhoidossa. Mielenterveyslaissa on selkeästi määritelty, kuinka rajoittamista voidaan 

tehdä ja kuinka potilasta tulee valvoa, mutta nämä eivät päde somaattisessa sairaanhoidossa. 
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Opinnäytetyötä on täytynyt koota pienistä palasista turvautuen hallinnolliseen ohjeeseen sekä 

aikaisempiin tutkimuksiin, jotka ovat lähestyneet aihetta potilaan näkökulmasta somaattisessa 

sairaanhoidossa.  

Uhkana koimme, ettei meillä ei ollut kokemusta opetusvideoiden tekemisestä. Videon suunnit-

telu ja kuvaaminen oli melko haastavaa. Olimme varautuneet videon kuvaamisessa syntyviin tek-

nisiin ongelmiin, kuten kameran käytön vaikeuteen tai sen hajoamiseen. Videon kuvaamisen ai-

kana kohtasimmekin vastoinkäymisiä, joista selvisimme luovaa ajattelua ja ongelman ratkaisutai-

toja käyttäen.  

Tavoitteenamme oli tehdä tuotteet, jotka työelämän edustaja haluaa. Oli kuitenkin mahdollista, 

ettei lopulliset tuotteet miellytä työelämän edustajaa. Tämän uhan pyrimme eliminoimaan tiiviillä 

yhteistyöllä työelämän edustajan kanssa. Haastavaa aiheessamme oli myös sen laajuus. Meidän 

täytyi rajata aihetta huolella, jotta kokonaisuus pysyisi aiheessa ja selkeänä. Meidän ei ollut tar-

koitus kuvata kaikkia fyysisen rajoittamisen keinoja kaikissa mahdollisissa paikoissa.  

Koronapandemian koimme todellisena uhka, sillä se olisi voinut vaikeuttaa esimerkiksi videon ku-

vaamista, jos ylimääräisten henkilöiden oleilu sairaalan tiloissa olisi ollut kiellettyä. Ajattelimme 

myös, että työelämän edustajalla voi olla tärkeitä tehtäviä pandemian ehkäisyssä ja hän voi olla 

todella kiireinen, eikä ehdi paneutua opinnäytetyöhömme. Yhteistyö työelämän edustajan kanssa 

sujui kuitenkin hyvin, ja saimme häneltä aina tarvittaessa ohjausta ja apua.  Hänen aikaansa var-

masti vei paljon työmme lukeminen ja kommentoiminen sen eri vaiheissa. Työelämän edustajan 

aikaa vei myös tuotteiden arvioiminen prosessin aikana. 

Aikataulu oli tiukka, uhaksi nousi myös ajanpuute. Välillä työhön tuli taukoja, sillä ryhmämme 

koostuu kolmesta perheellisestä, työssäkäyvästä ihmisestä. Opinnäytetyö prosessi venyi noin yh-

dellä kuukaudella. Emme ole aikataulusta tippumisesta pahoillamme, olimme kaikki sitä mieltä, 

että kiireellä ei tätä opinnäytetyötä tulla pilaamaan. Asioiden lähtiessä taas eteenpäin, rauhoi-

tuimme kirjoittamaan opinnäytetyön raporttia. Raportista tulikin mielestämme kattava, jossa 

tuotteistamisprosessi on kuvattu hyvin. Prosessi opetti meille armollisuutta itseämme kohtaan, 

varsinkin aikataulun venyessä. 
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7.5 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

Johtopäätöksenä voimme todeta, että magneettivöitä käyttäessä potilasturvallisuuden näkö-

kulma korostuu. Potilaan fyysinen rajoittaminen on aina viimeinen vaihtoehto, ennen rajoitta-

mista täytyy kokeilla muita rauhoituskeinoja. Magneettivyöt ovat lääkintälaitteita, joiden käyttöä 

ohjaa laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista. Magneettivöitä käyttäessä tulee myös huo-

mioida potilaan itsemääräämisoikeus sekä laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Magneettivöiden 

käyttäminen on potilaan fyysistä rajoittamista, jolloin potilaan itsemääräämisoikeutta rajoite-

taan. Tähän liittyy usein myös eettistä pohdintaa, potilaalle ja potilaan omaiselle magneettivöiden 

käyttäminen voi olla hyvinkin traumatisoiva kokemus. Keskustelu rajoitustoimenpiteen jälkeen 

täytyy olla mahdollista. Sairaanhoitajan vastuut ja velvollisuudet magneettivöiden käytön aikana 

on määritelty tarkasti. Sairaanhoitaja on avainasemassa potilaan tarkkailussa sekä rajoittamisen 

keston arvioinnissa.  

Hyvällä opetusvideolla voi havainnollistaa, opettaa ja ohjata magneettivöiden käyttöä. Hyvä ope-

tusvideo on kohtuullisen lyhyt kestoinen ja ytimekäs, jossa tiivistyy aiheen ydinasiat. Videon on 

tärkeää edetä loogisessa järjestyksessä, asioita voi korostaa kuvilla ja teksteillä liikkuvan kuvan 

lisäksi. Opetusmateriaalina video on hyvä, sillä sen voi katsoa uudestaan, ja sitä on mahdollista 

kelata kohtaan, jota haluaa kerrata. Hyvässä tarkistuslistassa on pääkohdat nostettu esille tiivis-

tetysti. Tarkistuslistassa on hyvä välttää pitkiä lauseita ja pitää eteneminen loogisena.  

Kyselymme perusteella teimme johtopäätöksen, että tuotteemme ovat erittäin tarpeellisia työ-

elämälle. Palautteessa tulee ilmi, että tuotteita tullaan käyttämään arkipäiväisessä työssä sekä 

uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksessä. Palautteesta tuli ilmi, että hoitajat saivat 

uutta tietoa magneettivöiden käytöstä videon katsottuaan. Onnistuimme siis levittämään tie-

toutta jo työelämässä oleville hoitajille. 

Koimme opinnäytetyömme aiheen erittäin mielenkiintoiseksi, ja siitä meillä nousikin muutamia 

jatkotutkimusaiheita. Mielestämme tärkeitä aiheita opinnäytetöihin olisi esimerkiksi: 

Millaisia vaaratapahtumia magneettivöiden käytön yhteydessä on tapahtunut somaattisessa sai-

raanhoidossa? 

Kuinka paljon magneettivöitä käytetään somaattisessa sairaanhoidossa? 
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Millaisia ovat tyypillisimmät magneettivöiden käyttöön johtaneet tilanteet? 

Millaisena hoitajat kokevat rajoitustoimenpiteet? 

Millainen rajoitustoimenpiteeseen ryhtymisen päätöksentekoprosessi on ja saako hoitajat pää-

töksentekoon tukea? 

Lisäksi meitä kiinnostaisi, onko tuotteemme yhtenäistäneet Kainuun soten hoitajien käytänteitä 

magneettivöiden käytössä, ja ovatko tuotteemme vakiintuneet käyttöön. 
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Liite 1 1/1 

Opinnäytetyön aineistonhallintasuunnitelma 
 
1. Aineistojen yleinen kuvaus 
Keräämme palautteen valmiista tuotteista kyselylomakkeella. Olemme tutustuneet aikaisempiin 
tutkimuksiin aiheesta.  
 
2. Aineiston dokumentaatio ja laatu 
Kyselyyn vastaajia ei voida erotella toisistaan, joten vastaukset ovat anonyymeja. Tutkimusai-
neisto siirretään sähköiseen muotoon.   
 
3. Säilytys ja varmuuskopiointi 
Kysely toteutetaan paperiversioina, jos kysely toteutettaisiin sähköisenä, joutuisimme käyttä-
mään ulkopuolisen sovelluksia, joissa voi olla mahdollisia tietoturva-aukkoja. Täytetyt kyselylo-
makkeet säilytetään yhdessä paikassa, eikä jokaiselle tule omia kopioita, näin minimoidaan ky-
selytulosten joutuminen vääriin käsiin. Paperiversiot siirretään sen jälkeen sähköiseen muotoon, 
joita säilytetään koulun tietokannoissa (OneDrive) ja varmuuskopioita on jokaisella itsellään, kai-
killa kolmella tekijällä on käyttöoikeus kyseisiin dokumentteihin. Tietoliikenteen suojaus varmis-
tetaan ennen aineiston käyttöä muualla kuin koulun verkossa. 
 
4. Säilyttämiseen liittyvät eettiset ja laillisuuskysymykset 
Kyselyissämme ei käytetä henkilötietoja. Aineistot säilytetään tiedostojen pilvipalveluissa ja pa-
periversiot yhden tekijän kotona. Mahdollisille tietovuodoille (meistä riippumattomille) emme 
mahda mitään.  
 
5. Aineiston avaaminen ja pitkäaikaissäilytys 
Paperiset kyselylomakkeet tuhotaan asiaankuuluvasti, kun aineisto on dokumentoitu ja proses-
soitu. Sähköisessä muodossa olevat tiedostot tuhotaan, niin että niitä ei saada enää avattua. 
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Palautekyselyn saatekirje ja palautekyselylomake versio 1 

Palautekysely         xx.xx.xxxx 

 

Hyvä palautekyselyyn osallistuja. Olemme kolme Kajaanin ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja 

opiskelijaa. Olemme tehneet opinnäytetyöksi osastollenne toimintaohjeet magneettivöiden käy-

töstä Kainuun soten hallinnollisen ohjeen pohjalta. Työmme on ollut tuotteistettuprosessi. 

Olemme tehneet käyttöönne opetusvideon, kuinka magneettivöitä käytetään oikein sekä tarkis-

tuslistan, mistä ilmenee mitä tulee ottaa huomioon rajoitustoimenpiteitä toteuttaessa.  

Opinnäytetyömme tavoite on yhtenäistää Kainuun soten hoitajien käytänteitä magneettivöiden 

käytössä tarkistuslistan ja opetusvideon avulla.  

 

Toivottavasti olette ehtineet katsoa opetusvideon sekä perehtyä tarkistuslistaan, ja niistä on ol-

lut teille hyötyä.  

 

Toivomme saavamme teiltä palautetta tuotteiden toimivuudesta. Pyydämme teitä ystävällisesti 

vastaamaan ohessa olevaan palautekyselyyn viimeistään xx.xx.xxxx mennessä. Vastaukset käsi-

tellään ja säilytetään luottamuksellisesti.  
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OPETUSVIDEO 

 
1 – Heikko 2 – Melko heikko 3 – En osaa sanoa 4 – Melko hyvä 5 – Hyvä 
 

1 2 3 4 5 
Opetusvideon sisältö   x x x x x 

Opetusvideon selkeys   x x x x x 

Opetusvideon hyödynnettävyys  x x x x x 

 
Mitä parannettavaa? Kehitettävää? Muuta? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

TARKISTUSLISTA 

 
1 – Heikko 2 – Melko heikko 3 – En osaa sanoa 4 – Melko hyvä 5 – Hyvä 
 

1 2 3 4 5 
Tarkistuslistan sisältö   x x x x x 

Tarkistuslistan selkeys   x x x x x 

Tarkistuslistan hyödynnettävyys  x x x x x 

 
Mitä parannettavaa? Kehitettävää? Muuta? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Kiitos palautteesta! 
 
Ystävällisin terveisin sairaanhoitajaopiskelijat, 
 
Salla Häyrynen  Tanja Kokkonen  Henri Kuokkanen 
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Palautekyselyn saatekirje ja palautekyselylomake versio 2 

Palautekysely       

 

Hyvä palautekyselyyn osallistuja, 

olemme kolme Kajaanin ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja opiskelijaa. Olemme tehneet 

opinnäytetyöksi toimintaohjeet magneettivöiden käytöstä Kainuun soten hallinnollisen ohjeen 

pohjalta. Opinnäytetyömme on tehty yhteistyössä osastonne kanssa. Työmme on ollut tuotteis-

tettuprosessi. Olemme tehneet käyttöönne opetusvideon, kuinka magneettivöitä käytetään oi-

kein sekä tarkistuslistan, mistä ilmenee mitä tulee ottaa huomioon rajoitustoimenpiteitä toteut-

taessa. Opinnäytetyömme tavoite on yhtenäistää Kainuun soten hoitajien käytänteitä magneet-

tivöiden käytössä tarkistuslistan ja opetusvideon avulla.  

 

Toivottavasti olette ehtineet katsoa opetusvideon sekä perehtyä tarkistuslistaan. Toivomme 

saavamme teiltä palautetta tuotteiden toimivuudesta, jotta voimme tehdä niihin vielä korjauk-

sia ennen lopullisia versioita. Pyydämme teitä ystävällisesti vastaamaan ohessa olevaan palaute-

kyselyyn viimeistään xx.xx.xxxx mennessä. Vastaukset käsitellään ja säilytetään luottamukselli-

sesti. Voit ottaa yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää liittyen opinnäytetyöhömme. 

 

Kiitos. 

 

Terveisin, 

Salla Häyrynen   Tanja Kokkonen   Henri Kuokkanen  

sallahayrynen@kamk.fi  tanjakokkonen@kamk.fi henrikuokkanen@kamk.fi  
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Palautekysely videosta: 
 

1. Mitkä tekijät lisäsivät videon informatiivisuutta? 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

2. Mitkä tekijät heikensivät videon informatiivisuutta?  
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

3. Kuinka tarpeenmukaisena koet videon?  
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

4. Millainen video mielestäsi oli visuaalisesti? 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

5. Millaiset asiat olisivat selkeyttäneet videota?  
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

6. Mitä mieltä olet videon etenemisestä? 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Palautekysely tarkistuslistasta 
 

1. Millaisena koet tarkistuslistan visuaalisen ilmeen?  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. Millaiseksi koet tarkistuslistan luettavuuden? 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Millaisessa käyttötarkoituksessa näet tuotteet? 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Mitä muuta palautetta haluat tuotteista antaa? 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Kiitos osallistumisesta! 
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Videon käsikirjoitus 
 

Video Ääni 
Kohtaus 1. ”Aloitus” 
Valkoinen pohja, jossa otsikko ”Magneettivöi-
den käyttö”. Alaotsikko ”Ota avuksesi myös 
magneettivöiden käytön tarkistuslista”. 
KAMKin logo. 

Tällä videolla näytämme, miten magneetti-
vyöt kiinnitetään vuoteeseen ja potilaaseen 
sekä kerromme, mitä tulee ottaa huomioon 
niiden käytön aikana. 
 
Video on osa opinnäytetyötämme. 

Kohtaus 2. ”Vöiden esittely” 
Salla ja Tanja esittelevät vyöt. Segufix liiken-
nevalojärjestelmän kuva havainnoimaan vöi-
den käyttökohteita. Tanja kokeilee magneetti-
lukon toimintaa.  

Tarkista aina ensin, että vyöt ovat siistit ja eh-
jät ja se, että sinulla on käytössäsi oikeanlai-
set vyöt raajojen kytkentään. Tässäkin apuna 
toimii liikennevalo muistisääntö. Punaisella la-
pulla varustettu vyö on tarkoitettu pään ja 
hartioiden kiinnittämiseen. Keltaisella mer-
kitty vyö käsille ja vihreällä lapulla varustettu 
vyö jalkojen kiinnitykseen. 
 
Kokeile, että magneettilukon avain on toi-
miva. 

Kohtaus 3. ”Magneettivöiden kiinnitys poti-
lassänkyyn”. 
Salla ja Tanja kiinnittävät magneettivyöt poti-
lassänkyyn. Näytetään oikeat kiinnityskohdat, 
käytetään apuna kuvaa, johon merkattu koh-
dat. Kerrotaan, mitä otetaan huomioon tässä 
vaiheessa. 

Kiinnitä magneettivyöt niille tarkoitettuihin 
paikkoihin, jos sängystä sellaiset löytyy. Huo-
mioi tässä potilaan pituus. Jos sängystä ei 
löydy magneettivöiden kiinnitykseen tarkoitet-
tuja kohtia, kiinnitä vyöt sängyn runkoon. Älä 
koskaan kiinnitä magneettivöitä sängyn laitoi-
hin. Tarkista kireys. Vyöt saavat olla sängyssä 
tiukasti kiinni. 

Kohtaus 4.”Magneettivöiden kiinnitys poti-
laaseen, vaihtoehtoiset kiinnitystavat sekä 
ympäristön turvallisuus”. 
Salla ja Tanja kiinnittävät magneettivyöt poti-
laaseen oikeaoppisesti. Näytetään lähikuvaa 
lantiovyön, sivukiinnityshihnan, käsien ja jal-
kojen kiinnityksestä. Kerrotaan, mitä otetaan 
huomioon tässä vaiheessa. Korostetaan eri-
koishuomiota vaativat asiat, kuten kireys, 
mahdolliset dreenit ja kanyylit. 
 
Näytetään kuvina erilaiset käsien sekä jakojen 
kiinnitystavat.  
 
Salla ja Tanja poistavat sängyn sähkösäätimen 
ja nostavat laidat ylös, keskustelevat myös po-
tilaan kanssa. 

Kerro potilaalle tulevasta rajoitustoimenpi-
teestä ja siitä miksi näin toimitaan. Pohdi riit-
tääkö pelkkien käsien tai jalkojen kiinnitys. On 
mahdollista kiinnittää myös pelkästään toinen 
käsi tai jalka. Ota huomioon potilaassa kiinni 
olevat kanyylit tai dreenit. Huomioi myös 
mahdolliset leikkaushaavat. Huomioi, että lu-
kitustappi ei ole koskaan potilaan ihoa vasten, 
vaan sille tarkoitetussa taskussa.  
 
Sivukiinnityshihnan kireys on oikea, kun poti-
las ei pääse kyljellään ollessaan laitojen yli. 
Tällä varmistetaan myös se, että potilas saa-
daan tarvittaessa kylkiasentoon, jos hänellä 
on esimerkiksi tarve oksentaa. 
 
Käsien kiinnityksessä huomioi mahdollinen ka-
nyyli. Jos kanyyli on kiinnitettynä kämmense-
lässä, pyri suojaamaan se esimerkiksi harso-
sidoksella. Jos käytössä on infuusioletku, tar-
kista ettei se painu kasaan ja että kanyyli ve-
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tää.  Tarkista ettei vyöt ole liian tiukalla. Ki-
reys on sopiva, kun sormi mahtuu vyön ja poti-
laan käden väliin. 
Kädet voidaan vaihtoehtoisesti kiinnittää joko 
lantiolle tai sivuille. Lantiolle kiinnitettynä kä-
sillä on enemmän tilaa liikkua. Jalatkin voi-
daan kiinnittää niin, että ne pääsevät liikku-
maan enemmän. Tämä esimerkiksi silloin kun 
raaja täytyy saada koholleen. 
 
Tarkista raajojen liikkuvuus kiinnityksen jäl-
keen. Kiristä vöitä tarvittaessa.  
 
Muista kirjata potilasasiakirjoihin perusteet 
magneettivöiden laitolle, kellonaika ja ketkä 
ovat olleet mukana toimenpiteessä. Kirjaa 
myös lääkärin nimi, jolle tapahtumasta on il-
moitettu, jos sitä ei ole jo tehty. 

Kohtaus 5. ”Rajoitustoimenpiteen jälkeen 
huomioitavia asioita”. 
Valkoisella pohjalla otsikoita, joihin liitetään 
selostus. Otsikot tulevat esiin yksitellen, tämä 
helpottaa keskittymistä ko. asiaan. 
 
Otsikot: 
 
• Säännöllinen seuranta ja kirjaukset 
 
• Kiinnityskohtien tarkkailu 
 
• Asentohoito, ravitsemus ja puhtaus 
 
• Arvioi tarvetta rajoitustoimenpiteelle 
 
• Poista vyöt heti, kun tarvetta ei enää ole 
 
• Kirjaaminen 
 
• Keskustelu potilaan kanssa 

Seuraa potilaan vointia säännöllisesti, muista 
kirjaukset.  
Tarkkaile kiinnityskohtia ja raajojen verenkier-
toa.  
Huolehdi asentohoidosta, ravitsemuksesta, 
nesteytyksestä sekä erityksestä ja puhtau-
desta.  
 
Arvioi jatkuvasti onko magneettivöiden käy-
tölle vielä perusteita. 
 
Poista magneettivyöt heti, kun niiden käytölle 
ei ole enää perusteita.  
Kirjaa perustelut rajoitustoimenpiteen loppu-
miselle, kellonaika ja potilaan oma arvio mag-
neettivöiden käytöstä potilasasiakirjoihin.  
 
Keskustele potilaan kanssa rajoitustoimenpi-
teestä. Muista, että magneettivöiden käyttö 
voi olla potilaalle traumaattinen kokemus. 
 

Kohtaus 6. ”Lopetus”. 
Valkoinen pohja. 
Käsikirjoitus; nimet. Näyttelijät; nimet. Edi-
tointi; nimi ja kiitos teksti Kainuun keskussai-
raalan osasto B6:lle välineiden ja tilojen lai-
nasta.  
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Magneettivöiden käytön check-lista  Tarkis-
tettu  

Ennen toimenpidettä    

1. Onko rajoitustoimenpide välttämätön?  
• Onko potilasta yritetty rauhoitella muilla keinoilla?   

  

2. Onko lääkärin lupa?  
• Mikäli ei, mutta rajoitustoimenpide on välttämätön, niin informoi lääkäriä heti!  

  

3. Varmista hoitohenkilökunnan turvallisuus ennen rajoitustoimenpidettä.  
• Kutsu tarvittaessa vartija.  

  

4. Potilaan tutkiminen.  
• Onko potilaalla sellaisia varusteita, joilla hän voi vahingoittaa itseään tai muita? Poista ne.  
• Mikäli potilas on omissa vaatteissa, poista kello, vyö, henkselit ja kengät sekä muut ylimääräi-
set tavarat.  

  

5. Millainen rajoittaminen on tarpeen?  
• Riittääkö lantiovyö vai onko tarpeen kiinnittää myös jalkoja sekä käsiä?  

  

6. Onko välineet ehjät, oikean kokoiset ja yhteensopivat?  
• Varmista lukon toimivuus ennen potilaaseen kiinnittämistä.  
• Onko potilassängyssä kiinnityskohta magneettivöille? Mikäli on, kiinnitä vyö niihin tarkoitet-
tuihin kohtiin. Mikäli ei, kiinnitä vyöt sängynrunkoon.   
• Älä kiinnitä vöitä sängynkaiteisiin.  

  

Toimenpiteen aikana    

7. Vastuuhoitajan nimeäminen.    

8. Varmista potilaan ympäristön turvallisuus.  
• Sängynsäädin pois potilaan ulottuvilta.  
• Nosta sängynlaidat ylös.   
• Varmista, ettei kuristumisvaaraa ole sängynlaitojen- tai päädyn välissä.  

  

9. Kirjaaminen.  
• Perusteet magneettivöiden laitolle, kellonaika, ketkä ovat tapahtuman toteuttaneet.  
• Lääkäri jolle tapahtumasta on ilmoitettu ja kellonaika.  
• Potilaan vointi ja elintoiminnot säännöllisesti.  

  

10. Voinnin tarkkailu ja muutoksista ilmoittaminen.  
• Tarkkaile myös kiinnityskohtia ja raajojen verenkiertoa.  
• Muista asentohoito, ravitsemus ja nesteytys sekä erityksestä ja puhtaudesta huolehtiminen.  

  

11. Rajoitustoimenpiteen tarpeen arviointi.  
• Magneettivöiden käyttö tulee lopettaa heti, kun potilaan vointi sen sallii!  

  

Toimenpiteen jälkeen    

12. Kirjaaminen.  
• Kellonaika, kun magneettivöiden käyttö on lopetettu.  
• Potilaan oma arvio rajoitustoimenpiteestä.  

  

13.  Keskustelu potilaan ja omaisten kanssa.  
• Muista, että magneettivöiden käyttö voi olla potilaalle traumaattinen kokemus!  

  

Magneettivöiden käytön tarkistuslista 
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Magneettivöiden käytön tarkistuslista Tarkis-
tettu 

Ennen toimenpidettä  

1. Onko rajoitustoimenpide välttämätön? 

• Onko potilasta yritetty rauhoitella muilla keinoilla?  

 

2. Onko lääkärin lupa? 

• Mikäli ei, mutta rajoitustoimenpide on välttämätön, niin informoi lääkäriä heti! 

 

3. Varmista hoitohenkilökunnan turvallisuus ennen rajoitustoimenpidettä. 

• Kutsu tarvittaessa vartija. 

 

4. Potilaan tutkiminen. 
• Onko potilaalla sellaisia varusteita, joilla hän voi vahingoittaa itseään tai muita? Poista ne. 

• Mikäli potilas on omissa vaatteissa, poista kello, vyö, henkselit ja kengät sekä muut ylimääräiset 
tavarat. 

 

5. Millainen rajoittaminen on tarpeen? 

• Riittääkö lantiovyö vai onko tarpeen kiinnittää myös jalkoja sekä käsiä? 

 

6. Onko välineet ehjät, oikean kokoiset ja yhteensopivat? 

• Varmista lukon toimivuus ennen potilaaseen kiinnittämistä. 
• Onko potilassängyssä kiinnityskohta magneettivöille? Mikäli on, kiinnitä vyö niihin tarkoitettuihin 

kohtiin. Mikäli ei, kiinnitä vyöt sängynrunkoon.  

• Älä kiinnitä vöitä sängynkaiteisiin. 

 

Toimenpiteen aikana  

7. Vastuuhoitajan nimeäminen.  

8. Varmista potilaan ympäristön turvallisuus. 

• Sängynsäädin pois potilaan ulottuvilta. 

• Nosta sängynlaidat ylös.  

• Varmista, ettei kuristumisvaaraa ole sängynlaitojen- tai päädyn välissä. 

 

9. Kirjaaminen. 

• Perusteet magneettivöiden laitolle, kellonaika, ketkä ovat tapahtuman toteuttaneet. 
• Lääkäri jolle tapahtumasta on ilmoitettu ja kellonaika. 
• Potilaan vointi ja elintoiminnot säännöllisesti. 

 

10. Voinnin tarkkailu ja muutoksista ilmoittaminen. 
• Tarkkaile myös kiinnityskohtia ja raajojen verenkiertoa. 

• Muista asentohoito, ravitsemus ja nesteytys sekä erityksestä ja puhtaudesta huolehtiminen. 

 

11. Rajoitustoimenpiteen tarpeen arviointi. 

• Magneettivöiden käyttö tulee lopettaa heti, kun potilaan vointi sen sallii! 

 

Toimenpiteen jälkeen   

12. Kirjaaminen. 

• Kellonaika, kun magneettivöiden käyttö on lopetettu. 

• Potilaan oma arvio rajoitustoimenpiteestä. 

 

13.  Keskustelu potilaan ja omaisten kanssa. 

• Muista, että magneettivöiden käyttö voi olla potilaalle traumaattinen kokemus! 

 

Magneettivöiden käytön tarkistuslista versio 2 
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Magneettivöiden käytön tarkistuslista Tarkis-
tettu 

Ennen toimenpidettä  

1. Onko rajoitustoimenpide välttämätön? 

• Onko potilasta yritetty rauhoitella muilla keinoilla?  

 

2. Onko lääkärin lupa? 

• Mikäli ei, mutta rajoitustoimenpide on välttämätön, niin informoi lääkäriä heti. 

 

3. Varmista hoitohenkilökunnan turvallisuus ennen rajoitustoimenpidettä. 

• Kutsu tarvittaessa vartija. 

 

4. Potilaan tutkiminen. 
• Onko potilaalla sellaisia varusteita, joilla hän voi vahingoittaa itseään tai muita? Poista 

ne. 

• Mikäli potilas on omissa vaatteissa, poista kello, vyö, henkselit ja kengät sekä muut yli-
määräiset tavarat. 

 

5. Millainen rajoittaminen on tarpeen? 

• Riittääkö lantiovyö vai onko tarpeen kiinnittää myös jalkoja sekä käsiä? 

 

6. Onko välineet ehjät, oikean kokoiset ja yhteensopivat? 

• Varmista lukon toimivuus ennen potilaaseen kiinnittämistä. 
• Onko potilassängyssä kiinnityskohta magneettivöille? Mikäli on, kiinnitä vyö niihin tar-

koitettuihin kohtiin. Mikäli ei, kiinnitä vyöt sängynrunkoon.  

• Älä kiinnitä vöitä sängynkaiteisiin. 

 

Toimenpiteen aikana  

7. Vierihoitajan hankkiminen.  

8. Varmista potilaan ympäristön turvallisuus. 

• Sängynsäädin pois potilaan ulottuvilta. 

• Nosta sängynlaidat ylös.  

• Varmista, ettei kuristumisvaaraa ole sängynlaitojen- tai päädyn välissä. 

 

9. Kirjaaminen. 

• Perusteet magneettivöiden laitolle, kellonaika, ketkä ovat tapahtuman toteuttaneet. 
• Lääkäri jolle tapahtumasta on ilmoitettu ja kellonaika. 
• Potilaan vointi ja elintoiminnot säännöllisesti. 

 

10. Voinnin tarkkailu ja muutoksista ilmoittaminen. 
• Tarkkaile myös kiinnityskohtia ja raajojen verenkiertoa. 

• Muista asentohoito, ravitsemus ja nesteytys sekä erityksestä ja puhtaudesta huolehtimi-
nen. 

 

11. Rajoitustoimenpiteen tarpeen arviointi. 

• Magneettivöiden käyttö tulee lopettaa heti, kun potilaan vointi sen sallii. 

 

Toimenpiteen jälkeen   

12. Kirjaaminen. 

• Kellonaika, kun magneettivöiden käyttö on lopetettu. 

• Potilaan oma arvio rajoitustoimenpiteestä. 

 

13.  Keskustelu potilaan ja omaisten kanssa. 

• Muista, että magneettivöiden käyttö voi olla potilaalle traumaattinen kokemus. 

 

Magneettivöiden käytön tarkistuslista versio 3 
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Induktiivinen sisällönanalyysi 
 

1. Mitkä tekijät lisäsivät videon informatiivisuutta? 
Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

- ”Selkeys” 

 
- ”Selkeä -> puhe + toiminta” 

 
- ”Selkeys, rauhallinen puhe” 

 
 

- ”Selkeät kuvat + selostus” 

 
 

- ”Selkeä puhe ääni. Sopiva pu-

hetahti (selostajalla.)” 

 
- ”Visuaalisesti selkeä video, ta-

pahtumat näytetty selkeästi ja 

myös kirjallisesti sinne” 

 
 

- ”Selkeytti kun potilas on asial-

linen ja rauhallinen mutta…” 

Selkeä 
 
Selkeä 
 
Selkeä ja rauhallinen 
puhe 
 
Kuvien ja selostuk-
sen selkeys 
 
Selkeä 
Rauhallinen puhe 
 
Selkeä kerronta 
Visuaalisesti selkeä 
 
 
Asiallinen ja rauhalli-
nen potilas selkeytti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selkeys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatii-
vinen video 

- ”Värikoodit hyvät” 

 
- ”Yksityiskohtaisesti selitetty ja 

näytetty ohjeet mm. värikoo-

dit” 

Hyvät värikoodit 
 
Yksityiskohtainen 
Värikoodit 
 

 
 

Värikoodit 

- ”Rauhallinen kerronta ja pieni 

kuva reunassa” 

 
- ”Havainnollistavat kuvat ja 

tekstit” 

 
- ”Tekstitys ennen tapahtumia” 

 
- ”Pikkukuvat videossa korosti-

vat varsinaista asiaa, joka eri-

tyisesti huomioitavaa” 

Kerronta ja pieni 
kuva 
 
Havainnollistavat ku-
vat ja tekstit 
 
Tapahtumien teksti-
tys 
 
Korostavat pikkuku-
vat  

 
 
 
 
 

Kuvat ja teks-
tit 

- ”Jatkuva tapahtumien ja toi-

mien selostaminen” 

 
- ”Miellyttävä ääni” 

Tapahtumien selos-
taminen 
 
Ääni 

 
 

Kerronta 

- ”Videon hyvä laatu” Hyvä laatu Videon laatu 
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2. Mitkä tekijät heikensivät videon informatiivisuutta? 
 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

 
- ”En osaa sanoa” 

 
- ”Kohta 5 ja tämä kulkee vä-

hän käsikädessä” 

 
En osaa sanoa 
 
Kohta 5 ja tämä kul-
kee käsikädessä 

 
 

Ei vastaa ky-
symykseen 

 

 

 
- ”Pieni kuva reunassa olisi 

voinut näkyä osin selkeäm-

min” 

 
Parempi näkyvyys 
pienille kuville 
 

 
Pienten ku-
vien epä-

selvä näky-
vyys 

 
 
 
 
 
 

Videon infor-
matiivisuutta 

heikentävät te-
kijät 

 
- ”Monta kohtaa mitä katsoa 

yhtä aikaa” 

 
Liikaa katsottavaa 
yhtaikaa  
 

 
Monta koh-
taa katsotta-

vana 
 

 
- ”Selitys miksi ei saa kiinnit-

tää vuoteen laitaan.” 

 
Selitys, miksi ei saa 
kiinnittää vuoteen 
laitaan 

 
Informaation 

puute 
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3. Kuinka tarpeelliseksi koet videon? 
 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

 
- ”Tarpeellinen ja aiheellinen 

video, kaikki eivät osaa asi-

anmukaisesti näitä kiinnit-

tää” 

 
- ”Video on erittäin tarpeelli-

nen. Uudet ja vanhemmat-

kin työntekijät voivat ope-

tella miten kiinnitys oikea-

oppisesti menee.” 

 
- ”Erittäin tarpeellinen. 

Useimmiten kun magneet-

tivöitä tarvitaan, tarve tu-

lee nopeasti ja yllättäen. 

Joka kerta saa miettiä, mi-

ten ne koottiin ja kiinnite-

tään potilaaseen.” 

 
- ”On tarpeellinen. Osastoilla 

on lähes koko ajan poti-

laita, joiden liikkumista jou-

dutaan rajoittamaan ja 

tästä on hyvä katsoa esim. 

ohje hyvään ja asian mu-

kaiseen kirjaamiseen.” 

 
- ”Tarpeeseen tulee. Hyvä vi-

deo, josta voi tarkistaa asi-

oita” 

 
- ”Erittäin tarpeellinen. Voi-

daan käyttää perehdytyk-

sessä” 

 
- ”Erittäin tarpeellinen, en 

esim. tiennyt värikoodeja” 

 
- ”Sopivan lyhyt, informatii-

vinen video. Nopea katsoa 

kun tilanne tulee eteen” 

 

 
Tarpeellinen ja aiheel-
linen video, kaikki ei 
osaa kiinnittää 
 
 
Erittäin tarpeellinen. 
Kaikki voivat opiskella 
miten kiinnitys oikea-
oppisesti menee. 
 
 
Erittäin tarpeellinen. 
Magneettivöiden 
tarve tulee nopeasti ja 
yllättäen, aina ei 
muista miten ne koo-
taan ja kiinnitetään 
potilaaseen 
 
 
Tarpeellinen. 
Hyvä katsoa ohjeita. 
 
 
 
 
 
 
 
Tarpeellinen. 
Voi tarkistaa asioita. 
 
 
Erittäin tarpeellinen. 
Hyödynnetään pereh-
dytyksessä 
 
Erittäin tarpeellinen. 
En tiennyt värikoo-
deja. 
 
Lyhyt ja informatiivi-
nen. Nopea katsoa ti-
lanteen tullen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erittäin tar-

peellinen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Käytänteiden 
yhtenäistämi-

nen 
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- ”On tarpeen” 

 
- ”On hyödyllinen” 

 
- ”Erittäin tarpeellinen, 

hyvä!” 

 
 

- ”Hyvä muistutus myös asi-

anosaaville” 

 
- ”Hyvä muistaa toimintaohj. 

mm kirjaus, seuranta ja do-

kumentointi” 

- ”Itse voi katsoa kertauksen 

vuoksi, uusille työnteki-

jöille ja opiskelijoille hyvä 

ohjausvideo” 

Tarpeellinen 
 
Hyödyllinen 
 
Erittäin tarpeellinen 
 
 
 
Hyvä muistutus myös 
asianosaaville 
 
 
Hyvä katsoa ohjeita 
 
 
Kertauksen vuoksi. 
Hyvä perehdytyk-
sessä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kertaus 
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4. Millainen video mielestäsi oli visuaalisesti? 
 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

 
- ”Hyvä” 

 

- ”Perus, musiikki oli hyvä” 

 
- ”Hyvä oli. Ja hyvä, että 

käsi- ja jalkakiinnityksistä 

oli vielä suurennetut kuvat 

jotta näki kiinnitykset sel-

keästi” 

 
- ”Hyvä” 

 
- ”Hyvä, selkeä. Hyvät näyt-

telijät jotka toimivat vide-

olla rauhallisesti ja selke-

ästi.” 

 

 
Hyvä 
 
Perus. Musiikki hyvä 
 
Hyvä. Kiinnityksen näki 
selkeästi suurenne-
tuista kuvista 
 
 
 
Hyvä 
 
 
Hyvä. Selkeä. Näytteli-
jät toimivat rauhalli-
sesti ja selkeästi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visuaali-
sesti hyvä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visuaalisesti 
toimiva video 

- ”Miellyttävä” 

 
- ”Miellyttävä, selkeä. Ympä-

ristö videossa oli siisti, huo-

mio kiinnittyi pääasiaan” 

 
- ”Visuaalisesti miellyttävä. 

Ei räikeitä värejä, eikä tilan-

teet tapahtuneet liian no-

peasti.” 

Miellyttävä 
 
Miellyttävä. Selkeä. 
Ympäristö siisti, huo-
mio keskittyi asiaan 
 
 
Miellyttävä. Ei räikeitä 
värejä, sopiva tahti. 

 
 
 
 
 
Miellyttävä 

- ”Kohtuu selkeä (itseä häi-

ritsi kamera joka näkyi pei-

listä, ei suuri asia) (: 

 
 

- ”Hyvin havainnollistava. 

Musiikki hyvä” 

Kohtuu selkeä.  
Kameran näkyminen 
peilistä häiritsi hie-
man. 
 
Havainnollistava. Mu-
siikki hyvä 

 
 
 

Selkeä ja 
havainnol-

listava 
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5. Millaiset asiat olisivat selkeyttäneet videota? 
 
Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

 
- ”En osaa sanoa” 

 
- ”Entä kun vuoteessa on se-

kava vastaan haraava poti-

las??” 

 
En osaa sanoa 
 
Entä jos potilas on se-
kava ja vastustava 
 

 
Ei vastaa 
kysymyk-

seen 
 

 

- ”Vöiden laittaminen mo-

lemmilta puolen loppuun 

asti, ja jos sängyssä ei ole 

paikkaa mihin niitä laittaa.” 

Vöiden kiinnitys mo-
lemmin puolin lop-
puun asti ja jos sän-
gyssä ei ole paikkaa 
mihin niitä laittaa 

Vöiden mo-
lemmin 
puolisen 
kiinnityk-

sen puuttu-
minen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Videon sel-
keyttä heiken-

tävät tekijät 

 
- ”Aggressiivisen/sekavan 

potilaan sidonta ei suju 

noin helposti, harvoin poti-

las rauhallisena vöihin lai-

tetaan. Myös pitäisi olla 

mainittuna että yleensä pi-

täisi olla ”vierihoitaja” val-

vomassa potilasta, ei saisi 

jättää yksin (ei toki to-

teudu)” 

 
- ”Aika kuinka usein poti-

lasta pitää tarkkailla, tarvit-

seeko omahoitajan?” 

 
Aggressiivisen tai seka-
van potilaan sitominen 
ei ole helppoa. Vieri-
hoitaja pitäisi mainita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuinka usein potilasta 
pitää tarkkailla? Tarvi-
taanko omahoitaja? 

 
 
 
 
 

 
Vierihoita-
jan mainit-
sematto-

muus 

 
- ”Rauhallinen puhe videon 

aikana” 

 
Rauhallinen puhe 

 
Puheno-

peus 
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6. Mitä mieltä olet videon etenemisestä? 
 

 
 
  
 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

 
- ”Eteni loogisesti ja sel-

keästi” 

 
- ”Eteneminen oli joh-

donmukaista ja selkeää” 

 
- ”Johdonmukainen, 

helppo seurata” 

 
- ”Video eteni loogisesti 

ja ymmärrettävästi” 

 
- ”Looginen järjestys” 

 
- ”Looginen järjestys 

edetä” 

 
Looginen ja selkeä 
 
 
Johdonmukainen ja 
selkeä 
 
 
Johdonmukainen, 
helppo seurata 
 
Looginen ja ymmärret-
tävä 
 
Looginen 
 
Looginen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Looginen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videon etenemistä 

tukevat tekijät 

 
- ”Rauhallinen tahti oli 

hyvä” 

 
- Sopivan nopeasti ete-

nevä.” 

 
- ”Sopiva” 

 
- ”Ihan hyvä” 

 
Rauhallinen tahti 
 
 
Sopivan nopeasti ete-
nevä 
 
Sopiva 
 
Ihan hyvä 

 
 
 
 
 

Sopiva tahti 

- ”Sopivan lyhyt, helppo 

katsoa. Pääasiat tulivat 

esille hyvin” 

Lyhyt, helppo katsoa. 
Pääasiat esillä. 

Videon so-
piva pituus 

ja sisältö 
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1. Millaisena koet tarkistuslistan visuaalisen ilmeen? 

 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

- ”Selkeä ja hyvin luet-

tava. Värien käyttö hyvä 

tapa kiinnittää huomio 

valittuihin kohtiin.” 

 

- ”Hyvin käytetty värejä 

teksteissä, otsikot nos-

tettu hyvin esille” 

 
- ”Tarpeeksi tiivistetty ja 

selkeistetty. Väri ok.” 

Selkeä. Hyvin luet-
tava. Hyvät värit. 
 
 
 
Hyvät värit. Otsikot 
esillä 
 
 
 
Tiivis ja selkeä. Vä-
rit ok 

 
 
 
 
 

 
Hyvät värit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visuaalisesti hyvä 
tarkistuslista 

- ”Selkeä, Hyvä asioiden 

jaottelu” 

 
- ”Selkeä” 

 
- ”Selkeä, lyhyet lauseet” 

 
 

- ”Selkeä ja miellyttävä” 

 
- ”Selkeä” 

 
- ”Selkeästi luettava” 

 
- ”Selkeä” 

 
- ”Hyväksi, helppo lukea” 

Selkeä. Asiat ja-
oteltu 
 
Selkeä 
 
Selkeä, lyhyet lau-
seet 
 
Selkeä ja miellyt-
tävä 
 
Selkeä 
 
Selkeä 
 
Selkeä 
 
Hyvä, helppo lukea 

 
 
 
 
 
 

 
 

Selkeä ja help-
polukuinen 

 
- ”Saisi olla taskukokoi-

nen! Voisi olla semmoi-

nen ”huolehdi edes 

nämä”, paljon käytössä. 

 
 
Saisi olla taskuko-
koinen 

 
 
Ei vastaa kysy-

mykseen 
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2. Millaisena koet tarkistuslistan luettavuuden? 
 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

- ”Selkeä, tärkeimmät + 

huomioitavat asiat on 

kerätty loogisesti ylös” 

 
- ”Helposti luettava” 

 
- ”Selkeä. Ei liikaa teks-

tiä.” 

 
- ”Selkeä on. Toki asiat ei-

vät aina toteudu/mene 

noin. Jos potilas se-

kava/aggressiivinen, ei 

aina onnistu riisumis-

asiat (kellot, korut, 

henkselit ym) 

 
- ”Hyvin oli asiat luetta-

vissa” 

 
- ”Helppo” 

 
- ”Helppo lukuinen. Voi-

daan käyttää perehdy-

tyksen apuna” 

Selkeä ja looginen 
 
 
 
Helposti luettava 
 
Selkeä. Ei liikaa 
tekstiä 
 
 
Selkeä. Aina asiat 
ei toteudu tarkis-
tuslistan mukai-
sesti 

 
 
 
 

Helposti luettava 
 
 
Helppo 
 
Helposti luettava. 
Voidaan käyttää 
perehdytyksessä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selkeä ja 
helppolukui-

nen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helppolukuinen ja sel-
keä tarkistuslista 

- ”Vie aikaa kun on pitkä 

lista” 

Liian pitkä lista 
 
 
 

Aikaa vievä  

- ”Uskon että tieto on 

luotettavaa” 

 

Uskon että tieto 

on luotettavaa 

Ei vastaa ky-
symykseen 
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1. Millaisessa käytössä näet tuotteet? 
 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

- ”Perehdyttämisessä 

ja osaamisen kehit-

tämisessä” 

 
- ”Uusien työntekijöi-

den perehdyttämi-

sessä ja muille 

”muistilistana” 

 
- ”Hyvä henkilökun-

nan & opiskelijoiden 

perehdyttämiseen ja 

muistutukseksi.” 

 
 

- ”Hyvä perehdytys 

uusille työnteki-

jöille.” 

Perehdyttäminen ja 
osaamisen kehittämi-
nen 
 
Perehdytys ja muisti-
lista 
 
 
 
 
Perehdytykseen ja 
muistin tueksi 
 
 
 
 
 
Perehdytys 

 
 
 
 
 
 
 
 

Perehdyttäminen ja 
osaamisen kehittämi-

nen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tarkistuslista ja video 
perehdyttämisessä ja 
osaamisen kehittämi-
sessä sekä arkipäiväi-
sessä työskentelyssä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ”Tarkistuslista käy-

tettävä aina ennen 

lepositeisiin laitta-

mista” 

 
- ”Kaikkia ketkä osas-

toilla tai poleilla 

työskentelee tarvit-

sevat tätä.” 

 
- ”Hyvä tarkistuslista. 

Neuvoa antava” 

 
- ”Arkipäiväisessä 

työskentelyssä” 

Käytettävä ennen lepo-
siteisiin laittamista 
 
 
 
 
Kaikki työntekijät tar-
vitsevat tätä 
 
 
Hyvä ja neuvoa antava 
tarkistuslista 
 
Arkipäiväisessä työs-
kentelyssä 

 
 
 
 
 
 

Osana arkipäiväistä 
työntekoa 

- ”Hyvä ”muistuke” 

rajoitustilanteessa, 

kun tilanne voi tulla 

nopeasti -> ehtiikö 

lukea?  

Hyvä muistuke rajoi-

tustoimenpiteessä. Ti-

lanteet tulevat nope-

asti, ehtiikö lukea? 

Muistin tukena 
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2. Mitä muuta palautetta haluat tuotteista antaa? 
 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

 
- ”Lisäksi että muistaa 

tarkistaa aina että 

lukko on kiinni ja py-

syy. Myös potilasta on 

”vierihoidettava”” 

 
Täytyy tarkistaa, 
että lukko on 
kiinni. Potilasta on 
vierihoidettava 
 

Kehitettävää 
 

 

 
- ”Kirjaamiset eivät 

kyllä ole tapahtuneet 

niin kuin pitäisi” 

 
Kirjaamiset ei ta-
pahdu niin kuin 
pitäisi 
 

 
 

Uutta tietoa 

- ”Erinomainen ja tar-

peellinen tuote” 

 
- ”Näkee että tuottei-

siin on panostettu ja 

käytetty paljon aikaa. 

Laadukkaat ja käytän-

töön hyödynnettävät 

tuotteet.” 

 
- ”Hienoa, että tähän-

kin on tehty opetusvi-

deo + tarkistuslista. 

Näitä tarvii aina!” 

 
- ”Hyvä idis, tosiaan 

kaikki eivät tätä osaa 

ja helposti unohtuu.” 

 

Erinomainen ja 
tarpeellinen  
 
Tuotteisiin on pa-
nostettu. Laaduk-
kaat ja käytän-
töön hyödynnet-
tävät tuotteet 
 
 
 
Tarpeelliset tuot-
teet 
 
 
 
Hyvä idea. Kaikki 
ei osaa käyttää, 
unohtuu helposti 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laadukkaat ja 
käytännössä 

hyödynnettävät 
tuotteet 

 

 


