
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taru Saviranta & Julia Sundvall 

 

VAKIOITU HYYTYMISTUTKIMUSNÄYTTEENOTTO 

Digitaalinen ohjeistus HUS Diagnostiikkakeskuksen näytteenottajille 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAKIOITU HYYTYMISTUTKIMUSNÄYTTEENOTTO 

Digitaalinen ohjeistus HUS Diagnostiikkakeskuksen näytteenottajille 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taru Saviranta & Julia Sundvall  
Opinnäytetyö 
Kevät 2021 
Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma 
Oulun ammattikorkeakoulu



  

3 

TIIVISTELMÄ 

Oulun ammattikorkeakoulu 
Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma 
 

 
Tekijät: Taru Saviranta & Julia Sundvall 
Opinnäytetyön nimi: Vakioitu hyytymistutkimusnäytteenotto, Digitaalinen ohjeistus HUS Diagnos-
tiikkakeskuksen näytteenottajille 
Työn ohjaajat: Jaana Hoffren & Jaana Holappa-Girginkaya  
Työn valmistumislukukausi ja -vuosi: Kevät 2021                          Sivumäärä: 47+2 liitettä 
 

 
Opinnäytetyössä käsittelimme hyytymistutkimusten preanalytiikan prosessia, koska 
hyytymistutkimuksien näytteenotossa on useita kliinisesti merkittäviä vaiheita verrattuna muihin 
verinäytetutkimuksiin. Opinnäytetyön toimeksiantaja esitti toiveen hyytymisnäytteenottoon 
liittyvästä digitaalisesta ohjeistuksesta, koska tällä hetkellä HUS Diagnostiikkakeskuksella ei ole 
käytössä samankaltaista materiaalia ja he kokisivat sen toiminnalleen hyödylliseksi. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisella menetelmällä ja sen tuotoksena syntyi digitaalisessa 
muodossa oleva ohjeistusvideo. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata näytteenoton merkitys 
laboratorioprosessissa sekä hyytymismäärityksien oikeaoppinen vakioitu laskimoverinäytteenotto 
videon avulla. Digitaalisen ohjeistuksen avulla haluttiin nostaa esille hyytymismäärityksien laatuun 
vaikuttavia preanalyyttisiä virhelähteitä ja, miten niitä voidaan vakioidulla näytteenotolla välttää. 
Tavoitteena oli edistää näytteenottajien preanalyyttista osaamista sekä saada kaikki samassa 
yksikössä työskentelevät näytteenottajat toimimaan samalla tavalla, vakioidusti.  
 
Opinnäytetyön tilaajana oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
laboratoriopalveluista vastaava HUSLAB, joka muodostaa yhdessä HUS kuvantamisen kanssa 
HUS Diagnostiikkakeskuksen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS on 
Suomen suurin terveydenhuollon toimija, minkä lisäksi HUS Diagnostiikkakeskus on Suomen 
johtava kliinisten laboratoriopalvelujen ja lääketieteellisten kuvantamispalvelujen tuottaja.  
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In this thesis we discussed of preanalytical process of coagulation assay, because there are several 
clinically significant steps in the sampling of coagulation assay compared to other blood sampling.  
 
The purpose of this thesis is to describe the significance of sampling in the laboratory process and 
the standardized venous blood sampling of coagulation assay using digital instruction. The digital 
instruction of the thesis is meant to be for professional use. The digital instruction shows the 
preanalytical errors which affect the quality of the coagulation assay and how they can be avoided 
by standardized sampling.  
 
Commissioning body of the thesis is Helsingin ja Uudenmaan hospital district HUS, which is 
Finland`s largest provider of health care services. HUS provide laboratory services named HUS 
Diagnostics Center HUSLAB. HUSLAB laboratory services and HUS imaging center together form 
the HUS Diagnostics Center.  
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1 JOHDANTO 

”Jokaisella, joka toteuttaa laboratoriotestejä tai käyttää tuloksia potilaan hoidossa, on oltava selkeä 

käsitys kaikista niistä tekijöistä, jotka voivat tuottaa harhaanjohtavia ja virheellisiä laboratoriotulok-

sia” (Lippi, Salvagno, Brocco & Guidi 2005, 1).  

 

Näytteenotto on merkittävä vaihe laboratoriotutkimusprosessissa ja muodostaa huomattavan osan 

koko preanalytiikan laadusta. Laskimoverinäytteenotto on yksi yleisimmistä terveydenhuollon toi-

menpiteistä; se on diagnoosin ja hoidon perusta. Laboratoriotesteillä on nykyisin merkittävä rooli 

potilaiden hoidossa, mikä näkyy siinä, että jopa 60–80 % diagnooseista ja hoitopäätöksistä perus-

tuu laboratoriotestien tuloksiin. Tutkimusten viitearvot perustuvat vakioituun näytteenottoon, mistä 

syystä luotettavan tutkimustuloksen saaminen edellyttää laadukkaita toimintatapoja kaikissa tutki-

musprosessin vaiheissa. Erilaiset standardit ja säädökset velvoittavat laboratoriossa työskenteleviä 

näytteenottajia ottamaan näytteet vakioidusti, mikä tarkoittaa yhtenäisten toimintatapojen noudat-

tamista. Laboratorion laatustandardin SFS-EN-ISO 15189 mukaan laskimoverinäytteenoton tulee 

olla yhdenmukaista nykyisten kansallisten ja kansainvälisten standardien sekä suositusten kanssa 

(International Organization for Standardization 2020, viitattu 8.1.2021). Myös laki terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä 559/1994 velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilöt ylläpitämään ja kehittä-

mään ammattitoimintansa edellyttämää osaamista sekä omaksumaan uusia, tieteellisin menetel-

min tutkittuja ja hyväksyttyjä menetelmiä ja toimintatapoja (Laki terveydenhuollon ammattihenki-

löistä 559/1994). 

 

Tässä työssä käsittelemme ainoastaan hyytymistutkimusten preanalytiikan prosessia, koska hyy-

tymistutkimuksien näytteenotossa on useita kliinisesti merkittäviä vaiheita verrattuna muihin veri-

näytetutkimuksiin. HUSLABin kemisti Jari Leinosen mukaan yleisimmät hyytymisautomaatti-

analysaattoreilla huomatut virheet ovat peräisin näytteen hyytymisestä, hemolyysistä, vajaa-

täytöstä ja väärästä näyteputkesta. Leinonen painottaa preanalytiikka-ohjeistuksen hyvää tunte-

musta ja hyytymisanalytiikan erityspiirteiden huomioimista. Suurin osa hyytymismäärityksistä on 

biologisia aktiivisuusmäärityksiä, joten menetelmien perusteiden tietäminen auttaa ymmärtämään, 

miksi huono preanalytiikka aiheuttaa vääriä tuloksia. (Sähköpostiviesti 29.5.2020.) 
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2 TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Opinnäytetyömme on toiminnallinen tuotekehitystyö, jolla pyrimme vastaamaan hyytymistutkimus-

ten näytteenoton laadun kehittämiseen ja hyytymisnäytteenoton vakiointiin HUS Diagnostiikkakes-

kuksen toiminta-alueella. Opinnäytetyön kohderyhmänä ovat Helsingin terveysasemalaboratorion 

näytteenottajat. Kohderyhmä koostuu eri ammattiryhmistä, kuten lähihoitajista, sairaanhoitajista ja 

bioanalyytikoista. Tarkastelemme preanalytiikan laatua erityisesti näytteenottajan näkökulmasta ja 

painotamme juuri niitä tekijöitä, joihin näytteenottajalla on mahdollisuus vaikuttaa omalla toiminnal-

laan. Opinnäytetyömme konteksti on hyvin työelämäpainotteinen ja käytännönläheinen, sillä aihe 

tuli suoraan työelämän toimeksiantajalta. Työelämässä esiin nousseiden haasteiden pohjalta toi-

meksiantaja esitti toiveen hyytymisnäytteenottoon liittyvästä digitaalisesta ohjeistuksesta, koska 

tällä hetkellä HUS Diagnostiikkakeskuksella ei ole käytössä samankaltaista materiaalia ja he koki-

sivat sen toiminnalleen hyödylliseksi. Aihe sopii hyvin opinnäytetyön luonteeseen, sillä preanalytii-

kan laatu on bioanalytiikan alalla merkityksellinen ja tärkeä kehittämiskohde, joka on myös aina 

ajankohtainen. 

 

Tarkoituksena on kuvata digitaalisen ohjeistuksen avulla näytteenoton merkitys laboratorioproses-

sissa sekä korostaa nimenomaan hyytymisnäytteiden oikeaoppista näytteenottotapaa. Paino-

tamme ohjeistuksen sanomaa perustelemalla jokaisen näytteenoton työvaiheen tutkimustiedolla ja 

käymällä yksityiskohtaisesti läpi virheellisten toimintatapojen vaikutukset näytteeseen. Tavoitteena 

on, että näytteenottaja saa hyvän käsityksen hyytymisnäytteeseen vaikuttavista preanalytiikan vir-

helähteistä sekä siitä, miten niitä on mahdollista välttää vakioidulla näytteenotolla. Opinnäytetyön 

tavoitteena on näin ollen muuttaa sekä kohderyhmän toimintatapoja että saada aikaan myönteinen 

asennemuutos preanalytiikan laadun suhteen. Haluamme edistää näytteenottajien preanalyyttista 

osaamista hyytymistutkimuksista ja luoda vakioidut toimintatavat kaikkien kohderyhmään kuuluvien 

näytteenottajien kesken, jotta laboratorion preanalytiikan laatu säilyy jatkossakin hyvänä. Kiinnittä-

mällä huomiota hyytymistutkimusten vakioituun näytteenottoon vähennetään hyytymisnäytteen-

otossa tapahtuvia virheitä, parannetaan näytteiden laatua ja tutkimustulosten luotettavuutta, sekä 

vähennetään tarvetta uusintanäytteille.  
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3 TOIMEKSIANTAJA 

Opinnäytetyön tilaaja on HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän laborato-

riopalvelujen tarjoaja HUSLAB, joka muodostaa yhdessä HUS kuvantamisen kanssa HUS Diag-

nostiikkakeskuksen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on Suomen suurin terveydenhuollon 

toimija, minkä lisäksi HUS Diagnostiikkakeskus on Suomen johtava kliinisten laboratoriopalvelujen 

ja lääketieteellisten kuvantamispalvelujen tuottaja. HUSin strategiaan kuuluu vastuullisuuden ja 

kestään kehityksen ylläpitäminen, minkä lisäksi organisaation toimintaa ohjaavina arvoina korostu-

vat kohtaaminen, edelläkävijyys ja yhdenvertaisuus. (HUS, 2020.) 

  

HUS Diagnostiikkakeskuksen HUSLABin vastuualueella on yli 100 näytteenottopistettä, joissa 

työskentelee noin 1750 terveydenhuollon ammattilaista. HUSLABin alueella otetaan huimat yli 3 

miljoonaa näytettä vuodessa, minkä lisäksi laboratoriopalvelut käsittävät kliinisen kemian, hemato-

logian, preanalytiikan, kliinisen mikrobiologian, patologian ja genetiikan erikoisalat. HUSLAB on 

myös valtakunnallisesti merkittävä laboratorioalan asiantuntijoiden kouluttaja. Laboratorion laadun-

hallinnassa korostetaan asiakaslähtöisyyttä, johtamista ja koko henkilökunnan osallistumista laa-

tutyöskentelyyn. Laadunhallinnan tärkeitä osatekijöitä ovat henkilökunnan ammattitaito, työn jat-

kuva kehittäminen ja kustannustietoisuus. HUSLABin toiminta noudattaa standardien SFS-EN ISO 

15189 ja SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaista toimintajärjestelmää. HUSLAB on FINAS-akkreditoin-

tipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T055, joka täyttää edellä mainitut akkreditointivaatimuk-

set.  (HUS, 2020.) 
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4 HYYTYMISJÄRJESTELMÄN TOIMINTA 

Hyytymisjärjestelmä on monimutkainen ja monesta eri tekijästä koostuva biologinen järjestelmä. 

Sen tasapainoinen toiminta on elintärkeä osa ihmisen verenkiertojärjestelmää. Verisuonen vaurioi-

tuessa hyytymisjärjestelmä käynnistää tarkoin säädellyn entsymaattisen ketjureaktion verisuonen 

vauriokohdassa, minkä seurauksena liiallinen verenvuoto saadaan tyrehtymään ja suonivaurio pa-

rantumaan. Tapahtumaan tarvitaan trombosyyttien, verisuonen seinämän tekijöiden, plasman hyy-

tymisjärjestelmän sekä fibrinolyyttisen järjestelmän yhteistoimintaa. Teoriassa veren hyytymisessä 

voidaan erottaa kolme vaihetta: primaari hemostaasi, sekundaari hemostaasi ja fibrinolyysi. Hyyty-

misjärjestelmällä on lisäksi tärkeä tehtävä veren juoksevuuden ylläpitämisessä silloin, kun verisuo-

net ovat ehjät ja hyytyminen ei ole tarpeellista. Erilaiset säätelymekanismit huolehtivat siitä, että 

hyytymisreaktion voimakkuus ja laajuus ovat aina oikein suhteutettuja syntyneeseen verisuonivau-

rioon nähden. Hyytymisjärjestelmän puutokset ja toimintahäiriöt ilmenevät vuototaipumuksena, kun 

taas ongelmat sitä säätelevissä mekanismeissa ilmenevät hyytymisen voimistumisena. (Lippi & 

Favaloro 2018, 1; Lassila 2015.)  

 

Yksi tapa tarkastella veren hyytymisprosessia on jakaa se kahteen päävaiheeseen: primaari- ja 

sekundaarihemostaasiin. Primaarihemostaasilla tarkoitetaan välittömästi verisuonivauriota seuraa-

vaa tapahtumaa, jolloin suonen endoteelin alta paljastuu hyytymistä käynnistäviä tekijöitä ja vau-

riokohtaan kiinnittyy suuri määrä trombosyyttejä. Endoteelin alta paljastunut von Willebrand-tekijä 

(VWF) toimii primaarihemostaasissa tärkeänä ylläpitäjä, joka sitoutuu seinämän kollageeniin ja si-

too trombosyytit sekä vauriokohtaan että toisiinsa. Tapahtumassa trombosyytit muuttavat muoto-

aan, aktivoituvat ja levittäytyvät suonivaurion pinnalle. Aktivoituneet trombosyytit sekä paikallistavat 

hyytymisjärjestelmän aktivaation että vapauttavat tiettyjä hyytymistekijöitä pinnalleen. Toisiinsa 

tarttuneet eli aggregoituneet trombosyytit muodostavat sekunneissa verisuonivaurion pinnalle 

trombosyyttitulpan. Primaarihemostaasin jälkeen hyytymistulppa on kuitenkin vielä kevyt ja vir-

tausolosuhteissa herkkä vaurioille. (Lippi & Favaloro 2018, 2.) 

 

Sekundaarihemostaasilla tarkoitetaan niitä hyytymisreaktion tapahtumia, jotka seuraavat primaari-

hemostaasia ja johtavat lopulta fibriinin tuottamiseen. Tässä vaiheessa hyytymiskaskadi toimii ri-

vakasti ja osallisina ovat hyytymistekijät, vaurioituneet solut sekä trombosyyttien pintarakenteet, 

mistä muodostuu rehellisesti yksi monimutkaisimmista mekanismeista koko eläinbiologiassa. Se-

kundaarihemostaasi käsittää sarjan katalyyttisiä reaktioita, jolloin hyytymistekijät syntetisoidaan 
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proentsyymeiksi (tsymogeeneiksi) ja siitä edelleen rajoitetun proteolyysin kautta aktiivisiksi entsyy-

meiksi ja lopulta proteiineiksi. Muodostuneet proteiinit katalysoivat sitten edelleen tiettyjä substraat-

teja muuntumaan aktiivisiksi vastinentsyymeiksi ja reaktio etenee. Reaktiosarjan päämääränä on 

tuottaa riittävän suuri määrä fibriiniä, jotta aiemmin muodostunut trombosyyttitulppa saadaan vah-

vistettua ja verisuonivaurion kohtaan luotua kestävämpi suoja. (Lippi & Favaloro 2018, 3.) 

 

Kliinisen biokemian asiantuntijoiden Lipin ja Favaloron (2018) mukaan uusin tutkimustieto kumoaa 

osittain aiemman käsityksemme siitä, miten hyytymiskaskadi tarkalleen aktivoituu. Aiemmin hyyty-

misjärjestelmän entsymaattinen ketjureaktio ajateltiin kaksiulotteisena prosessina, missä aktivaatio 

tapahtuu joko sisäistä aktivaatioreittiä (intrinsic pathway) tai ulkoista aktivaatioreittiä (extrinsic path-

way) pitkin ja nämä vaiheet seuraavat toinen toisiaan. Käytännössä tämä kahtia jako saattaa edel-

leen helpottaa laboratoriotutkimusten tulkintaa, mutta muuten sitä pidetään vanhentuneena ku-

vauksena tapahtumien kulusta. Uusimmat tutkimukset tarjoavat luotettavaa todistusaineistoa siitä, 

että hyytymiskaskadin voi aktivoida ainoastaan kudostekijän (TF) ja hyytymistekijä VII (FVII) muo-

dostama kompleksi. Toisin sanoen aktivaation aloittaa aiemmin tunnetun ”ulkoisen aktivaatioreitin” 

ensimmäiset tekijät, mutta uusien havaintojen nojalla tämä aktivaatioreitti tulisi uudelleennimetä 

kudostekijäreitiksi (tissue factor pathway). (Lippi & Favaloro 2018, 3–4; Niemelä & Pulkki 2014, 

278–279.) 

 

Hyytymiskaskadin aktivoiva kudostekijä (TF) on solukalvon integraalinen proteiini, josta käytetään 

myös nimitystä tromboplastiini tai hyytymistekijä III. Kalvokiinnittymisen lisäksi TF eroaa muista 

hyytymisjärjestelmän proteiineista myös siinä, ettei sen aktivoituminen vaadi erikseen proteolyysiä. 

Normaalisti kudostekijää on runsaasti kaikissa verisuonia ympäröivissä sidekudoksen ulkokerrok-

sen (tunica adventitia) soluissa, sekä lisäksi ihon keratinosyyteissä ja useissa muissa epiteeliker-

roksissa elinten ympärillä. Esimerkiksi aivoissa ja munuaisissa esiintyy paljon kudostekijää, sillä 

näissä paikoissa hallitsematon verenvuoto aiheuttaisi ihmiselle erityisen katastrofaalisia seurauk-

sia. Normaaliolosuhteissa kudostekijää ei ole havaittavissa verenkierron mukana kiertävissä so-

luissa tai verisuonen sisäpinnan endoteelisoluissa, vaan se on ennen kaikkea kiinnittyneenä veri-

suonten sidekudoksiseen ulkokalvoon (tunica adventitia). Uusimpien tutkimusten mukaan on kui-

tenkin näyttöä myös sille, että pieniä määriä kudostekijää liikkuu verenkierrossa mikropartikkeleihin 

sitoutuneena. Voidaan siis ajatella, että TF muodostaa ikään kuin suojaavan kuoren verisuonten ja 

elinten ympärille, minkä tehtävänä on huolehtia verenvuodon tyrehdyttämisestä vaurion sattuessa. 

(Smith, Travers & Morrissey 2015, 1–3.)  
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Samalla hetkellä, kun verisuonivaurio tapahtuu ja primaarihemostaasi käynnistyy, verenkiertoon 

vapautuu etenkin kudostekijää ja muita protromboottisia aineita. Hyytymiskaskadin aktivoituminen 

käynnistyy lähes välittömästi kudostekijän paikallisen vapautumisen jälkeen, kun TF muodostaa 

autokatalyyttisen kompleksin hyytymistekijä VII:n (FVII) kanssa. Tällöin FVII aktivoituu ja edesaut-

taa hyytymistekijä X:n (FX) muuntumista aktiiviseen FXa muotoon. FXa tarvitsee vielä kofaktoriksi 

aktivoidun hyytymistekijän Va:n (FVa), jotta protrombiini (FII) saadaan muutetuksi aktiiviseen muo-

toon trombiiniksi. Trombiini on hyytymisen kannalta hyvin keskeinen entsyymi, joka aktivoi fibrino-

geenin ja näin ollen vastaa sen muuntumisesta liukoiseksi fibriiniksi. Reaktioketjun viimeisessä vai-

heessa fibriini-monomeerit aggregoituvat vauriokohtaan ja hyytymistekijä XIII (FXIIIa) huolehtii ve-

rihyytymän lopullisesta jähmettymisestä. (Lippi & Favaloro 2018, 3–4.) 

 

Tietämys ihmisen hyytymisjärjestelmän toiminnasta sekä sitä säätelevistä tekijöistä on lisääntynyt 

huimasti vuosikymmenen aikana. Uusin tieto korostaa erityisesti toiminnallisen endoteelin, verisuo-

nia ympäröivän yhdenkertaisen solukerroksen, merkitystä hyytymisreaktion säätelijänä. Riippuen 

spesifisen kudoksen tarpeista ja paikallisesta rasituksesta, endoteelisolut kykenevät saamaan ai-

kaan joko tromboottisia tai protromboottisia tapahtumia. Endoteelisolujen ollessa vahingoittumat-

tomia ja terveitä, ne ilmentävät hyytymistä estäviä tekijöitä, jotka estävät verihiutaleiden aggregaa-

tiota ja siten fibriinin muodostumista. Sen sijaan toimintahäiriössä tai suuren rasituksen alaisena, 

endoteelisolut laukaisevat fibriinin muodostumisen sekä verihiutaleiden adheesion ja aggregaation. 

Lisäksi veren hyytymisen säätely perustuu spesifisiin inaktivaattoreihin. Hyytymistekijöihin sitoutu-

vat inaktivaattorit keskeyttävät trombiinin muodostuksen tai inaktivoivat jo muodostuneen vapaan 

trombiinin, mikä vähentää hyytymisreaktion voimakkuutta ja etenemistä. Lisäksi trombiini säätelee 

omaa tuotantoaan aktivoimalla endoteelisoluja erittämään reaktiota inhiboivia välittäjäaineita, 

minkä tarkoituksena on rajata hyytyminen paikalliseksi vaurioalueelle. (Lassila 2015; Terveyskir-

jasto 2020, viitattu 23.1.2021; Yau, Teoh & Verma 2015, 1.) 
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5 HYYTYMISJÄRJESTELMÄN LABORATORIOTUTKIMUKSET 

Puhuttaessa hyytymistutkimuksista tarkoitetaan sellaisia laboratoriotutkimuksia, jotka tarkastelevat 

veren hemostaasijärjestelmää ja antavat tietoa sen toiminnasta. Hemostaasijärjestelmä käynnistyy 

verisuonivaurion seurauksena ja sen tehtävänä on sekä pysäyttää verenvuoto että estää liian laa-

jan hyytymän synty verisuoneen. Monimutkaiseen tapahtumaketjuun tarvitaan trombosyyttejä, ve-

risuonen seinämän kudostekijöitä, plasman hyytymisjärjestelmää ja fibrinolyyttistä järjestelmää. 

Hemostaasin laboratoriotutkimuksilla saadaan tärkeää tietoa siitä, missä kohtaa hemostaasijärjes-

telmää mahdollinen häiriö sijaitsee. (Niemelä & Pulkki 2014, 275.) 

HUSLABin tutkimusvalikoimaan kuuluu useita eri hyytymistutkimuksia (taulukko 1) ja niitä käyte-

tään useimmiten tutkittaessa äkillisiä verenvuoto- tai hyytymishäiriöitä, hyytymistekijöiden vajausta 

ja tukoksia. Hyytymistutkimusta käytetään yleisesti myös tarkkailtaessa hepariini- tai varfariini hoi-

don tasapainoa sekä tarkkailtaessa lisääntynyttä riskiä hyytymisaktivaatioon ja fibrinolyysiin, esi-

merkiksi tukoksen, raskauden tai syövän yhteydessä. Muita tutkimusindikaatioita ovat K-vitamiinin 

puute, maksan vajaatoiminta tai maksasairaus ja perinnöllinen tai hankinnainen hemofilia. Hyyty-

mishäiriöt ovat tärkeää tutkia, tunnistaa ja ehkäistä jo varhaisessa vaiheessa. (Joutsi-Korhonen 

2016, viitattu 24.5.202.)  

 

TAULUKKO 1. Yleisimmät käytössä olevat hemostaasin laboratoriotutkimukset (HUSLAB 2020, 

viitattu 30.5.2020). 
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Hyytymistutkimuksien laboratoriomenetelmät perustuvat hyytymiseen kuluvan ajan mittaamiseen, 

josta voidaan sitten edelleen määrittää esimerkiksi hyytymistekijöiden aktiivisuutta tai määrittää 

laskennallinen INR-arvo. Hyytymisaika on sitä pidempi, mitä vähemmän hyytymiseen tarvittavia 

tekijöitä näytteessä on tai mitä alhaisempi niiden aktiivisuus on. Hyytymisaikamäärityksissä mita-

taan se aika, joka kuluu plasman hyytymisreaktion käynnistymisestä mitattavan fibriinisaostuman 

muodostumiseen. Hyytyminen halutaan käynnistää näytteessä vasta analysaattorilla, jossa reak-

tiota voidaan mitata, eikä ennenaikaisesti näyteputkessa. (Kouri & Leinonen 2019, 141–144.) 

 

Tromboplastiiniaika (P-TT) mittaa hyytymisjärjestelmän ulkoisen aktivaatioreitin tekijöitä, minkä 

takia sitä käytetään ulkoisen hyytymisjärjestelmän seulontatutkimuksena. Suomessa käytössä ole-

valla Owren-menetelmällä saadaan mitattua maksan tuottamien, K-vitamiiniriippuvien tekijöiden II, 

VII ja X yhteisvaikutusta. Tulos ilmoitetaan prosentteina normaalista, jolloin viiteväli on 70–130 % 

ja alentunut prosentti voi viitata maksan vajaatoimintaan, K-vitamiinin vajaukseen tai jonkin yksit-

täisen hyytymistekijän vajaukseen. (Niemelä & Pulkki 2014, 279–280.) Erillisellä tutkimusnimik-

keellä kulkevaa tromboplastiiniajan IRN-tulostusta (P-INR) käytetään Marevan-hoidon seuran-

nassa. Hemostaasia tutkittaessa P-TT-tutkimusta käytetään yhdessä P-APTT-tutkimuksen kanssa, 

koska tutkimusten yhteiskäytöllä on mahdollista saada kattavasti tietoa lähestulkoon kaikkien hyy-

tymistekijöiden synteesistä ja kulutuksesta. (HUSLAB 2020, viitattu 24.9.2020.) 

 

Aktivoitu partiaalinen tromboplastiiniaika (P-APTT) mittaa hyytymisjärjestelmän sisäisen akti-

vaatioreitin tekijöitä ja toimii siten sisäisen hyytymisjärjestelmän seulontatutkimuksena. APT-aikaan 

vaikuttavat hyytymistekijöiden II, V, VIII, X, XI ja XII aktiivisuudet ja tutkimuksen herkkyys on ase-

tettu siten, että hyytymisajan piteneminen kuvastaa samaa puutostasoa, jolla vuototaipumusta il-

menee. (Niemelä & Pulkki 2014, 279–281.) Tutkimus on yksinään käytettynä epäspesifinen ja epä-

herkkä, joten yhteiskäyttö P-TT-tutkimuksen kanssa on välttämätöntä. Tulos ilmoitetaan sekun-

teina, jolloin viiteväli on 28–37 sekuntia. Tämä kuvastaa normaalia hyytymiseen kuluvaa aikaa ja 

pidentyneen APTT:n syy on aina selvitettävä. (HUSLAB 2020, viitattu 24.9.2020.) 

 

Fibrinogeenimääritystä (P-Fibr) käytetään lähinnä akuuttien vuoto-ongelmien ja hyytymishäiriöi-

den seurannassa, koska alle 1 g/l laskenut fibrinogeenin pitoisuus aiheuttaa hemostaasin heikke-

nemistä. Tulos ilmoitetaan grammoina litraa kohden, jolloin viiteväli on 2–4 g/l. Pienentyneet arvot 

voivat johtua DIK:stä, maksan vaikeasta vajaatoiminnasta, fibrinolyyttisestä tilasta, syöpäsairau-

desta tai liuotushoidosta. (Niemelä & Pulkki 2014, 281.)  
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Antitrombiinimääritystä (P-AT3) käytetään yhdessä muiden hyytymistutkimusten kanssa yleisty-

neiden hyytymishäiriöiden, kuten DIKin, diagnostiikassa ja hoidon seurannassa. (Niemelä & Pulkki 

2014, 280–282.) Tutkimus on myös osa tukostaipumuksen selvittelyä. Antitrombiini inhiboi trombii-

nia ja kykenee muodostamaan sen kanssa inaktiivisen kompleksin, mistä syystä alentunut AT-ak-

tiivisuus altistaa laskimotukoksille. Tulos ilmoitetaan prosentteina, jolloin viiteväli on 82–125 %. 

(HUSLAB 2020, viitattu 24.9.2020.) 

 

Hyytymistekijä VIII pitoisuudenmääritys (P-FVIII) on spesifinen hyytymistekijätutkimus, jonka 

avulla voidaan selvittää kyseisen hyytymistekijän vajausta. Tutkimusta käytetään esimerkiksi A-

hemofilian diagnostiikassa ja hoidon seurannassa. (Niemelä & Pulkki 2014, 280–282.) Tutkimusta 

käytetään myös lisäselvityksenä seulonnassa havaitun hyytymishäiriön selvittelyssä. Näytteenoton 

ajoitus on tärkeää, sillä tulos voi olla muidenkin syiden, kuten tulehdusten, takia viitearvoista poik-

keava. Tulos ilmoitetaan prosentteina, jolloin viiteväli on 60–160 %. (HUSLAB 2020, viitattu 

24.9.2020.) 

 

Trombiiniaikaa (P-Trombai) käytetään fibrinogeenin häiriöiden selvittelyssä sekä lääkevaikutuk-

sen arvioinnissa. Tulos ilmoitetaan sekunteina, jolloin viiteväli on 17–25 sekuntia. (Niemelä & Pulkki 

2014, 280.) Tutkimusta käytetään useimmiten osana laajempia hyytymistutkimuksia, jolloin sen 

avulla voidaan osoittaa hepariinin tai trombiinin estäjän vaikutus tutkimustuloksiin. (HUSLAB 2020, 

viitattu 24.9.2020.) 

 

Fibriinin D-dimeerit (P-FiDD) on tärkein yksittäinen tutkimus hyytymisjärjestelmän aktiivisuuden 

ja fibrinolyysin tutkimiseen. D-dimeeri on fibriinin hajoamistuote ja sitä vapautuu fibrinolyysin seu-

rauksena verenkiertoon. Kun hyytymisaktivaatio ja fibrinolyysi kiihtyvät, nousee myös D-dimeerin 

pitoisuus. Tutkimuksen tärkein käyttöindikaatio on laskimotukoksen tai keuhkoembolian poissulku, 

sillä D-dimeeri on erityisesti koholla laaja-alaisten laskimo- ja valtimotukosten yhteydessä. Tulos 

ilmoitetaan milligrammoina litrassa ja normaalisti tulos on alle 0.5 mg/l. (HUSLAB 2020, viitattu 

24.9.2020.) 
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6 HYYTYMISTUTKIMUSTEN PREANALYTIIKKA 

”Jokaisella, joka suorittaa laboratoriotestejä tai käyttää tuloksia potilaan hoidossa, on oltava selkeä 

käsitys kaikista niistä tekijöistä, jotka voivat tuottaa virheellisiä ja harhaanjohtavia laboratoriotulok-

sia”, lausuu italialainen kliinisen biokemian professori tutkimuksessaan Preanalytical variability in 

laboratory testing: influence of the blood drawing technique (Lippi, Salvagno, Brocco & Guidi 2005, 

1). 

 

Laskimoverinäytteenotto on yksi yleisimmistä terveydenhuollon toimenpiteistä; se on diagnoosin ja 

hoidon perusta. Laboratoriotesteillä on nykyisin merkittävä rooli potilaiden hoidossa, mikä näkyy 

siinä, että jopa 60–80 % diagnooseista ja hoitopäätöksistä perustuu laboratoriotestien tuloksiin. 

Laskimoverinäytteenottoa koskevien ohjeiden laiminlyöminen tai vähäinen noudattaminen voi joh-

taa virheellisiin tai viivästyneisiin potilastuloksiin, aiheuttaa potilaalle haittaa ja korkeita terveyden-

hoitokustannuksia. Laboratoriotutkimusten suorittamiseen liittyy kolme vaihetta: preanalyyttinen, 

analyyttinen ja post-analyyttinen vaihe. Uusimpien tutkimusten mukaan jopa 70 % laboratoriotutki-

musten virhelähteistä tapahtuu preanalytiikassa. Tämä johtuu siitä, että ihmiset osallistuvat enem-

män preanalyyttiseen vaiheeseen, kun taas analytiikanvaihe on enemmän automatisoitua. (Bö-

lenius 2014, 1–10.) Englantilaisen lääketieteellisen yliopiston tutkimuksen mukaan jopa 87 % kai-

kista virheistä tapahtuu preanalytiikassa ennen kuin näyte saavuttaa laboratorion. Näistä jopa 26 

%:lla on negatiivinen vaikutus potilaan hoitoon. (Kemp, Bird & Barth 2012, 166.) Tästä syystä kou-

lutus, perehdytys ja tietoisuuden kasvattaminen asiasta on tärkeää luotettavien tulosten varmista-

miseksi, potilasturvallisuuden edistämiseksi ja näytteenoton laadun kehittämiseksi. 

Preanalyyttiset käytännöt käsittävät useita päällekkäisiä vaiheita kuten, potilaan valmistelutoimen-

piteet, tunnistamismenettelyt, verinäytteenotto ja verinäytteiden käsittely. (Bölenius 2014, 1–13.) 

Kaikki laskimoverinäytteenotossa tapahtuvat virheet eivät aiheuta suoranaista haittaa potilaalle tai 

ole kliinisesti merkittäviä, mutta niitä ei tule ikinä aliarvioida tai vähätellä. Näytteenotossa pienetkin 

variaatiot sen eri vaiheissa voivat vaikuttaa tutkimustuloksen luotettavuuteen.  

6.1 Vakioitu näytteenottotoiminta  

Laskimoverinäytteenoton tulisi olla yhdenmukaista nykyisten kansallisten ja kansainvälisten stan-

dardien sekä suositusten kanssa (ISO 15189). ISO 15189 on lääketieteellisen laboratorion laatu- 
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ja pätevyysvaatimuksien kansainvälinen standardi, joka määrittelee lääketieteellisten laboratorioi-

den laatua ja pätevyyttä koskevat vaatimukset. (ISO 2020, viitattu 8.1.2021.) Näytteenotossa vaki-

oidusti toimiminen tarkoittaa samaa, kuin standardien ja suositusten mukaan toimiminen. Suosituk-

set ja standardit velvoittavat näytteenottajia ottamaan verikoenäytteet vakioidusti, varmistamaan 

toimintaa sekä kehittämään laatutietoisuutta näytteenottotilanteessa. Vakiointi -käsite tarkoittaa yh-

tenäistämistä eli standardisoimista, minkä takia vakioidulla näytteenottotoiminnalla tarkoitetaan 

ammattikielessä yhtenäisten toimintatapojen noudattamista. Näytteenoton ollessa vakioitua, näyt-

teiden tutkimustuloksia voidaan luotettavasti verrata viitearvoihin ja potilaasta tehtyihin aikaisem-

piin tutkimustuloksiin, jolloin saadaan aikaan luotettavia laboratoriotutkimuksia. Laskimo verinäyt-

teenottoon lisäämällä enemmän vakioitua, rutiininomaista työtä parannetaan merkittävästi labora-

torion tutkimustulosten laatua. Korkealaatuisten standardien kehittämisen ja niiden onnistuneen 

käyttöönoton jälkeen analyyttisia virheitä ei tulisi enää ilmetä. (Lippi, Guidi, Mattiuzzi & Plebani 

2006) Näytteenoton laatu taataan hyvällä näytteenottotekniikalla, asianmukaisilla välineillä ja oi-

keilla toimintavoilla. Hyytymismääritykset ovat hyvin alttiita preanalyyttisen vaiheen useiden pro-

sessien huonolle standardoinnille. Näytteenotto sekä sen jälkeen tapahtuva näytteen käsittely en-

nen sentrifugia vaikuttavat hyytymismäärityksiin voimakkaasti. (Lippi 2011, 1121.)  

6.2 Hyytymistutkimusten erityispiirteet 

Hyytymistutkimuksien verinäytteenotossa on useita kliinisesti merkittäviä vaiheita verrattuna muihin 

verinäytetutkimuksiin. Hyytymistutkimukset kuuluvat hematologisiin tutkimuksiin ja ne tehdään aina 

laskimoverinäytteestä. Valtimosta otettua näytettä ei suositella käytettäväksi hemostaasi tutkimuk-

sissa mahdollisen hepariinikontaminaation vuoksi. (Wartiovaara-Kautto 2003, 32–33.) Hyytymisjär-

jestelmä tutkimukset ovat yleisesti biologisen aktiivisuuden määrityksiä. Bioaktiivisuus tarkoittaa 

tietyn aineen, kuten entsyymien kykyä vaikuttaa tai aiheuttaa muutoksia määräoloissa elävään or-

ganismiin. Hyytymisreaktioiden mekanismien tunteminen auttaa ymmärtämään näytteenotossa tar-

vittavien toimien taustaa.  

 

“Hyytymisnäytteenotossa ja näytteen käsittelyssä pyritään estämään kudostekijän joutuminen 

näytteeseen, hyytymisjärjestelmän aktivoituminen ja plasman solukontaminaatio” (Nikiforow, 

Szanto, Perholehto, Leinonen & Joutsi-Korhonen 2017, 1 (8)). Hyytymistutkimusnäytteiden ennen-

aikainen hyytyminen on estettävä. Hyytymistekijät ja trombosyytit eivät saa aktivoitua eikä hyyty-

mistekijät saa kulua elimistön ulkopuolella tai näyteputkessa (in vitro). (Joutsi-Korhonen 2013.)  
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Väärällä näytteenottotekniikalla tai vääränlaisella näytteen käsittelyllä voidaan aiheuttaa näytteen 

ennenaikaista hyytymistä. Hyytymien muodostuminen näytteessä kuluttaa veren hyytymistekijöitä, 

mistä syystä näytteestä saadaan virheellisiä tuloksia. (Niemelä & Pulkki 2014, 276.)  

 

6.3 Hyytymistutkimuksiin vaikuttavat ulkopuoliset tekijät 

Suosituksena yleisimmissä hyytymistutkimusnäytteissä potilas voi syödä kevyen aamupalan ennen 

näytteenotto, potilaan ei tarvitse välttämättä paastota. Potilaasta aiheutuvia merkittäviä hyytymis-

tutkimuksen tulokseen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli, lääkitys, potilaan äsket-

täinen runsas vuoto, geneettiset tekijät, tupakka ja alkoholi, ruokavalio, fyysinen rasitus ja raskaus. 

(Javela 2011, viitattu 23.9.2020.) Esimerkiksi fyysinen rasitus voi aktivoida fibrinolyysiä ja nostaa 

hyytymistekijä FVIIIin ja vWFin pitoisuuksia. (Mahlamäki 2004, 314.) Potilaan tulisi istua 15 minuut-

tia ennen verikokeen ottoa. HUS ohjeistaa potilaitaan laboratoriotutkimuksiin tulijan yleisohjeella. 

(HUSLAB 2020.)  

 

Suosituksena hyytymistutkimusnäytteistä muun muassa INR-verikoe tulisi ottaa ennen lääkkeen-

ottoa. Näytteen lääkehoidon terapeuttista seurantaa varten olisi saatava vakaa tila, kun veressä 

saavutetaan vakaa lääkeainepitoisuus. Verinäyte, joka on otettu ennen lääkeannosta heijastaa mi-

nimipitoisuutta tai alinta pitoisuutta, joka on saatu aikaan määritetyllä lääkeannoksella. Suun kautta 

otettavan lääkkeen imeytymisnopeus vaihtelee ihmisellä, ja näin ollen verinäytteet ajoitetaan 

yleensä vastaamaan vähimmäistasoja. (Narayanan 2000, 435.) 

 

Suurin osa plasmasta tehtävistä hyytymisanalyyseistä liittyy antikoagulantti-lääkeaineiden määri-

tyksiin. Lääkeainevaikutusten määrittäminen on tärkeätä, kun halutaan selvittää ja arvioida potilaan 

hyytymisjärjestelmä tilaa. Laajoja hyytymisnäytepaketteja käytetään, kun halutaan selvittää poti-

laan riskejä / syitä tukos- tai vuototaipumukselle, sekä potilaan hoidon valinnassa. Hyytymisaika-

määrityksissä mitataan se aika, joka kuluu plasman hyytymisreaktion käynnistymisestä mitattavan 

fibriinisaostuman muodostumiseen. (Joutsi 2019, 139; Kouri & Leinonen 2019, 141–144.)  
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6.4 Hyytymistutkimusten laskimoverinäytteenotto   

Verinäytettä otettaessa hemostaasi aktivoituu helposti. Luotettavien tulosten saamiseksi on siis 

kiinnitettävä erityistä huomiota näytteenoton tekniikkaan, välineisiin, näytteen käsittelyyn ja säily-

tykseen. (Mahlamäki 2004, 314.)  

 

Näytteenottojärjestyksessä hyytymisnäyte otetaan yleensä ensimmäisenä, poikkeuksena verivilje-

lyt. HUSLAB ohjeistaa, että ennen hyytymisnäyteputkea hukkanäyte tulee ottaa tyhjään lisäaineet-

tomaan putkeen hyytymistutkimusnäytteen kudoskontaminaation estämiseksi. (Nikiforow ym. 

2017, 1 (8).) Hukkanäyte tulee ottaa, jotta mahdollinen kudosneste tai tromboplastiini eivät pääse 

kerättävään näytteeseen. (Lippi, Salvagno, Montagnana, Franchini & Guidi 2006.) Avotekniikkaa 

käytettäessä hukkaputken voi korvata valuttamalla verta ihonpuhdistuslappuihin. Käytettäessä 

avo- tai vakuumitekniikkaa tutkimuksissa P-INR, P-TT, P-APTT ja P-FiDD hukkanäyte ei ole vält-

tämätön. Siipineulaa käytettäessä hukkanäyte tulee ottaa aina ennen hyytymistutkimusputkea. 

Näin vältytään siipineulan letkun ilmatilavuudesta aiheutuvalta hyytymisputken vajaatäytöltä. (Raij-

makers, Menting, Vader & Graaf 2010, 335; Helin, Leinonen & Hurri 2020.) Erilaisten näyteputkien 

komponentit voivat aiheuttaa muuttujia toisissa verikoenäyteputkissa neulan saattelemana. Nämä 

sopimattomat komponentit voivat vaikuttaa lopullisen tutkimustuloksen tarkkuuteen. Tämän takia 

hyytymistutkimusnäyte otetaan aina ennen muita verinäyteputkia. (Bowen ym. 2016.) Oikealla 

näytteenotolla estetään kudostekijän kontaminaatio, trombosyyttiaktivaatio eli näytteen hyytyminen 

ja hepariinikontaminaatio.  

 

Valmistajan verikoenäyteputket tulee olla validoituja niin että näyteputki täyttää käyttötarkoituksen 

vaatimukset, putki täyttää käyttötarkoitukseensa sovellettavat lakisääteiset akreditointivaatimukset 

ja putkien suorituskykyvaatimukset ovat toistettavissa, niin että putki ei häiritse kliinistä määritystä. 

Verinäyteputkeen ei saa tulla lisäkomponentteja tai epäpuhtauksia eikä siitä saa puuttua tarvittavia 

komponentteja. Pienellä muutoksilla putkienlisäaineilla ja putkikomponenteilla voi olla merkittävä, 

mitattavissa oleva vaikutus. (Bowen & Adcock 2016.) Nykyaikainen veriputkien kehitys on nopeut-

tanut verinäytteenottoa, mutta monet laboratorio asiantuntijat eivät ole tietoisia putkikomponenttien 

monimutkaisuudesta ja niiden mahdollisista haittavaikutuksista testituloksiin. (Bowen ym. 2010, 

18.) HUSLAB käyttää BD VacutainerTM, Greiner Vacuette® ja Terumon VenosafeTM. merkkisiä, 3. 

2 % (109 mM) natriumsitraattia sisältäviä, muoviputkia.  
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Hyytymisnäytteet on mahdollista ottaa vakuumi-, siipi- tai avoneulalla. Pistokohta puhdistetaan 

mahdollisilta ihon komponenteilta ja pyritään valitsemaan mahdollisimman hyvänlaatuinen veri-

suoni. Pistokohdan puhdistuksessa käytetyn 80 % etanolin tulee olla kuivunut ennen neulanpistoa, 

sillä alkoholin kontaminaatio voi aiheuttaa näytteessä hemolyysiä. (Bowen, Hortin, Csako, Otanez 

& Remaley 2010, 5.) Hemolyysi tarkoittaa punasolujen hajoamista, johon liittyy hemoglobiinin ja 

muiden solunsisäisten komponenttien vapautuminen ympäröivään plasmaan. Usein in vitro hemo-

lyysiä aiheuttavien tekijöiden on raportoitu riippuvan esimerkiksi verinäytteen ottotavasta, huonosta 

tietämyksestä ja taidosta, pitkittyneestä kiristyssiteen käytöstä, ohuista neuloista, sopimattomasta 

putkien sekoittamisesta ja sopimattomasta kuljetuksesta. In vitro hemolyysi tapahtuu siis elimistön 

ulkopuolella, esimerkiksi näyteputkessa. (Bowen ym. 2010, 13.) Virheellisiä tuloksia voidaan 

saada, jos näyte otetaan mustelman kohdalta, koska siinä kohdassa hyytymisjärjestelmä on jo 

käynnistynyt. Näytettä ei saa myöskään ottaa turvonneesta käsivarresta, jossa on kudosnestettä, 

tulehtuneelta alueelta tai raajasta, jossa on infuusio. 

 

Hyytymistutkimuksien näytteenotossa tulisi käyttää tarpeeksi isoa neulaa (19G-21G). HUSLAB on 

tutkinut ja testannut hyytymismäärityksiä varten seuraavat siipineulat Terumon Venoject Quick Fit® 

ja BD Vacutainer Brand® Safety-LokTM Blood Collection Set (Wartiovaara-Kautto 2003, 32; Helin 

ym. 2020.) Pieni kokoiset neulat voivat vaikuttaa tutkimus tulokseen, koska ne voivat aktivoida 

trombosyyttejä tai aiheuttaa hemolyysiä. Pieni kokoisien neulojen virtausnopeus lisää riskiä näyt-

teen hyytymiseen, tukkeutumiseen ja testitulosten vaihteluihin. (Bowen ym. 2010, 8.) Pisto tulee 

tehdä puhtaasti ja veren tulee juosta vapaasti putkeen. (Mahlamäki 2004, 314.) Suonta ei saa etsiä 

eikä suoni saa rikkoontua tai pullistua hyytymisnäytettä otettaessa. (Helin ym. 2020.)   

 

Hyytymistutkimusnäyte on suositeltavaa ottaa ilman puristussidettä, mutta jos puristussidettä tar-

vitaan, rajoitetaan sen käyttö mahdollisimman lyhyeksi ajaksi, korkeintaan minuutiksi. Puristusside 

määritellään puristavaksi laitteeksi, jota käytetään väliaikaisesti sulkemaan yleensä yläraajan ve-

renkierto tietyn ajanjakson ajan. Pitkäkestoinen puristus kohottaa laskimon hydrostaattista painetta 

ja lisätä mahdollisesti makromolekyylien määrää. (Lippi ym. 2006; Helin ym. 2020.) Esianalyyttisten 

vaikutuksen minimoimiseksi, puristusside tulee vapauttaa heti kun neula pääsee suoneen. Liialli-

nen puristussiteen käyttö aiheuttaa hemokonsentraatiota sekä trombosyyttien, fibrinolyysin ja joi-

denkin hyytymistekijöiden aktivoitumista. (Narayanan 2000, 438.) 

 

Verisuonen seinämän vaurioituessa neulapiston seurauksena hyytymisjärjestelmä aktivoituu. Tä-

män aktivoitumisen saa aikaan, kun kudosten solujen pinnalla oleva pintaproteiini tromboplastiini 
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pääsee kosketuksiin veren hyytymistekijöiden kanssa. (Mahlamäki 2004, 312.) Neulan läpäistessä 

verisuonen seinämän kudostekijä vapautuu, hyytymistekijät ja trombosyytit aktivoituvat. Tämän 

vuoksi hyytymistutkimuksien näytteenotossa on käytettävä hellää mutta ripeää tekniikkaa. Jos en-

simmäinen pisto epäonnistuu, tulee toinen pisto tehdä eri suoneen.  

 

Näytteenottajan tulee huolehtia, että hyytymisputki täyttyy oikeaan täyttöasteeseen. Näytteenotta-

jan vastuu on huolehtia, että näyte on analyysikelpoinen. (Nikiforow ym. 2017, 1 (8).) Näyteput-

kessa oleva säilöntäaine estää veren hyytymistä, eli veressä olevien hyytymistekijöiden aktivaa-

tiota. On erityisen tärkeää, että putki täytetään merkkiviivaan asti, jotta antikoagulantin ja veren 

suhde putkessa on oikea. Antikoagulantin ja veren suhde tulee olla 1:9. Hyväksyttävä täyttöaste 

on +- 10 %. Sitraatin ja veren suhde tulee olla optimaalinen. Vajaa täyttöisissä näyteputkissa sit-

raatin tilavuus voi olla liian korkea, jolloin sitraatti laimentaa verta liikaa. Tämä vaikuttaa analysaat-

torilla hyytymisreaktion käynnistämisessä lisättävään kalsiumin kemiallisfysikaaliseen reaktioon, 

jolloin toivottu reaktio käynnistyy liian hitaasti. Vajaatäyttöputkia ei voi tämän takia käyttää hyyty-

misnäytteiden analysointiin. Putken täyttöasteen ylittäminen voi johtaa veren hyytymiseen put-

kessa. Hyväksymiskriteerit vaihtelevat analysaattorin, instrumenttialustan ja näytetyypin mukaan. 

(Kouri ym. 2019, 144; Joutsi-Korhonen 2013.) 

 

Hyytymistutkimusnäyte tulee sekoittaa välittömästi näytteenoton jälkeen, koska näyteputkessa 

oleva sitraatti ja veren kalsiumionit reagoivat keskenään kemiallisfysikaalisesti. Putken 3. 2 % 

(109mM) natriumsitraatti sitoo plasman Ca++ ja estää hyytymiskaskadin ennenaikaisen käynnisty-

misen. Viivästynyt sekoittaminen aiheuttaa hyytymien muodostumista näytteessä. (Helin ym. 

2020.)  Putkea ei missään tapauksessa käännellä enempää kuin 4–5 kertaa tai aseteta putkisekoit-

tajaan muiden veriputkien kanssa, koska liika sekoittaminen voi aktivoida osan hyytymistekijöistä 

ja sitä kautta myös aloittaa hyytymisreaktion etenemisen. (Kouri ym. 2019, 144; Niemelä ym. 2014, 

276; Wartiovaara-Kautto 2003, 33.)  
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7 LAATUKRITEERIT 

Toiminnallisen opinnäytetyön laatua arvioidaan sellaisten kriteerien pohjalta, jotka peilaavat pro-

jektille asetettuja tavoitteita. Näin ollen projektin hyvä laatu tarkoittaa, että projektille asetetut odo-

tukset ja tavoitteet ovat täyttyneet hyvin. Laatukriteerit toimivat laadullisena mittarina sellaiselle 

projektille, jonka lopputuloksen onnistumista on muuten vaikea mitata. Tämä tarkoittaa sitä, että 

jokaiselle tarkasteltavalle kriteerille asetetaan tietty laatutavoite, johon opinnäytetyön projektissa 

pyritään. Projektin koko määrittää pitkälti sen, millaisiin tavoitteisiin sen avulla voidaan tähdätä ja 

miten korkealaatuisia laatukriteereitä voidaan asettaa. Toteuttamamme toiminnallinen opinnäyte-

työ on projektina varsin pienimuotoinen, mistä syystä pyrimme asettamaan myös sen laatukriteerit 

maltillisesti. Vilkka ja Airaksinen kiteyttävät opinnäytetyön luonteen osuvasti: ”lopullinen opinnäyte-

työn toteutustapa on perusteltu kompromissi resurssien, toimeksiantajan toiveiden, kohderyhmän 

tarpeiden ja oppilaitoksen vaatimusten välillä” (2003, 56–57). Tämän projektin laatutoimintaa on 

pyritty tekemään ennakoivasti ja sitä on ylläpidetty niin opinnäytetyön suunnittelun kuin toteutuksen 

ja arvioinnin aikana. Projektin suunnittelu ja toteutusvaiheen tuloksia on tarkisteltu koko projektin 

työstämisen ajan. Työn laatutoimintaan liittyvät myös kohtalaiseksi suunniteltu työmäärä ja suun-

nitellussa aikataulussa pysyminen. (Silfverberg 2007, 234–236.) Merkittävä osa projektin laatujär-

jestelmää on hyvää tieteellistä käytäntöä koskevien ohjeiden noudattaminen ja soveltaminen pro-

jektiorganisaatiossa. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, viitattu 1.2.2021). 

7.1 Laadukas projekti 

Tälle opinnäytetyön projektille tärkeimpiä laatukriteereitä ovat opinnäytetyön tarkoituksenmukai-

suus ja vaikuttavuus. Tarkoituksenmukaisuudella tarkoitetaan, että projekti ja sen tuotos on koh-

distettu hyödynsaajien tarpeisiin ja mahdollisuuksiin sopivaksi. Kun taas vaikuttavuudella tarkoite-

taan, että projekti on edesauttanut muutoksen tapahtumista, saanut jotakin konkreettista aikaan, 

kohderyhmän keskuudessa. Opinnäytetyön vaikuttavuus pyrkii kehitystavoitteen saavuttamiseen, 

mikä tarkoittaisi meidän projektissamme sitä, että vähentää hyytymisnäytteenotossa tapahtuvia vir-

heitä, parantaa hyytymismäärityksien laatua ja tutkimustulosten luotettavuutta, sekä vähentää tar-

vetta uusintanäytteille. Projektin vaikuttavuuteen liittyy oleellisesti sen saavutettavuus kohderyh-

män keskuudessa. Kohderyhmäksi valikoitui hyvä määrä näytteenottajia, mistä syystä saavutetta-
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vuuden kriteerinä on saavuttaa lyhyellä aikavälillä vähintään 25 % kohderyhmästä. Tämä tarkoit-

taisi noin 25 henkilön tavoittamista projektilla, mutta pitkällä aikavälillä toivomme digitaalisen oh-

jeistuksen saavuttavan lopulta kaikki HUS Diagnostiikkakeskuksen alueella työskentelevät näyt-

teenottajat. 

 

Opinnäytetyön uskottavuutta pystytään osoittamaan sillä, että tulokset tai havaittu ilmiö osoitetaan 

opinnäytetyössä todellisiksi. Työn uskottavuutta vahvistaa se, että opinnäytetyön tekijät ovat olleet 

tekemisessä hyytymistutkimuksien ja niistä seuranneiden käytännön ilmiöiden kanssa. Tiedonhaun 

lähdemateriaaleina käytetään tunnistettujen asiantuntijoiden ja oman ammattialan artikkeleita ja 

tutkimuksia. Lähdemateriaaleina käytetään sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä lääketieteel-

lisiä lähteitä. Projektissa pyritään käyttämään mahdollisimman uusia lähdemateriaaleja ja uusinta 

tutkimustietoa. (Kylmä ym. 2007, 128.) 

  

Opinnäytetyön vahvistettavuutta on mahdollista ylläpitää esimerkiksi kirjaamalla muistiinpanoja, 

joita hyödynnetään työn eri vaiheissa. Muistiinpanot voivat koostua kirjallisuusmateriaalista ja in-

ternetin lähdetietokannoista, ja ne muodostavat pohjan opinnäytetyön suunnitelmalle sekä opin-

näytetyön raportille. Opinnäytetyön tekijöiden omakohtainen osaaminen ja aiempi tieto hyytymis-

tutkimusnäytteiden preanalytiikasta on myös osaltaan tukenut projektin vahvistettavuutta. Opinnäy-

tetyön tekijät ovat ylläpitäneet vahvistettavuutta lisäksi siten että opinnäytetyön suunnitelmaa teh-

dessä luotiin aikataulu prosessin etenemisestä, jota opinnäytetyön tekijät, ohjaavat opettajat sekä 

työn toimeksiantaja ovat pystyneet seuraamaan. Toimeksiantaja pidettiin ajan tasalla ja hänelle 

annettiin selkeä kuva työnetenemisen aikataulusta. (Kylmä ym. 2007, 128.) 

7.2 Laadukas digitaalinen ohjeistus 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä syntyvän tuotteen ensisijaisia kriteereitä tulisi olla tuotteen uusi 

muoto, käytettävyys kohderyhmässä ja käyttöympäristössä, asiasisällön sopivuus kohderyhmälle, 

tuotteen houkuttelevuus, informatiivisuus, selkeys ja johdonmukaisuus (Vilkka & Airaksinen 2003, 

53). Jaoimme tuotoksen laadun arvioinnissa apuna käytettävät laatukriteerit pedagogisiin, sisällöl-

lisiin ja välineellisiin kriteereihin (taulukko 2.). Opinnäytetyön tilaaja ei asettanut projektin tuotteelle 

erityisiä laatukriteerejä, joten opinnäytetyön tekijät saivat määritellä ne itse vapaasti. Otimme tuot-

teen laatukriteereissä huomioon käytettävissä olevan ajan ja tietoteknisen osaamisen, kuitenkaan 

joustamatta liikaa laadukkaan tuotteen kriteereistä. 



  

23 

 

TAULUKKO 2. Opinnäytetyön tuotoksen laatutavoitteet. 

 

 

Haluamme ohjeistuksen sisällön olevan selkeä ja jäsennelty, jotta kohderyhmän on helppoa seu-

rata aiheen etenemistä ja erottaa siitä keskeiset asiat. Digitaalisen ohjeistuksen sisältämässä in-

formaatiossa on otettua huomioon kohderyhmän aiemmat tiedot ja taidot aiheesta, mistä syystä 

keskitytään tiedon ja käytännön yhdistämiseen sekä perusasioiden perustelemiseen syvemmällä 

tieteellisellä tiedolla. Digitaalinen ohjeistus tehdään luotettavuuskriteereitä seuraten, mistä syystä 

kaikki ohjeistuksessa esiintyvä tiedot tarkistetaan, jotta ne noudattavat myös organisaation omia 

ohjeita ja ovat sitä kautta luotettavia. Tarkoitus ei ole aliarvioida kohderyhmänä olevan ammatti-

henkilöstön tietotaitoa, mutta ei myöskään jättää tärkeitä asioita sanomatta. Kohderyhmän oppi-

mistavoite on asetettu maltillisesti ja kohdistettu suoraan käytännön työelämään. Ohjeistuksessa 

puhumme asioista ilman syyttämistä ja korostamme yhteistoimijuutta, jotta katsojalle tulee myön-

teinen ja kannustettu olo toimintatapojen kehittämiseen.  
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Koska opinnäytetyömme tuotos julkaistaan digitaalisena ohjeistuksena, ovat monet välineelliset 

ratkaisut sekä niitä mittaavat laatukriteerit projektille keskeisiä. Kentz ja Kukkonen muistuttavat ar-

tikkelissaan siitä, että onnistuneet pedagogiset ratkaisut vaihtelevat kohderyhmän ja yleisön mu-

kaan: yksi arvostaa ajasta ja paikasta riippumatonta suoratoistomahdollisuutta, kun toinen ei ym-

märrä sen hyötyä lainkaan (2011, 121). Meille on ollut suunnitteluvaiheesta asti täysin selkeää, että 

digitaalisen ohjeistuksen tulee olla kohderyhmälle sovitettu ja käyttäjän ehdoilla toimiva. Kohderyh-

mämme työ on kiireistä ja vaihtelevaa, mistä syystä haluamme tarjota mahdollisuuden perehtyä 

aiheeseen oman aikataulun puitteissa. Tärkeä kriteeri on myös se, että video ja kysely ovat mo-

lemmat helposti löydettävissä ja käytettävissä, samalla kertaa. Emme oleta kohderyhmän olevan 

teknologiavirtuooseja, mutta uskallamme olettaa tavallisen sähköpostin käytön luonnistuvan ihan 

jokaiselta. Tiedostomuodossa oleva video, mikä on lähetetty henkilön työsähköpostiin, on katsot-

tavissa mihin kellonaikaan vain ja tarvittaessa myös useassa eri osassa. Työsähköpostin käyttä-

minen kertoo vastaanottajalle asian liittyvän työasioihin, mutta jättää vastaanottajalle mahdollisuu-

den valita käyttämänsä laitteen, esim. mobiililaitteen, videon katselemiseen. Pyrimme myös suun-

nittelemaan etukäteen tuotteen käytettävyyttä ja siirrettävyyttä toimeksiantajan näkökulmasta, jotta 

tuotetta oli mahdollisimman vaivatonta käyttää ja jakaa myös jatkossa. 

7.3 Arviointi 

Opinnäytetyön tekijät suorittavat itsearviointia tasaisesti koko opinnäytetyöprosessin ajan. Lisäksi 

tuotoksen arvioinnissa meillä on apuna ulkoinen arviointi, jossa teetämme kohderyhmälle palaute-

kyselyn digitaalisen ohjeistuksen katsomisen jälkeen. Kysely on hyvä ja käytännöllinen tapa var-

mistaa projektin luottamuksellisuutta (Bölenius 2014, 15). Työmme myös vertaisarvioidaan kahden 

bioanalytiikan opiskelijan toimesta. Opinnäytetyön loppuarviointi suoritetaan ammattikorkeakoulun 

opettajien toimesta ja Oulun ammattikorkeakoulun opinnäytetyön arvostelukriteerejä käyttäen. Ar-

vioinnissa kiinnitetään huomiota opinnäytetyön ansioihin ja kehittämiskohteisiin, aiheen valinnasta 

aina raportointiin saakka. Toimeksiantaja on sitoutunut antamaan palautteen opinnäytetyöstä ja 

sen käytännöistä.  
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8 TOIMINNALLISEN OPINNÄYTETYÖN PROSESSI 

Toteutimme opinnäytetyömme toiminnallisella menetelmällä ja sen tuotoksena syntyi digitaalinen 

ohjeistus Hus Diagnostiikkakeskuksen näytteenottajille. Valitsimme opinnäytetyöllemme toiminnal-

lisen toteutuksen, koska halusimme päästä luomaan konkreettista helpotusta toimeksiantajan ti-

lanteeseen, emme tyytyä tutkimaan ilmiötä tai keräämään lisätietoa siitä. Lisäksi toiminnallisen to-

teutuksen ja sen menetelmien oppiminen tukee opiskelijoiden valmiuksia johtaa samankaltaisia 

projekteja myös työelämässä. Valitulle menetelmälle tyypillisesti, tuotos on hyvin työelämälähtöi-

nen ja käytännönläheinen. Kokonaisuudessaan opinnäytetyö koostuu kirjallisesta raportista sekä 

videomuodossa olevasta digitaalisesta ohjeistuksesta.  

8.1 Video menetelmänä 

Projektin toteutustapaa valittaessa tulee punnita erilaisia vaihtoehtoja ja nimenomaan sitä, missä 

muodossa idea kannattaa toteuttaa, jotta se palvelisi valittua kohderyhmää parhaiten. Kun mieti-

tään ohjeistuksen tuottamista, tehdään päätös usein painotuotteen, kootun kansion ja sähköisen 

muodon väliltä. (Vilkka ym. 2003, 51–52.) Menetelmän valinnassa otimme huomioon, että opinnäy-

tetyön tuotosta ei ole tarkoitettu suoraan uusien näytteenottajien opetusmateriaaliksi, vaan sen on 

tarkoitus toimia ensisijaisesti henkilöstön lisäkoulutusmateriaalina. Toiminnallisen opinnäytetyön 

tuotoksen julkaisumuodoksi valitsimme videon, joka ohjeistaa ja tuo uusimman asiantuntijatiedon 

kohderyhmän jo hallussa oleviin tietoihin ja taitoihin. Digitaalisessa muodossa oleva ohjeistus on 

nykyaikainen, helposti jaettavissa eteenpäin ja edullinen toteuttaa. Video myös tuntuu houkuttele-

vammalta tavalta lähestyä, kuin oppikirjat tai kansioissa säilytettävät paperiset ohjeet, minkä lisäksi 

sen katsominen on vaivattomampaa kuin diasarjan läpikäyminen. Videon ominaisuudet tarjoavat 

tehokkaan tavan levittää asiantuntijatietoa. Digitaalista ohjeistusta voi verrata oppimateriaaliin siten 

että, sen tarkoitus on kehittää katsojan taitoja, minkä lisäksi katsoja voi poimia siitä itselleen uudet 

ja hyödylliset osiot. (Ailio 2015, 4.) 
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8.2 Opinnäytetyön prosessi 

Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu käynnistyi virallisesti helmikuussa 2020. Opinnäytetyön idea 

lähti siitä, että toimeksiantaja HUS Diagnostiikkakeskus esitti toiveen hyytymisnäytteenottoon liitty-

västä videomateriaalista. Tällaista materiaalia ei ollut organisaatiossa ennestään käytössä, mutta 

yhteyshenkilö kokisi sen jatkossa hyödylliseksi.  

 

KUVIO 1. Opinnäytetyöprosessin vaiheet. 

 

Jo opinnäytetyön alkuvaiheessa yhteistyötahon kanssa allekirjoitettiin aiesuunnitelma, jossa sovit-

tiin alustavasti aiheesta, menetelmistä, aikataulusta sekä vastuista ja rooleista. HUS:n vaatimat 

opinnäytetyön sopimukset käsiteltiin koko prosessin ajan sähköisesti Tutkijan työpöydän kautta ja 

niihin kuului mm. salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Tuotoksen tekijänoikeuksia koskeva sopimus 

tehtiin kirjallisena toimeksiantajan kanssa ja kaikki tekijänoikeudet kirjattiin toimeksiantajalle. Vide-

olla esiintyvältä näyttelijältä pyydettiin kirjallinen suostumus videolla esiintymiseen. Oulun ammat-

tikorkeakoulun opettajilta kysyttiin suostumus kuvaustavaroiden käyttöön.  

 

Opinnäytetyön tietoperusta on koostettu oman alan formaalista tiedosta hyödyntäen monipuolisesti 

erilaisia tieteellisiä artikkeleita, kirjallisuuslähteitä ja oppaita. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että 

Aiheen valinta ja ideointi                                                            

Sopimuksien solmiminen

Kirjallisuuteen 
perehtyminen

Suunnitelman teko Videon suunnittelu ja 
käsikirjoitus

Videon kuvaus ja editointi

Raportin kirjoittaminen
Tuotteen toimittaminen 

toimeksiantajalle ja 
palautteen kerääminen

Opinnäytetyön tuotoksen 
ja raportin viimeistely

Opinnäytetyön raportin 
palautus ja arviointi
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hyödynsimme englannin-, italian- ja suomenkielisiä bio-, lääke- ja hoitotieteellisiä lähteitä sen mu-

kaan, miten aiheesta oli uusinta tutkimustietoa saatavilla. Useimmissa tilanteissa, joissa lähteiden 

sisältämä tieto oli ristiriitaista, pyrimme valitsemaan enemmistön kannattaman lähestymistavan tai 

esittelemään eri näkemykset tasavertaisesti. Tiedonhaussa kiinnitimme erityistä huomiota objektii-

visuuteen ja siihen, että tietoa ei vääristellä. Viime kädessä painotimme opinnäytetyössä HUS 

Diagnostiikkakeskuksen omia ohjeistuksia ja kyseisessä organisaatiossa käytössä olevia toiminta-

tapoja. Digitaalisen ohjeistuksen sisältö on koottu pitkälti HUSLABin preanalytiikan käsikirjan ja 

tutkimusohjekirjan pohjalta. Preanalytiikan käsikirja on tarkoitettu henkilökunnan sisäiseen käyt-

töön, jossa sijaitsevat henkilökunnan toimintaohjeet. (HUSLAB 2020, viitattu 8.6.2020.)  

 

Opinnäytetyön suunnitelma rakennettiin aiesopimuksen pohjalta ja sillä luotiin projektin aikataulu-

tuksen ja toteutuksen raamit. Kun opinnäytetyön suunnitelma oli kaikkien osapuolien hyväksymä, 

toimeksiantajan kanssa solmittiin yhteistyösopimus. Sopimuksen tarkoituksena oli lyödä lukkoon 

suunniteltu yhteistyö ja velvoittaa projektin osapuolet noudattamaan laadittua suunnitelmaa. 

 

Toteutusvaihe käsitti digitaalisen ohjeistuksen videon kuvaamisen sekä videomateriaalin käsittelyn 

valmiiksi tuotteeksi. Projektin toteutusvaihetta ohjasi kerätty tutkimusaineisto, projektisuunnitelma 

sekä hyvin kirjoitettu käsikirjoitus. Kysyimme toimeksiantajan henkilökohtaisen palautteen ennen 

tuotoksen julkaisua. Lähetimme opinnäytetyön tuotoksen toimeksiantajalle sähköpostilla saatevies-

tin kera, johon liitimme digitaalisen ohjeistuksen tiedosto muotona sekä suoran linkin Webropol-

kyselyyn. Toimeksiantaja välitti sähköpostin hänen alueensa näytteenottajille, joista suurin osa on 

lähi- ja sairaanhoitajia. Ohjeistus toteutettiin lopulta ns. oppimisaihiona, jonka toimeksiantaja voi 

halutessaan kohdistaa myös laajemman kohderyhmän käyttöön. Videon sisältö on täten hyödyn-

nettävissä monipuolisemmin ja jolla tavoitellaan suurempaa määrä katsojia. (Ailio 2015, 5.) 

 

Projekti päättyi kirjallisen raportin tekoon ja arviointiin. Raportti on merkittävä osa opinnäytetyön 

projektia ja sen tarkoitus on antaa informaatiota tehdystä työstä sekä tuoda ilmi projektin keskeiset 

tulokset ja johtopäätökset. 
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9 OPINNÄYTETYÖN TUOTOS 

Digitaalinen ohjeistus yhdistää näytteenottotilanteen uusimman preanalytiikkaa koskevan tutkimus-

tiedon kanssa. Ohjeistuksen tarkoituksena on painottaa hyytymisnäytteiden laatuun vaikuttavia vir-

helähteitä ja esittää, miten niitä voidaan vakioidulla näytteenotolla välttää. Ohjeistuksen pääpai-

nona on tarjota lisätietoa vakioiduista toimintatavoista ja niiden hyödyistä, sekä esittää vakioitu 

hyytymistutkimusnäytteenotto perustellen vaihe vaiheelta. Sivuosassa tuomme esille myös virheel-

listen toimintatapojen aiheuttamat muutokset näytteessä, mutta sillä pyritään ainoastaan painotta-

maan ohjeistuksen pääsisältöä entisestään.  

 

Ennen käsikirjoitusta ideoimme ja suunnittelimme videon tarkoituksen. Käsikirjoittaminen on palas-

ten kokoamista yhdeksi kokonaisuudeksi ja sen tulee edustaa tuotannon ideoita ja tavoitteita. Kä-

sikirjoituksen valmistelussa on tärkeää miettiä kohdeyleisöä ja suunnitella aiheen mielenkiintoinen 

esitystapa sen mukaan. Videolla tulisi olla tärkeä sanoma. Samasta aiheesta voi tehdä lyhyemmän 

tai pidemmän videon. Valokuvaajan on tärkeää pitää mielessä kokonaisuus, jota ollaan kuvaa-

massa, siksi aihe tarvitsee yksinkertaistamista ja pelkistämistä. (Leponiemi 2010, 57–58). Videon 

kesto on tässä tapauksessa lyhyt. Käsikirjoitukseen merkitsimme myös siirtymät ja leikkauskohdat, 

jotta kuvaus oli mahdollista pysäyttää aina väleissä.  

 

Mietimme etukäteen kuvauspaikan, kuvauksessa tarvittavat välineet, kuvattavat asiat ja kuvauk-

seen tarvittavat ihmiset. Videointi ja valokuvaaminen tapahtuivat Oulun ammattikorkeakoulun ti-

loissa. Kuvausvälineenä oli Nikon D3200 järjestelmäkamera ja käytimme sen kanssa säädettävää 

kolmijalkaista kamerajalustaa. Digitaalisella ohjeistusvideolla esiintyy toinen opinnäytetyön teki-

jöistä sekä yksi ulkopuolinen opiskelija, jonka henkilöllisyys ei paljastu videolla. Ulkopuoliselta opis-

kelijalta kysyttiin lupa videon julkaisuun ja tämä varmistettiin kirjallisella sopimuksella. Kuvaukseen 

tarvittava apuhenkilö ei ole pysyvä kuvauskohde, joten hänen kanssaan loimme aikataulun, milloin 

voimme hyödyntää häntä kuvaukseen. 

 

Kuvaamisen apuna meillä oli käytössä hyvin kirjoitettu käsikirjoitus sekä keräämämme tutkimusai-

neisto. Vielä ennen kuvaamisen aloittamista kävimme yhdessä läpi, mistä rajauksesta liike alkaa 

ja mihin liikkeeseen rajaus päättyy, jotta haluttu tilanne saatiin kuvattua vähillä otoilla. Pyrimme 

myös välttämään tyhjien minuuttien kuvaamista, joten kuvaajana toiminut henkilö ilmoitti erikseen 

kohtauksen alkamisesta ja loppumisesta. Kohtaus kuvattiin laajana lähikuvana ja kuvakulma pysyi 
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koko ajan samana. Videolta haluttiin minimoida turha liike, joten kamera oli liikkumattomana ja vain 

näytettä ottava henkilön kädet liikkuivat rauhallisesti. Leponiemi on sitä mieltä, että hyvin etene-

vässä videossa katsojan huomio ei saa päästä harhailemaan kuvakentässä. Lisäksi kameran ol-

lessa paikoillaan, myös kuvan sisällä oleva tapahtuma korostuu. (2010, 58.) 

 

Valitsimme kuvauksen aiheeksi sekä kohderyhmälle että itsellemme erittäin tutun ja arkisen työti-

lanteen: laskimoverinäytteenoton näytteenottohuoneessa. Videolla näkyvä näytteenottotilanne ete-

nee kronologisesti ja mukaillen aitoa potilastilannetta. Potilaasta on näkyvissä vain tuolin käsi-

nojaan lepäävä käsivarsi, minkä lisäksi kuvassa näkyy osa näytteenottopöydästä sekä näytteenot-

tajan omat kädet. Kuvattu simulaatio pyrittiin replikoimaan mahdollisimman tarkasti aidosta potilas-

tilanteesta ja rajaamaan kuvan ulkopuolelle ne tekijät, jotka eivät noudata tavallisia työoloja, esi-

merkiksi tilanteessa toimivan näytteenottajan henkilökohtaisen vaatetuksen. Videolla näkyvä tava-

roidensijoittelu on tarkkaan mietittyä, jotta tila näyttää siistiltä ja ei johda katsojan keskittymistä 

muualle (kuvio 2.). Valitut työvälineet, kuten turvaneulat ja näytteenottoputket, ovat vastaavia nii-

den välineiden kanssa, jotka ovat rutiinityössä HUSLABilla käytössä. Videolta ei kuitenkaan käy 

ilmi tuotteen tai valmistajan nimeä. Näytettä ottavan henkilön käden liikkeet ja työskentelytavat ovat 

videomme huomiopisteenä, sillä tausta ja muu rekvisiitta pysyy liikkumattomana.  

 

KUVIO 2. Digitaalisen ohjeistuksen tavarasijoittelu 
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Videoeditointiohjelman valinnassa merkittäviä tekijöitä olivat hinta, saatavuus ja käytettävyys. 

Käynnissä olevan pandemian takia editointiohjelman käytön piti onnistua toisen opinnäytetyön te-

kijän kotikoneella, minkä lisäksi ohjelma ei saanut lisätä projektin kustannuksia. Halusimme kuiten-

kin pystyä täyttämään tuotteelle asetetut laatukriteerit, mistä syystä emme valinneet käytettävyy-

deltä kaikkein yksinkertaisinta ohjelmaa vaan panostimme ajallisesti editoinnin opetteluun ammat-

titasoisella ohjelmalla. Valitsimme netistä ladattavan HitFilm Express -editointiohjelman ja olimme 

siihen lopuksi hyvin tyytyväisiä, sillä ohjelman avulla oli mahdollista toteuttaa kaikki suunnitellut 

ulkoasulliset ja sisällölliset muokkaukset. 

 

Editoinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että lopullinen tuotos on sekä sisällöltään että 

ulkoasultaan toimeksiantajaorganisaation brändiin sopiva. Olimme jo suunnitteluvaiheessa selvit-

täneet HUSin typografiset ohjeistukset sekä meidän mahdollisuutemme niiden toteuttamiseen. 

Jotta organisaatio on selkeästi näkyvillä tuotteessa, video alkaa ja päättyy Hus Diagnostiikkakes-

kuksen logolla, minkä lisäksi tekstien valkosininen värimaailma jäljittelee organisaation jo ennes-

tään tunnettua ilmettä (kuvio 3.). 

 

KUVIO 3. Digitaalisen ohjeistuksen ulkoasu 

 

 

 

Tulimme siihen lopputulokseen, että pelkkä videokuva itsessään ei sisällä tarpeeksi informaatiota, 

jotta videolla päästäisiin haluttuihin tavoitteisiin. Videota täydennettiin lisäämällä lyhyitä selostus- 

ja huomiotekstejä, minkä takia videolle sai upotettua mahdollisimman paljon myös tieteellisiä pe-

rusteluja ja teoriaa käytännön toimintatapojen tueksi. Liikkuva kuva ja tekstiosuudet eivät kilpailleet 

keskenään, vaan video pysäytettiin tarkoituksenmukaisesti juuri niihin kohtiin, kun näytölle ilmestyi 

täydentävää teoriatietoa. Videosta tehtiin mahdollisimman ytimekäs ja kokonaiskestoksi tuli lopulta 

hieman yli 4 minuuttia. 
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Tunnelmaa korostettaessa voidaan käyttää aiheeseen sopivaa taustamusiikkia. Musiikin tahdeilla 

saadaan vaikutus tunnepuolen tiloihin, kuten rauhallisuuteen tai iloiseen ja vauhdikkaaseen het-

keen. Äänitehosteet voivat sijaita kuvassa tai kuvan ulkopuolella. Äänet voivat esiintyä kuvaushet-

kellä tai ne voidaan äänittää erikseen. (Ang 2006, 84; Leponiemi 2010, 81.) Päädyimme valitse-

maan videolle kliinisen taustamusiikin, jotta video ei olisi täysin mykkä, mutta musiikki ei myöskään 

nousisi videolla erityisesti esille. Ääninauha on ladattu Bensound verkkosivustolta rojaltivapaana ja 

sen tempoa on hidastettu vielä lisää editointivaiheessa, jotta videon tunnelma pysyy rauhallisena.  
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIOINTI  

Työn laatua arvioidaan sen perusteella, miten hyvin työn tulos vastaa asetettuja tavoitteita. Opin-

näytetyön arvioinnissa meillä on apuna ulkoinen arviointi, jossa teimme kohderyhmälle palauteky-

selyn digitaalisen ohjeistuksen katsomisen jälkeen. Vilkan ym. (2003, 157) mukaan palautteen ke-

rääminen kohderyhmältä on järkevää senkin takia, että tavoitteiden saavuttamisen arvio ei jää ai-

noastaan subjektiiviseksi.  

 

Kysely toteutettiin sähköisellä Webropol-kyselyllä, johon vastaajat pääsivät sähköpostissa jaetun 

linkin kautta. Kyselyn avulla pyrittiin keräämään arvioita opinnäytetyön keskeisistä tekijöistä: sisäl-

löstä, ulkoasusta ja hyödystä kohderyhmälle. Strukturoitu kyselylomake (liite 2.) sisälsi kuusi kysy-

mystä, joista osa oli monivalintakysymyksiä ja osa Likert-asteikolla olevia väittämiä. Webropolin 

raportointityökalu taulukoi kyselyn vastaukset automaattisesti, joten opinnäytetyön tekijöille jäi tu-

losten analysointi ja lopullisten johtopäätösten teko. 

 

Kysely avattiin yhteensä 61 henkilön toimesta, mutta kaiken kaikkiaan palautekyselyyn vastasi kui-

tenkin vain 24 henkilöä.  29 henkilöä oli aloittanut vastaamisen ilman sen lähettämistä. Raportista 

käy ilmi julkaisemamme kysymykset ja vastaajien vastaukset. 

10.1 Palautekyselyn tulokset 

Projektin uskottavuus oli alusta asti tärkeä opinnäytetyötä ohjaava kriteeri. Heti kyselyn alussa ha-

lusimme selvittää, onko vastaajien mielestä työelämässä havaittu näytteenottoon liittyvä ilmiö to-

dellinen ja onko vastaajilla siitä omakohtaisia kokemuksia. Esitimme kysymyksen siten, että ovatko 

näytteenottajat törmänneet työpaikalla tilanteisiin, joissa toinen henkilö toimii virheellisesti hyyty-

misnäytteitä ottaessa. Kysymyksen yhteydessä annoimme esimerkiksi INR-näytteen asettamisen 

putkisekoittajaan, mutta emme rajanneet kysymystä koskemaan vain tiettyä virheellistä toimintata-

paa. Vastaajista suurin osa 70,83 % myönsi nähneensä joitakin yksittäisiä tilanteita ja yksi vastaa-

jista kertoi näkevänsä tilanteita jopa säännöllisesti. Koska suurin osa vastanneista näytteenottajista 

on törmännyt virheellisiin toimintatapoihin työpaikalla, voimme tuloksen perusteella arvioida opin-

näytetyömme perustuvan aitoon preanalyyttiseen ongelmaan työelämässä ja osoittaa sillä projektin 

uskottavuutta.  



  

33 

Edellä mainitun tuloksen kanssa yhdensuuntainen on vastaajien positiivinen mielipide tuotteen 

hyödyllisyydestä. Vastaajista suurin osa (91,66 %) oli täysin samaa mieltä esitetyn väittämän 

kanssa, että videon aihe on hyödyllinen ja hyvä muistutus näytteenottajille. Vastauksista voidaan 

päätellä, että tuotteen hyödyllisyyttä ei ajateltu vain omaa tarvetta ajatellen, vaan vastaajat saat-

toivat kokea tuotteen hyödylliseksi koko työyhteisön kannalta. 

 

Tarkoituksenmukaisuudella tarkoitetaan, että projekti ja sen tuotos on kohdistettu hyödynsaajien 

tarpeisiin ja mahdollisuuksiin sopivaksi. Halusimme selvittää kohderyhmän asenteita hyytymistut-

kimusten näytteenottoon ja preanalytiikan laatuun liittyen, jotta pystyisimme sitä kautta arvioimaan 

opinnäytetyömme päätavoitteen esteenä olevia tekijöitä. Kysymykseen: ” Haluaisitko saada enem-

män lisäkoulutusta näytteenottoon ja tutkimuksiin liittyvistä virhelähteistä?”, 54,17 % vastasi halua-

vansa hieman enemmän ja 12,5 % haluavansa todella paljon enemmän. Tulos on projektin tavoit-

teen saavuttamisen kannalta positiivinen, sillä se kertoo kohderyhmän olevan avoin lisäkoulutuk-

sen ja -ohjeistuksen suhteen. Tämän voidaan myös ajatella olevan suoraan verrannollinen siihen 

asenteeseen, jolla näytteenottaja on lähestynyt digitaalista ohjeistusta. Vastaajien halukkuus lisä-

koulutuksia kohtaan täyttää projektin tarkoituksenmukaisuuden laatukriteerin kohderyhmän osalta, 

sillä tuotos on onnistuttu kohdistamaan hyvin heidän tarpeisiinsa. Kysymys aiheutti kuitenkin hie-

man hajontaa vastaajien kesken, sillä 33,33 % vastasi, etteivät halua lisäkoulutusta aiheeseen liit-

tyen. Hajonta voi johtua esimerkiksi vastaajien negatiivisesta asenteesta aihetta kohtaan tai siitä, 

että vastaajat kokevat aiheen jostain syystä itselleen merkityksettömäksi. 

 

Projektin vaikuttavuus muodostuu siitä, miten hyvin se edesauttaa muutoksen tapahtumista koh-

deryhmän keskuudessa. Tämän opinnäytetyön pitkän ajan tavoitteena on luoda vakioidut toiminta-

tavat kaikkien kohderyhmään kuuluvien näytteenottajien kesken, mihin liittyy oleellisena osana 

myös näytteenottajien motivaatio ja muutoshalukkuus. Näin ollen yhdeksi videon laatukriteeriksi 

muodostui sen kyky tukea ja kannustaa näytteenottajia yhteistoiminnallisuuteen. Saatujen vastaus-

ten perusteella vastaajista 66,67 % oli täysin sitä mieltä, että video motivoi jatkossa kiinnittämään 

huomiota työskentelyyn, minkä lisäksi 25 % vastaajista oli osittain sitä mieltä. Videolla halusimme 

myös korostaa yhteistoiminnallisuutta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Uskomme, että yh-

teistoiminnallisuus lähtee yksilöstä käsin, mistä syystä olimme kiinnostuneita selvittämään kohde-

ryhmän yksittäisten henkilöiden toimintavalmiutta työpaikalla ja videon mahdollista vaikutusta sii-

hen. Vastaajista 50,00 % oli täysin sitä mieltä, että ohjeistuksen jälkeen he ovat itsevarmempia 

puuttumaan virhetilanteisiin työpaikalla ja lähes kaikki loput vastaajista (41,75 %) olivat ainakin 
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osittain sitä mieltä. Tulos on projektin tavoitteen saavuttamisen kannalta positiivinen, sillä sen tulos 

kertoo kohderyhmän motivaation kasvusta kiinnittämään huomiota työskentelyyn. 

 

Digitaalisen ohjeistuksen sisältämässä informaatiossa pyrimme ottamaan huomioon kohderyhmän 

aiemmat tiedot ja taidot aiheesta, minkä lisäksi kohderyhmän oppimistavoite sidottiin suoraan käy-

tännön työelämään. Videolla haluttiin tuoda uutta, syvempää, teoriatietoa hyytymismäärityksistä 

näytteenottajan käytännön tietojen ohelle, kuitenkaan paisuttamatta biokemian teoriatietoa liikaa. 

Kysyessä ”Mainittiinko videolla sinulle uusia asioita?”, 29,17 % vastaajista koki, että videolla mai-

nittiin muutama heille uusi asia ja 70,83 % vastaajista, että videolla ei mainittu heille uusia asioita. 

Vastaukset olivat osittain ennakoitavissa, koska video myötäili yleisesti tunnettuja näytteenotto-

ohjeita. Vastaajien mielipide yllätti kuitenkin siltä osin, että yleisistä ohjeistuksista puuttuu usein 

perustelut teoriatiedolla ja niitä olimme tuoneet videolla useissa kohdissa esille. Tuotoksessa halu-

simme painottaa vain hyytymistutkimusten näytteenoton prosessin tärkeyttä. Itsessään kysymys 

on valitettavasti muodoltaan epätarkka ja avoin sen suhteen, että vastasivatko näytteenottajat ai-

noastaan preanalytiikan näytteenoton toimintatapoihin vai myös hyytymistutkimusmääritysten bio-

kemiallisiin teoriatietoihin.  

 

Tuotteen tärkein laatukriteeri oli, että se on kokonaisuutena selkeä ja asian etenemistä on helppo 

seurata. Myös opinnäytetyön tavoitteen saavuttamisen kannalta on tärkeää, että kohderyhmä ky-

kenee erottamaan ohjeistuksen keskeisen asiasisällön vaivattomasti. Palautekyselyn vastauksista 

kävi ilmi, että vastaajajoukko on asiasta hyvin yksimielinen: 100 % vastaajista oli lähes tai täysin 

sitä mieltä, että videon sisältö eteni selkeästi ja sitä oli helppo seurata. Sen ohella suurin osa vas-

taajista (95,83 %) ajatteli myös ohjeistuksen digitaalisen muodon sisältämän asian jäävän parem-

min mieleen kuin vastaavan paperisen version. Edellä mainitut tulokset täyttävät erinomaisesti tuot-

teelle asetetut sisällölliset laatukriteerit ja kertoo siitä, että valittu toteutusmuoto koettiin kohderyh-

män keskuudessa toimivaksi ja hyödylliseksi. 

 

Myös videon pituudesta vastaajat olivat yksimielisiä. Kaikki vastaajat olivat täysin (83,33 %) tai 

osittain sitä mieltä (16,67 %), että video oli pituudeltaan sopiva. Väitteen ”videon tekstit ehti lukea 

rauhassa” kanssa täysin samaa mieltä oli 37,5 % ja osittain samaa mieltä 41,67 % vastaajista, 

mistä saa käsityksen, että tekstit olivat ajoitettu suhteellisen hyvin kohderyhmään nähden. Kuiten-

kin 20,83 % vastanneista oli väitteen kanssa osittain tai täysin eri mieltä, mikä tarkoittaa, että nämä 

vastaajat eivät täysin ehtineet lukea kaikkia tekstejä rauhassa.  
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Videota tehdessä meille oli tärkeää, että noudatamme HUSin imagoa, huomioiden ulkoasun kuten 

valkosini värityksen ja logon. Kiinnitimme erityistä huomiota siihen, että lopullinen tuotos on sekä 

sisällöltään että ulkoasultaan toimeksiantajaorganisaation brändiin sopiva, mutta halusimme lisäksi 

kuulla kohderyhmän mielipiteen asiasta. Kaikkien vastaajien mielestä videon ulkoasu oli täysin 

(82,61 %) tai osittain (17,39 %) HUSin imagoon sopiva ja siisti. Vastauksista voidaan päätellä, että 

tuote saavutti onnistuneesti sille asetetut tavoitteet kyseisten laatukriteerien puolesta. 

 

Kyselyn lopuksi esitimme lisäkysymyksen siitä, haluaako kohderyhmä saada digitaalisen ohjeis-

tuksen kaltaisia videoita myös jatkossa työhön liittyvistä aiheista. 87,5 % vastaajista haluaa saada 

enemmän samankaltaisia videoita työhön liittyvistä aiheista, mutta muutama vastaaja (12,5 %) ei 

osannut sanoa. Tulos on projektin tavoitteen saavuttamisen kannalta positiivinen, sillä se kertoo 

kohderyhmän halukkuudesta kehittää toimintaa uusien ohjeistuksien myötä. 

10.2 Luotettavuus 

Kun vastaajien määrä on pieni, muutama kymmenen, yhden henkilön vastaus vaikuttaa jo näky-

västi saataviin prosenttilukuihin. Kyselyn vastausprosentissa täytyy ottaa huomioon myös se, että 

vastanneet henkilöt ovat yleensä erilaisia kuin vastaamatta jättäneet, minkä takia syntynyt kato 

vääristää tuloksia aina jossain määrin. Jos vain viidesosalta kyselylomakkeen saaneista saadaan 

vastaus, ei voida yleistää, mitä mieltä vastaamatta jättäneet olisivat olleet asiasta. (Heikkilä 2014, 

75–76.) On mahdollista, että digitaalisen ohjeistuksen katsoivat ja kyselyyn vastasivat vain ne hen-

kilöt, jotka olivat jo valmiiksi positiivisesti asennoituneita aihetta kohtaan ja tästä syystä myös saa-

mamme palaute kuvastaa todellista suurempaa tyytyväisyyttä. On mahdollista, että ohjeistuksen 

katsoivat myös ne henkilöt, jotka eivät kuitenkaan vastanneet palautekyselyyn. Tämä voi aiheuttaa 

sen, että vastaukset osoittavat tuotteen todellista tehottomammaksi, sillä ohjeistuksen sisältämä 

tieto on saatettu kokea uudeksi ja hyödylliseksi myös niiden henkilöiden osalta, joiden vastausta ei 

tällä hetkellä ole. Tämä olisi kuitenkin projektin tavoitteiden kannalta positiivinen tilanne, sillä pa-

lautekysely on vain projektin tekijöitä varten siinä missä digitaalinen oheistus on kohderyhmää var-

ten.  

 

Heikkilä myös painottaa, että otoksen koko vaikuttaa siihen, miten tarkkoja tuloksia sen perusteella 

voidaan esittää ja miten pitkälle meneviä johtopäätöksiä tutkimustulosten perusteella voidaan 
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tehdä (2014, 75). Lähetimme digitaalisen ohjeistuksen ja kyselylomakkeen yhteyshenkilön välityk-

sellä kohderyhmälle, mistä syystä todellisen vastaanottajajoukon koostumus ja koko jäivät hieman 

epäselväksi.  

 

Vaikka suurin osa ihmisistä alkaa jo olemaan tottuneita kyselylomakkeiden täyttämiseen, on loma-

ketutkimusten hävikki yleensä suurta. Tähän vaikuttaa mm. rajoitettu mahdollisuus motivoida hen-

kilöitä, kun motivointi perustuu ainoastaan kyselyn yhteydessä lähetettyyn saatekirjeeseen. Lisäksi 

täytyy huomioida, että strukturoidun kyselylomakkeen kysymysten vastausvaihtoehdoilla, sana-

muodoilla ja selkeydellä on iso merkitys kerättyyn aineistoon. (Hirsjärvi & Hurme, 36; Heikkilä 2014, 

77.) Teimme tietoisen valinnan valitessamme palautteen keräämisen muodoksi sähköisen kysely-

lomakkeen, vaikka tiedostimme myös sen huonot puolet. Saatekirje kirjoitettiin huolellisesti ja vas-

tausaikaa pidennettiin, mutta siitä huolimatta vastausprosentti jäi matalaksi. Koemme kuitenkin 

saadun aineiston olevan riittävä kyselyn luonteeseen nähden ja saatujen vastausten olevan sisäl-

löltään laadukkaita ja todenmukaisia. Vastausajan sulkeutumisen jälkeen kävimme vielä huolelli-

sesti läpi lomakkeen sisältämät kysymykset ja vastausvaihtoehdot, jotta mahdollisesti väärinym-

märretyt tai huonosti muotoillut kysymykset olisivat viimeistään siinä vaiheessa käyneet ilmi.  

 

Sekä tutkimusajankohta että tiedonkeruun aikana tapahtuvat asiat vaikuttavat ihmisten vastauksiin, 

mikä voi johtaa siihen, että virheellinen tutkimusajankohta aiheuttaa vinoutuneita tutkimustuloksia 

(Heikkilä 2014, 76). Ajoitimme palautekyselyn niin, että siihen pystyivät vastaamaan kaikki näyt-

teenottajat riippumatta siitä, tekevätkö he aamu- vai iltavuoroja. Opinnäytetyön tekijät eivät olleet 

tiedonkeruun aikoihin paikan päällä kohderyhmän luona, joten yksikön sisällä tapahtuvista asioista 

ei ole tältä ajalta tietoa. Näytteenottajan työn luonteeseen kuitenkin liittyy muuttuva ja kiireinen 

työympäristö, mistä syystä sen voidaan ajatella osittain vaikuttaneen saatuihin vastauksiin. Varsin-

kin kesken jääneet kyselylomakkeiden voidaan ajatella kertovan siitä, että videon katseluun ja ky-

selyn täyttämiseen ei ollut riittävästi aikaa käytettävissä. 

 

Kyselyn luotettavuutta punnitessa tulee ottaa huomioon, että kyselyn tarkoituksena oli ainoastaan 

kerätä kohderyhmän palaute tuotteesta, ei tutkia ilmiötä itsessään. Koimme keräämämme aineis-

ton luotettavaksi ja hyödylliseksi projektin arvioinnin kannalta, sillä vastauksissa näkyi selkeä joh-

donmukaisuus ja samansuuntaisuus: tuote oli selkeä ja sen sisältö koetiin hyödylliseksi. 
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11 POHDINTA 

Opinnäytetyöllä pyrimme vastaamaan toimeksiantajan tarpeeseen kehittää hyytymistutkimusten 

näytteenottotoiminnan laatua. Lyhyen aikavälin tavoitteena on, että näytteenottajat saavat hyvän 

käsityksen hyytymisnäytteeseen vaikuttavista preanalytiikan virhelähteistä sekä siitä, miten niitä on 

mahdollista välttää vakioidulla näytteenotolla. Opinnäytetyö onnistui kokonaisuutena hyvin, mikä 

tarkoittaa sitä, että pääsimme asettamiimme lyhyen aikavälin tavoitteisiin ja onnistuimme luomaa 

tuotteesta asettamiemme laatukriteerien mukaisen. Onnistuimme vaikuttamaan kohderyhmäksi va-

littujen näytteenottajien toimintaan ja asenteisiin, minkä lisäksi toimeksiantaja antoi hyväksyvän 

palautteen projektin tuotokselle. Tuotos, digitaalinen ohjeistus, on itsessään juuri kuten suunnitte-

limme, siinä korostui ammatillisuus, selkeys ja informatiivisuus. Pitkän ajan tavoitteiden täyttyminen 

vaatii projektin kestoa pidemmän aikavälin, joten lopputulos jää siltä osin vielä auki. Tässä vai-

heessa emme vielä todistetusti tiedä edistääkö digitaalinen ohjeistus näytteenottajien preanalyyt-

tista osaamista hyytymistutkimusten osalta. Emme kuitenkaan näe esteitä sille, miksi projektille 

asetetut pitkän ajan tavoitteet eivät voisi toteutua, jos toimeksiantaja jatkaa projektin ylläpitoa aktii-

visesti. 

 

Olemme noudattaneet Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene Ry:n julkaisemia ammatti-

korkeakoulujen opinnäytetöiden eettisiä suosituksia, jotka pohjautuvat lainsäädäntöön sekä tie-

deyhteisön kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimuseettisiin suosituksiin, linjauksiin ja periaatteisiin. 

(Arene Ry 2020, viitattu 14.2.2021). Tämä tarkoittaa, että opinnäytetyö on tehty noudattaen tutki-

museettisen neuvottelukunnan (TENK) hyvän tieteen käytäntöjä, joilla varmistetaan hyvää tieteel-

listä käytäntöä ja ehkäistään tieteellistä epärehellisyyttä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 

viitattu 1.2.2021). 

 

Tammikuussa 2020 molemmilla opiskelijoilla oli samanlaiset ajatukset siitä, että haluamme valmis-

tua bioanalyytikoiksi tavoiteaikaa nopeammin, joten päätimme aloittaa opinnäytetyön tekemisen 

opintosuunnitelmaan nähden etuajassa. Suunnitteluvaiheessa arvioimme opinnäytetyöprojektiin 

liittyvän neljä pääriskiä, jotka käsittelivät aikataulua, kustannuksia, tiedonkulkua sekä tietotekniik-

kaa.  Opinnäytetyön prosessi ja sen toteutus etenivät pitkälti alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 

ja pysyimme suunnitelmien mukaisessa aikataulussa, vaikka suoritimme samanaikaisesti bioanaly-

tiikka tutkinnon opintojaksoja. Projekti noudatti sille asetettua aikataulua ja kustannusarviota, minkä 

lisäksi vältyttiin myös tietoteknisiltä ongelmilta. Projektin luonteen takia toteutuksessa ei käytetty 
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rahaa, vaan tämä elementti pyrittiin korvaamaan käyttämällä hieman enemmän aikaa ja valitse-

malla rajoitetumpi toteutusalue. Projektille asetetusta laadusta emme olleet valmiita tinkimään. 

Opinnäytetyön tekijöinä teimme vahvasti yhteistyötä koko projektin ajan ja olemme tyytyväisiä saa-

maamme opinnäytetyön etäohjaukseen Oulun ammattikorkeakoulun opettajilta. Työstimme opin-

näytetyötä aikana, jolloin maailmalla vaikutti COVID-19 pandemia ja tämä vaikutti projektityösken-

telyyn esimerkiksi siten, että fyysiset kontaktit oli rajoitettava minimiin. Myös Oulun ammattikorkea-

koulun tiloissa työskentelyyn tuli pandemian takia lisärajoituksia, mutta toimivan tietotekniikan 

avulla saimme videomateriaalin käsiteltyä myös kotoa käsin. Suunnitteluvaiheessa arvioimme tie-

toteknisten ongelmien riskikertoimen merkittäväksi, mutta riskit eivät toteutuneet projektin aikana. 

Työlle suunniteltu aikataulu oli tehty väljäksi ja se toteutui haasteista huolimatta onnistuneesti. 

 

Projektin arvioitu työmäärä ja siihen käytettävä aika ei pysynyt täysin suunnitellussa määrässä, 

mikä johtui osaltaan projektin ulkopuolisista syistä sekä sellaisista projektin osatekijöistä, joita 

emme itse voineet hallita. Suurin osa suunnitelmaan tulleista muutoksista oli kuitenkin huomioitu jo 

projektin riskien arvioinnissa, joten missään vaiheessa projektin toteutus ei täysin vaarantunut. 

Viestintä toimeksiantajaorganisaation kanssa osoittautui odotettua työläämmäksi, erityisesti Tutki-

jan työpöydän kautta, mistä syystä esimerkiksi opinnäytetyön pakollisten lomakkeiden hyväksyntä 

vei huomattavasti oletettua enemmän aikaa. Lisäksi kommunikoinnissa yhteyshenkilön kanssa oli 

paikoitellen aukkoja, emmekä onnistuneet projektin aikana löytämään toimivaa viestintäkanavaa, 

jonka avulla viestintä tapahtuisi nopeasti ja tehokkaasti; reaaliajassa. Edellä mainittujen ongelmien 

ennakoinnissa olisi saattanut auttaa opiskelijoiden syvällisempi perehtyminen toimeksiantajaor-

ganisaation tutkimuskäytäntöihin, työtapoihin ja moniportaiseen henkilöstöjakoon jo ennen projek-

tin aloittamista. Digitaaliseen ohjeistuksen palautekyselyyn olisimme toivoneet hieman enemmän 

vastauksia, mutta pieni vastaajamäärä oli myös tavallaan odotettua, kun otetaan huomioon kohde-

ryhmän työnkuva ja projektin aikataulu. 

 

Opinnäytetyön tekijöinä meillä ei ollut aikaisempaa kokemusta opinnäytetyön tai muun samankal-

taisen jäsennellyn projektin tekemisestä. Projekti oli oppimiskokemuksena hyvä ja käytännöllinen, 

mikä vahvisti tekijöiden osaamista mm. kirjoittajana, tiedonhakijana, projektinvetäjänä ja projektitii-

min jäsenenä. Lisäksi opinnäytetyö vahvisti meidän ymmärrystämme siitä, kuinka pienimuotoisen-

kin projektin kokoaminen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi vaatii todellisuudessa usean kuukauden 

työstämisen. Opittuina konkreettisina taitoina voidaan mainita mm. videoeditointiohjelman ja eri-

laisten tietokantojen käytön, oman alan kielitaidon kerryttämisen sekä ajanhallinta- ja organisointi-
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taitojen vahvistamisen. Opinnäytetyön tekijöinä jouduimme aktiivisesti reflektoimaan, eli tunnista-

maan ja kyseenalaistamaan, oman tekemisemme lähtökohtia ja pyrkiä löytämään uusia näkökul-

mia niihin. Opinnäytetyöprosessin eri vaiheiden toteuttaminen ja niiden merkityksen tietoinen ym-

märtäminen vaikutti suoraan opiskelijoiden metakognitiiviseen tiedon kasvamiseen. Tämä edes-

auttaa jatkossa opiskelijoiden toimimista asiantuntijatehtävissä, joissa oman toiminnan arviointi ja 

kehittäminen sekä uusien toimintatapojen oppiminen on keskeistä. 

 

Tämä opinnäytetyö käsittelee hyytymistutkimusten laatuun vaikuttavia tekijöitä vain preanalytiikan 

näytteenottoprosessin kautta. Aihetta on mahdollista laajentaa siten, että ohjeistuksessa käsiteltäi-

siin hyytymismäärityksien kokonaista prosessia preanalytiikasta aina analytiikkaan ja postanalytiik-

kaan asti. Opinnäytetyömme ei ollut tutkimuksellinen siinä määrin, että ilmiön pohjasyihin olisi 

päästy. Ilmiön tarkempi tutkimus voisi olla aiheellista, jotta saataisiin selvempi kuva siitä, mikä to-

siasiassa vaikuttaa näytteenottajan toimintatapoihin; asenteet, tietämättömyys vai kiire? Omaa pa-

lautekyselyämme olisimme voineet kehittää siten, että kysymykset olisi muotoiltu ja eritelty parem-

min, minkä jälkeen kerätty aineisto olisi kertonut ilmiön taustoista paremmin. Saimme selville, että 

suurin osa näytteenottajista oli nähnyt virheellisiä toimintatapoja työelämässä, mutta kyselyn poh-

jalta ei selvinnyt, mitä virheellisiä toimintatapoja näkyy useimmiten ja eniten. Yksittäisiin toiminta-

tapoihin, kuten staasin tai putkisekoittajan käyttöön, ei voida siis erikseen puuttua, koska tietoa 

eniten toistuvista virheellisistä toimintatavoista ei ole. 

 

Pitkänajan tavoitteiden toteutumista olisi hyvä tarkastella ja seurata valituilla kehitysmittareilla tai 

mahdollisesti järjestää tavoitteelle spesifinen seurantamenettely toimeksiantajan puolesta. Pit-

känajan tavoitteisiin lukeutuvat hyytymisautomaatioanalysaattorien väärien tuloksien minimointi, 

uusintanäytteiden vähentyminen, hyytymismäärityksien laadun vahvistaminen sekä potilasturvalli-

suuden paraneminen. Pitkänajan tavoitteiden täyttyminen säästää organisaation resursseja pitkällä 

aikavälillä. Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamista olisi mahdollista tarkastella esimerkiksi 

työelämäympäristössä tehtävällä tutkimuksella, jossa seurattaisiin näytteenottajien toimintatapoja 

ja verrattaisiin tuloksia pitkällä aikavälillä. Opinnäytetyön idea nousi käytännön työelämässä havai-

tusta ongelmasta, joten seurantamenettely voi olla niinkin yksinkertainen, että yhteyshenkilömme 

tarkastelee muutosta aiempaan tilanteeseen verrattuna konkreettisesti oman vastuualueensa näyt-

teenottajien keskuudessa. Kohderyhmän osalta olisimme kiinnostuneita tietämään, vaikuttiko opin-

näytetyön tuotos positiivisesti heidän preanalytiikan osaamiseen hyytymismäärityksien osalta ja 

auttoiko biologisien aktiivisuusmäärityksien menetelmien perusteiden ymmärtäminen, miksi huono 
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preanalytiikka aiheuttaa vääriä tuloksia. Opinnäytetyön tekijöinä toivomme tavoitteidemme toteutu-

van niin, että kohderyhmän työskentely hyytymistutkimusmäärityksien parissa muuttuu vakioiduksi.  

 

Opinnäytetyön saama palaute on samansuuntaista sen kanssa, mitä mieltä itsekin olemme projek-

tista ja sen tuotoksesta. Toimeksiantajalta saatu palaute sekä projektin aikana että sen päätteeksi 

on ollut kokonaisuudessaan positiivista ja koimme tuotteeseen liittyvät kehitysehdotukset hyödylli-

siksi. Yhteyshenkilön palaute oli selkeä: ”Hyvältä vaikuttaa - - hieno toteutus kaikin puolin” (Martio, 

sähköpostiviesti 20.1.2021). Myös kohderyhmän antamaan palautteeseen olemme tyytyväisiä ja 

se on pitkälti sen suuntaista, mitä osasimme odottaa.  
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