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1  JOHDANTO  

Opinnäytetyöni käsittelee aiemmin tutkimatonta tietoa Kainuun keskussairaalan lastentautien 

vastuualueelle tehtyjen opinnäytetöiden hyödynnettävyydestä käytännön hoitotyössä. Opin-

näytetyöstä tekee mielenkiintoisen, mutta haasteellisen, aiheen aikaisempi tutkimattomuus. Jo 

aiheanalyysivaiheessa minulle selvisi, ettei samanlaisia opinnäytetöitä ja tutkimuksia löydy 

Kajaanin ammattikorkeakoulusta. Aineistohakua eri tietokannoista tehdessä aiheen tutkimat-

tomuus vahvistui entisestään. Aiheen valintaan vaikutti aikaisemman opinnäytetyön aiheen 

peruuntuminen sen ollessa liian laaja yksin tehtäväksi. Tuntui luontevalta jatkaa uuden opin-

näytetyön aiheen parissa samalla aihepiirillä (lastentautien hoitotyö) ja saman ohjaavan opet-

tajan kanssa. 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda esille millä tavoin lastentautien hoitotyön hen-

kilökunta on hyödyntänyt Kajaanin ammattikorkeakoulussa tehtyjä opinnäytetöitä. Opinnäy-

tetyön tavoitteena on kuvata niitä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet opinnäytetöiden hyödyn-

nettävyyteen lastentautien vastuualueella Kainuun keskussairaalassa. Opinnäytetyön tavoit-

teena on myös lisätä tulevien opinnäytetöiden hyödynnettävyyttä lastentautien vastuualueella 

työelämälähtöisesti. 

Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen eli aineistolähtöinen tutkimus. Opinnäytetyöni perustuu 

tehtyjen opinnäytetöiden taulukointiin, teemahaastatteluun ja haastattelun sisällön analysoin-

tiin. Teemahaastattelun ja haastattelun analysoinnin pohjalta teen johtopäätökset opinnäyte-

töiden hyödynnettävyydestä ja merkityksestä käytännön hoitotyön kannalta. Aiheenrajauksen 

suoritin aiheanalyysivaiheessa. Rajasin opinnäytetyöt koskemaan 2000-luvulla Kajaanin am-

mattikorkeakoulussa tehtyjä opinnäytetöitä. Toinen rajaus kohdistui koskemaan lastentau-

tienhoitotyötä Kainuun keskussairaalan lastenosastolla, lastentautien poliklinikalla ja vas-

tasyntyneiden tehosteisenhoidon yksikössä. Lastentautien vastuualueeseen kuuluvat edellä 

mainitut yksiköt tarkoittaen alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten somaattista erikoissairaan-

hoitoa. Opinnäytetöiden hyödynnettävyyttä tutkittaessa otan opinnäytetyöhöni mukaan poti-

lasohjausta, toimintaohjeita ja erilaisia käytännön hoitotyötä koskevia opinnäytetöitä. Rajauk-

siani perustelen sairaanhoitajan keskeisillä osaamisvaatimuskuvauksilla, joita ovat mm. poti-

laan ohjaus- ja opetusosaaminen, kliiniset taidot ja päätöksentekotaidot. (Sairaanhoitajan 

koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit 05/2006. hoitotyön koulutusohjelma., 

http://maakunta.kainuun.fi/lastentaudit) 
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Opinnäytetyöni tekemisen tavoitteena on tukea ammatillista kasvuani ja kehittää ammattitai-

toani tutkitun tiedon etsimisessä, tutkitun tiedon kriittisessä tarkastelussa ja tiedonkeruume-

netelmien käyttämisessä. Tutkimus- ja kehittämisosaamistani tukee oman työni kriittinen ar-

viointi ja kehittäminen. Henkilökohtaiset tavoitteeni opinnäytetyön suhteen ovat suoraan 

yhteydessä Opetusministeriön 2006 laatimaan ”Sairaanhoitajan ammattitaitovaatimukset 

ammatillisen osaamisen eri osa-alueilla” -ohjeistukseen. (Koulutuksesta valmistuvien amma-

tillinen osaaminen, Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:24) 

Opinnäytetyöni tukee vaihtoehtoisia ammattiopintojani, kirurgista hoitotyötä, aiheen ja ta-

voitteiden kautta. Kirurgisen hoitotyön tavoitteisiin kuuluu kirurgisen hoitotyön laadun ke-

hittäminen sekä kriittisen ja luovan oman asiantuntijuuden kehittäminen. Opinnäytetyöni 

tulee kehittämään minun asiantuntijuuttani hoitotyössä ja kriittistä sekä luovaa ajatteluani. 

Opinnäytetyö luo pohjan kehittyä urallani sairaanhoitajana ja antaa mahdollisuuden edetä 

sekä kouluttautua eteenpäin hoitotyön saralla. (Kajaanin ammattikorkeakoulu. Opinto-opas 

2004>2005. 67-69.) 

Opinnäytetyöprosessini alkoi Kainuun keskussairaalan lastentautien vastuualueelle tehtyjen 

opinnäytetöiden tarkastelulla. Töiden taulukoinnilla halusin selvittää itselleni ilmiön taustalla 

olevat asiat. Suunnitelmavaiheessa muodostin kaksi tutkimustehtävää, jotka säilyivät muut-

tumattomina koko opinnäytetyöprosessin loppuun. Tutkimustehtävien pohjalta tein teema-

haastattelua varten viisi teemaa. Haastattelun kirjoitin puuhtaaksi sanasta sanaan ja etsin pel-

kistettyjä ilmuksia, joilla katsoin olevan merkitystä opinnäytetyöni kannalta. Pelkistetyistä il-

mauksista muodostin alaluokkia ja alaluokista yläluokkia. Näin muodostui sisällön analyysilla 

pohja tulosten raportointiin. Tulokset on kuvattu käyttäen haastettelusta ilmenneitä toden 

mukaisia ilmauksia. 
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2  OPINNÄYTETYÖT KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUSSA 

Opinnäytetyöni käsittelee aiemmin tutkimatonta tietoa Kainuun keskussairaalan lastentautien 

vastuualueelle tehtyjen opinnäytetöiden hyödynnettävyydestä käytännön hoitotyössä. 

Tässä opinnäytetyössä mainittavia lastentautienhoitotyöhön liittyvillä opinnäytetöillä tarkoi-

tan 2000-luvulla Kajaanin ammattikorkeakoulusta Kainuun keskussairaalan lastentautien vas-

tuualueelle tehtyjä opinnäytetöitä. Opinnäytetyössäni käytettävien töiden rajaus suoritettiin 

aiheanalyysia tehdessä keväällä 2008. 

2.1  Kajaanin ammattikorkeakoulu ja opinnäytetyö 

Kajaanin ammattikorkeakoulu vakinaistettiin ensimmäisten ammattikorkeakoulujen joukossa 

valtioneuvoston luvalla 1996. Kajaanin ammattikorkeakoulu on Kajaanin kaupungin omis-

tama liikelaitos, jossa opiskelee vuosittain noin 2000 opiskelijaa. Ammattikorkeakoulun ”pai-

nopisteitä ovat innovaatioympäristön yhteistyön kehittäminen, Kainuun maakuntakokeilun 

toteutuksen onnistuminen sekä koulutuksen kehittäminen ja kilpailukyvyn varmistaminen.” 

(http://www.kajak.fi/suomeksi/Esittely/Toiminta.iw3). 

Kajaanin ammattikorkeakoulusta tehtyjen opinnäytetöiden sisältöä määrittelevät opetusmi-

nisteriön laatimat erilaiset ohjeistukset ja säädökset. Laatusuosituksien mukainen opinnäyte-

työn laajuus on 15 opintopistettä sisältäen itsenäisen työskentelyn, seminaarit ja ohjauskes-

kustelun. Opetusministeriön laatimien säädösten mukaan opinnäytetyön tavoitteena on ke-

hittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liit-

tyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä (Valtioneuvoston asetus 352/2003). 

Opinnäytetyö on oppimisprosessi, joka tukee asiantuntijuuteen kehittymistä. Opinnäytetyös-

sään opiskelija syventää ammatillista osaamistaan työelämän ilmiöistä ja kehittää ammatillista 

tekemisen osaamistaan käyttämällä perusteluissaan tutkittua tietoa ja noudattamalla tutki-

muksen yleisiä eettisiä pelisääntöjä.  Opinnäytetyöprosessissa opiskelijan tavoitteena on so-

veltaa tietotaitoaan käytännön työelämässä esille tulevien haasteiden ratkaisussa ja kehittyä 

oman koulutusalansa mukaisissa valmiuksissa. Kokonaisuutena opinnäytetyö koostuu työ-
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prosessista, kirjallisesta raportista, suullisesta esityksestä ja kypsyysnäytteestä 

(http://193.167.122.14/opari/ontOntYleista.aspx). 

2.2  Opinnäytetöiden työelämälähtöisyys ja näyttöön perustuva hoitotyö 

Työelämälähtöisyys on ammattikorkeakoulutuksen peruslähtökohta. Siksi opinnäytetyö teh-

dään vastaamaan mahdollisimman paljon työelämän tarkoituksia ja tavoitteita, ei kuitenkaan 

työelämälle vaan työelämässä tehtäväksi prosessiksi. 

(http://193.167.122.14/Opari/ontTuki1.aspx) 

Opinnäytetyön tulisi olla luonteeltaan joko tutkielma-, projekti- tai kehittämistehtävä tyyppi-

nen tai toiminnallinen. Opinnäytetyöllä haetaan tekijän soveltavan tutkimus- ja kehittämis-

työn vahvistamista ammattikorkeakoulun ympäristössä. Opinnäytetyön työelämälähtöisyy-

destä kertoo sen liittäminen eri yritysten ja organisaatioiden tutkimus-, kehittämistyö- ja tuo-

tekehityshankkeisiin. Opiskelijan oppimisen ja ammattitaidon kehittymisen kannalta on suo-

tuisinta liittää opinnäytetyö harjoitteluihin ja syventäviin opintoihin 

(http://193.167.122.14/Opari/ontOntYleista.aspx). 

Työelämän ja ammattikorkeakoulujärjestelmän suunnalta on kohdistunut paljon odotuksia 

opinnäytetöiden sisällön suhteen. Opinnäytetyön vaatimuksiin on liitetty teoreettisuus ja 

oman ammattialan asiantuntijuuden osoittaminen. Opinnäytetyötä ammattikorkeakouluissa 

on ohjannut myös tarve erottua selkeämmin tiede- ja taidekorkeakoulujen sekä yliopistojen 

pro gradu – tutkielmista työelämälähtöisyydellään. (Rissanen. 2003) 

Sairaanhoitajaopinnoissa opinnäytetyö suositellaan liitettäväksi vaihtoehtoisiin ammattiopin-

toihin ja sen aikana suoritettaviin harjoitteluihin. Tämä on varsin hankalaa, koska opinnäyte-

työprosessin työstäminen alkaa varsin aikaisessa vaiheessa (2.vuosikurssi) opintoja. Tässä 

vaiheessa opiskelijalla ei välttämättä ole vielä selvyyttä, minkä vaihtoehtoisen ammattiopinto-

suunnan hän aikoo valita. (Kajaanin ammattikorkeakoulu. Opinto-opas 2004>2005.)  

Näyttöön perustuva hoitotyö tarkoittaa lyhyesti parasta ajan tasalla olevaa tutkittua tietoa, 

jonka kohteena on asiakas, potilas, perhe tai ryhmä. Tutkittu näyttö voi perustua tieteelliseen, 

hyväksi havaittuun tai kokemuksen luomaan tietoon hyvistä hoitokäytänteistä. Näyttöön pe-

rustuva hoitotyö on hoitotieteellisesti tutkittua tietoa, joka perustuu tietoihin ihmisestä eri 
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ikä-, kehitys- ja elämän vaiheissa, tietoihin ihmisen ja ympäristön välisestä vuorovaikutukses-

ta, tietoihin hoitotyön toiminnoista ja hoitomenetelmistä sekä niiden vaikuttavuudesta ihmi-

sen hyvinvointiin ja selviytymiseen. Kaiken näyttöön perustuvan hoitotyön tavoitteena on 

korkea hoidon laatu ja tuloksellisuus. Hoitotyö ei saisi perustua traditioon, mielipiteisiin, ta-

poihin tai kokeiluihin. Näyttöön perustuva hoitotyö etsii kriittisiä tapoja ajattelulle ja pyrkii 

kyseenalaistamaan hoitotyön epäkohtia. (Lauri & Hupli. 2000. 21-24., Lauri. 2003. 7-12.) 

Näyttöön perustuvan hoitotyön lähtökohtana on mielekäs, käytännön hoitotyön ja potilaan 

hyvinvoinnin kannalta merkittävä kysymys. Käytännön hoitotyössä haetaan vastausta ongel-

maan erilaisen tiedon avulla sekä hoitotieteellisillä menetelmillä. Ongelmaan haetaan ratkai-

sua kirjallisuudesta, tietokannoista ja kokemusperäisestä tiedosta. Ongelmanratkaisussa arvi-

oidaan tiedon luotettavuus ja sen käyttökelpoisuus. Olennaista kokonaisuuden kannalta on 

myös tulosten kriittinen arviointi ja palautteen hankkiminen. Ongelmanratkaisussa täytyy 

varmistua siitä, että toimintatavat ja hoitotyön menetelmät perustuvat tutkittuun tietoon. 

(Voutilainen. Leino-Kilpi ym. 2001. 9-16.) 

Näyttöön perustuvan hoitotyön hyödynnettävyyttä estäviä tekijöitä kuvataan esimerkiksi 

Lindforsin (2007) tehdyssä pro gradu-tutkielmassa. Suurimpana yksittäisenä ongelmana pide-

tään yksilöstä, hoitotyöntekijästä, lähteviä estäviä tekijöitä. Myös tulosten kliinisen vaikutuk-

sen mitättömyys käytännön hoitotyön kannalta koetaan merkittävänä esteenä. Voutilainen, 

Leino-Kilpi ym. kuvaavat ”Hoitotyön vuosikirja 2001 – näyttöön perustuva hoitotyö”-

kirjassaan merkittävimmiksi estäviksi tekijöiksi neljä eri osa-aluetta: yksilölähtöiset, organisaa-

tiolähtöiset, kulttuurilähtöiset ja tutkimuslähtöiset esteet. 

Yksilölähtöisiä esteitä ovat kielteinen asenne, ei nähdä tarvetta muuttaa käytänteitä ja ajan 

puute. Usein hoitotyöntekijä ei edes tiedä tutkimusten olemassaolosta. Tutkimustuloksia ei 

ymmärretä ja/tai niitä ei osata soveltaa käytännön hoitotyöhön. Nykyään ongelmana voidaan 

pitää myös tiedon suurta saatavuutta. Internet tarjoaa paljon luotettavaa ja epäluotettavaa 

tietoa, joka on helposti kaikkien hoitotyöntekijöiden saatavilla. Hoitotyöntekijät eivät välttä-

mättä osaa erottaa tietojen luotettavuutta ja erottaa niiden sisältöä epäluotettavasta tiedosta. 

Organisaatiolähtöiset esteet liittyvät hoitotyön johdon puutteisiin. Hoitotyöntekijöitä ei tueta 

eikä kannusteta käytännön hoitotyössä. Henkilökuntaa ei kouluteta tarpeeksi ja moniamma-

tillinen yhteistyö takkuilee. Kulttuurilähtöiset esteet muodostuvat organisaation kielteisestä 

asenteesta uuden kehittämiseen. Työn teossa korostetaan tässä ja nyt -tehtävää hoitotyötä 

eikä pystytä katsomaan tulevaisuuteen. Myös hoitajien vastuualueiden puute tai roolittomuus 
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on este näyttöön perustuvan hoitotyön toteutukselle. Tutkimuslähtöisistä esteistä kuvataan 

tutkimuksen laatuun liittyviä tekijöitä. Tutkimustulokset eivät hyödytä tai hyödyttävät mini-

maalisesti juuri kyseessä olevaa työyksikköä. Tutkimustuloksissa kuvattu näyttö on epäselvää 

tai käytännön kannalta merkityksetöntä. (Lauri ym. 2000.) 
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3  TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

Opinnäytteeni tulee olemaan aineistolähtöinen eli laadullinen tutkimusprosessi. Tarkoitukse-

na on kuvata lastentautien hoitotyöhön liittyvien opinnäytetöiden hyödynnettävyyttä Kai-

nuun keskussairaalan lastentautien vastuualueella. Tutkimusmenetelmänä tulee olemaan kes-

keisten käsitteiden purkaminen, aineiston keruu teemahaastattelulla ja haastattelun sisäl-

lönanalysointi. 

1. Millä tavoin Kainuun keskussairaalan lastentautien vastuualueelle tehtyjä opinnäyte-

töitä on hyödynnetty käytännön työelämässä? 

2. Millaiset tekijät vaikuttavat sairaanhoitajien valmiuksiin käyttää lastentautien hoito-

työn osa-alueella tehtyjä opinnäytetöitä hoitotyön kehittämiseksi? 
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4  TUTKIMUSMENETELMÄT 

Opinnäytetyöni on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, jossa olen käyttänyt aineistonhan-

kintamenetelmänä teemahaastattelua. Haastattelun olen analysoinut induktiivisella sisällön 

analyysilla. 

4.1  Opinnäytetyössäni hyödynnettävien töiden tarkastelu 

Kajaanin ammattikorkeakoulusta vuosina 2000–2008 sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien 

koulutusohjelmasta valmistuneita opinnäytetöitä on 305 kappaletta. (Kaktus opinnäytetyötie-

tokanta) Näistä 305 opinnäytetyöstä noin 30 opinnäytetyötä on tehty lastentautien hoitotyön 

vastuualueelle. Aiheenrajauksen ja tutkimustehtävien mukaisia opinnäytetöitä, joita hyödyn-

nän työssäni, on 14 kappaletta. Hyödynnettävistä opinnäytetöistä olen selvittänyt taulukoin-

nin avulla seuraavat asiat: opinnäytetyön nimi, tekijät ja aika, tavoite ja tarkoitus, tutkimus-

ote/-menetelmä, tutkimustehtävä(t), tulokset/johtopäätökset. (LIITE ) 

Lastentautien vastuualueelle tehdyt opinnäytetyöt koskevat aihealueiltaan potilasohjausta, 

toimintaohjeita sairaanhoitajille ja vanhempien kokemuksien kartoittamista. Eniten on tehty 

toimintaohjeita sairaanhoitajille, kuusi kappaletta. Esimerkkeinä näistä töistä on ”Keskoslap-

sen kivun hoitotyö” vuonna 2001, ”Reumaa sairastavan lapsen hoitopolku lastentautien po-

liklinikalla” vuonna 2001 ja ”Astmaa sairastavan nuoren ohjaus polikliinisessa hoitotyössä” 

vuonna 2008. 

Hyödynnettävien opinnäytetöiden taulukoinnilla on tarkoitus selventää töiden sisältöä tee-

mahaastattelua varten. Tarvittaessa haastattelun aikana voin tarkentaa joidenkin opinnäyte-

töiden sisältöä ja tietoja, jos haastateltava ei muista tarkemmin haastattelussa esille tulevan 

opinnäytetyön tietoja. (LIITE  
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4.2  Teemahaastattelu 

Opinnäytetyössäni käytin aineiston hankintamenetelmänä haastattelua. Halusin haastattelun 

avulla selvittää, mitä haastateltavalla on sanottavaa aiheesta. Haastattelu on eräänlaista kes-

kustelua, joka tapahtuu haastattelijan aloitteesta ja on hänen johdateltavissa. Haastattelun 

idea on hyvin yksinkertainen: Haastattelija esittää kysymyksiä haastateltavalle. Näin saamme 

selville, mitä mieltä haastateltava on aiheesta ja mitä hän siitä ajattelee. Haastattelun etuna on 

sen joustavuus, näin ollen se sopii moniin erilaisiin tutkimustarkoituksiin. (Hirsjärvi & Hur-

me. 2000. 34., Eskola & Suoranta. 1998. 86.) 

Valitsin haastattelutavaksi teemahaastattelun eli puolistrukturoidun haastattelun, koska se 

tarjoaa tutkimuksen tekijälle mahdollisuuden toteuttaa haastattelun vapaamuotoisesti ennalta 

suunniteltujen teemojen mukaisesti. Teemahaastattelulle on tyypillistä, että aihepiirit ovat 

tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat. Teemahaastattelussa haastat-

telija varmistaa, että kaikki etukäteen päätetyt teema-alueet käydään haastattelun aikana läpi. 

Jos haastatteluja tehdään useita, teemojen järjestys ja laajuus voivat vaihdella. Haastattelija 

käyttää tukenaan listaa, jossa on kirjattuna tukilista käsiteltävistä aiheista. (Eskola & Suoranta. 

1998. 87., Hirsjärvi, Remes & Sajavaara. 2007. 203-204.) 

Haastatteluni teemat muodostuivat tutkimustehtävien pohjalta. Haastattelun teemoja tuli yh-

teensä viisi liittyen opinnäytetöiden työelämälähtöisyyteen, hyödynnettävyyteen, haastatelta-

van omaan kokemukseen opinnäytetöiden käytettävyydestä, millaiset tekijät vaikuttavat sai-

raanhoitajien valmiuksiin käyttää lastentautien vastuualueelle tehtyjä opinnäytetöitä käytän-

nön hoitotyön kehittämiseksi ja mitä muita tekijöitä liittyy opinnäytetöiden hyödynnettävyy-

teen lastentautien vastuualueella. (LIITE ) 

Haastattelu toteutui yhden lastentautien vastuualueella työskentelevän sairaanhoitajan yksilö-

haastatteluna. Haastateltavan valitsin ottaen huomioon hänen asemansa ja työkokemuksensa 

Kainuun keskussairaalan lastentautien vastuualueella. Lähiesimiehen (käytännössä osaston-

hoitajan) vastuulla on työyksikön opiskelijatoiminta ja siihen liittyvä opiskelijoiden ohjaus. 

Yleensä lähiesimies on ensimmäinen henkilö, johon otetaan yhteyttä työelämässä liittyen 

opinnäytetöiden toteutukseen. (Välimäki. 1998. 68–69.) 
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Haastattelun toteutin itse. Haastattelu tapahtui ennalta sovitussa rauhallisessa paikassa ilman 

häiriötekijöitä ja haastateltavan kiirettä muihin tehtäviin. Haastattelun häiriötekijät minimoi-

tiin laittamalla puhelimet kiinni ja haastateltavan ilmoitettua muille olevansa varattu. Haastat-

telussa käyttämäni nauhuri oli laadultaan nykyaikainen digitaalinen nauhuri, joten haastatte-

lun äänenlaatu oli todella hyvä. Haastattelun ”auki purkaminen” oli helppoa tästä syystä ja 

mitään haastattelun sisällöstä ei jäänyt hyödyntämättä laitteiden huonouden vuoksi. (Hirsjärvi 

& Hurme. 2000. 89–93.) 

4.3  Sisällönanalyysi 

Tutkimuksen aineisto on kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Aineiston analyysilla on tarkoitus 

luoda sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Sisällönanalyysilla on tarkoitus järjes-

tää aineisto selkeään ja tiiviiseen muotoon kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Aineis-

ton analyysilla pyritään informaatioarvon lisäämiseen luomalla hajanaisesta aineistosta selke-

ää, mielekästä ja yhtenäistä informaatiota. (Tuomi & Sarajärvi. 2009. 107–108., Eskola & 

Suoranta 1998. 138.) 

Opinnäytetyöni aineiston analyysin tein induktiivisella sisällönanalyysilla. Tuomi & Sarajärvi 

(2009) kuvaavat kirjassaan ”Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi” sivuilla 107–113 erittäin 

selkeästi sisällönanalyysin vaiheet. Olen toteuttanut aineistoni analyysin tämän mallin mu-

kaan. Sisällön analyysin aloitin kuuntelemalla haastattelun muutamaan kertaan ja kirjoittaen 

sen sana sanalta auki. Aukikirjoitettua haastattelua luin useita kertoja alleviivaten sieltä työni 

kannalta merkittäviä ilmauksia ja lauseita. Lauseet ja ilmaisut kirjoitin ylös. Seuraavaksi siir-

ryin aineiston pelkistämiseen eli redusointiin. Aineiston redusointia ohjasivat tutkimustehtä-

vät. Pelkistäminen tapahtui aukikirjoitetusta aineistosta tutkimustehtävien kysymyksillä etsien 

niitä kuvaavia ilmaisuja. Pelkistetyt ilmaisut ryhmittelin samankaltaisuuksien mukaan ala-

luokiksi. Tästä käytetään nimitystä klusterointi. Aineiston klusterointia seuraa abstrahointi, 

jossa erotetaan tutkittavan asian kannalta olennainen tieto ja muodostetaan teoreettisia käsit-

teitä.  Alaluokista muodostin yläluokkia, joita tuli yhteensä neljä. Sain kaksi teoreettista käsi-

tettä liittyen kumpaankin tutkimustehtävään. Abstrahoinnissa aineisto liitetään teoreettisiin 

käsitteisiin (yläluokat) ja tuloksissa esitän keskeisimmät käsitteet ja aineistoa kuvaavat teemat. 

(Tuomi & Sajajärvi. 2009. 107–113.) 
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5  TULOKSET 

Opinnäytetyön tulokset perustuvat yhden kokeneen sairaanhoitajan haastatteluun. Hän toi-

mii Kainuun keskussairaalan lastentautien vastuualueella vastuullisissa tehtävissä. Hänen työ-

kokemuksensa on laaja ja mielestäni hän oli hyvä vaihtoehto haastateltavaksi juuri minun 

opinnäytetyötäni varten. 

5.1  Millä tavoin Kainuun keskussairaalan lastentautien vastuualueelle tehtyjä opinnäytetöitä 

on hyödynnetty käytännön työelämässä? 

Ensimmäisellä tutkimustehtävällä halusin selvittää Kainuun keskussairaalan lastentautien vas-

tuualueelle tehtyjen opinnäytetöiden käytännön hyödynnettävyyttä. Tutkimustehtävään 

muodostui viisi alaluokkaa, joista tuli edelleen kaksi yläluokkaa. Ensimmäinen yläluokka, työ-

elämälähtöiset opinnäytetyöt, muodostui kolmesta alaluokasta: tietämättömyys opinnäyte-

töistä, opinnäytetöiden aiheiden muodostuminen ja tehtyjen opinnäytetöiden hyödyntämi-

nen. Toinen yläluokka, näyttöön perustuva hoitotyö, muodostui kahdesta alaluokasta: opin-

näytetöiden sisällön ymmärtäminen ja tutkitun tiedon käyttö. 

5.1.1  Työelämälähtöiset opinnäytetyöt 

Työelämälähtöiset opinnäytetyöt muodostui alaluokista opinnäytetöiden aiheiden muodos-

tuminen, tietämättömyys opinnäytetöistä ja tehtyjen opinnäytetöiden hyödyntäminen. Ala-

luokkaan mielestäni kuuluu opinnäytetöiden aiheiden muodostuminen, koska sillä on merkit-

tävä vaikutus töiden käytännönläheisyyden kannalta. 

Kajaanin ammattikorkeakoulusta Kainuun keskussairaalan lastentautien vastuualueelle tehty-

jen opinnäytetöiden aiheet määräytyivät pääasiassa kolmella eri tavalla. Työyksiköissä on kes-

kusteltu, mistä aiheista opinnäytetöitä voisi pyytää. Ammattikorkeakoululta on tullut infor-

maationa aiheita osastonhoitajien kokouksien kautta. Sekä opiskelijat ovat tuoneet omia toi-

veitaan esille, mistä aiheista opinnäytetöitä voisi tehdä. 

 ”Yksikössä on keskusteltu mistä asioista opinnäytetöitä voisi pyytää.” 
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 ”Toiveet ovat tulleet koululta informaationa osastonhoitajien kokouksien kautta.” 

 ”Meidän työntekijät ovat käyneet koulutuksissa, niin heillä on herännyt ajatuksia että 

tällaisestakin asiasta voisi tehdä opinnäytetyön.” 

 ”Myös opiskelijat ovat tuoneet asioita esille.” 

Opinnäytetöiden hyödynnettävyyteen vaikuttaa aiheiden käytännön läheisyys. Hyödynnettä-

vyyttä edistää ja hyödynnettävyyteen vaikuttaa työntekijöiden keskinäinen pohtiminen, mistä 

aiheista opinnäytetöitä voisi pyytää. Jos hoitajat ovat kiinnostuneita tutkittavista aiheista, he 

todennäköisesti myös tuovat esille sellaisia aiheita, joita voidaan hyödyntää käytännön hoito-

työssä. 

”On tullut myöskin eteen joku ongelma työelämässä, että tuotakin voisi joskus tutkia.” 
 
 

Haastattelun alussa ilmeni tietämättömyys tehdyistä opinnäytetöistä. Ennen varsinaista haas-

tattelua en kertonut haastateltavalle, montako työtä Kajaanin ammattikorkeakoulusta oli teh-

ty Kainuun keskussairaalan lastentautien vastuualueelle. Haastateltava yllättyi töiden luku-

määrän ollessa noin 20. 

”Valitettavasti en osaa sanoa lukumäärällisesti. Viimeksi sanoit että niitä on noin 20 

tehty ja minä vastasin siihen että niin paljonko” 

”Mun täytyy ihan rehellisesti sanoa että minä en muista niitä” 

Haastattelun edetessä pyysin haastateltavaa miettimään mistä aihealueista opinnäytetöitä on 

tehty. Pienen miettimisen jälkeen aihealueita ilmeni muutama. 

  ”Päiväkirurgiasta on minusta jotakin tehty.” 

  ”Ja sitten siihen diabetekseen liittyen, diabetespotilaiden ohjaamiseen.” 

”Muistelen että jotakin vanhempien kokemuksia on kartotettu, mutta en muista onko se 

edes 2000-luvulla.” 

Ainoana yksittäisenä mieleen jääneenä työnä haastateltava mainitsi vuonna 2001 tehdyn 

”Keskoslapsen kivun hoitotyö” – opinnäytetyön.  
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”Vastasyntyneiden kivunhoitoon liittyen, se olikin aika iso juttu se vastasyntyneiden ki-

vunhoito.” 

”Se kansio on tuolla keskolassa olemassa.” 

Vaikka kyseinen työ olisikin käytössä, se on tehty kahdeksan vuotta sitten ja sen jälkeen on 

tullut paljon laajempaa ja uudempaa tutkittua tietoa keskoslasten kivunhoitoon liittyen. Haas-

tattelusta saatujen tulosten pohjalta ei voi sanoa, käytetäänkö työtä edelleen käytännön hoito-

työssä keskoslasten tehosteisen hoidon yksikössä. 

”Mutta se on tämän päivän tietoihin verrattuna, miten sen nyt sanoisin, sen jälkeen on 

tehty laajempia tutkimuksia yliopistotasolla ja ne on tuottanu huomattavasti enemmän 

tietoa.” 

Diabetespotilaan hoitamiseen liittyvää työtä on käytetty käytännön hoitotyössä lastentautien 

vastuualueella. Kyseessä on 2003 tehty opinnäytetyö ”Turvallisen selviytymisen opas 7-9-

vuotiaalle diabetesta sairastavalle lapselle ja hänen perheelleen”. Opinnäytetyön käytettävyy-

destä tänä päivänä ei ole täyttä varmuutta, mutta sen olemassa olon haastateltava kuitenkin 

muistaa. 

”Muistaakseni diabeteksen ohjaukseen liittyen on tehty opinnäytetyö josta on jääny jotain 

ihan tuonne käytäntöön.” 

Kainuun keskussairaalan lastentautien vastuualueelle tehtyjä opinnäytetöitä ei voida sanoa 

hyödynnetyn käytännön hoitotyössä. Hyödynnettävyyden estävistä tekijöistä tarkemmin 

kohdassa 5.2.2. 

5.1.2  Näyttöön perustuva hoitotyö 

Toisena yläluokkana opinnäytetöiden hyödynnettävyyteen liittyvään tutkimustehtävään 

muodostui näyttöön perustuva hoitotyö. Alaluokiksi muodostui tutkitun tiedon käyttö ja 

opinnäytetöiden sisällön ymmärtäminen. 

Lastentautien vastuualueella tutkittua tietoa käytetään jonkun verran hoitotyön arjessa, mutta 

sen käytössä voisi olla haastateltavan mukaan systemaattisempi. Haastattelussa ilmeni, että 
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opinnäytetöitä ei käytetä juurikaan tiedon lähteenä tai apuna hoitotyön arjessa. Tutkittua tie-

toa etsitään pääasiassa internetistä, alan lehdistä ja koulutuksien kautta. 

  ”Meidän hoitajat menee herkästi nettiin.” 

”Tähän tutkitun tiedon käyttöön liittyen, siinähän pystyisi olemaan paljon systemaatti-

sempi täällä meidän työyksikössä mitä me nyt ollaan.” 

”…nykyään joku kokenut hoitaja miettii että ennen tehtiin näin ja löytyisikö sieltä (tut-

kitusta tiedosta) jotakin tähän joka tukisi tätä (esim. toimenpidettä)…” 

Haastattelussa ilmeni, että tutkimuksia ja opinnäytetöitä ei osata hyödyntää tai niistä ei osata 

etsiä olennaista tietoa. Erityisesti yliopistotason tutkimukset koetaan liian haasteellisiksi tutki-

tun tiedon etsimiseen. Myös opinnäytetyöt koetaan vaikeiksi ymmärtää. 

”Kun näistä yliopistotason tutkimuksista on joskus keskusteltu, että ne on niin pitkiä ja 

niistä ei osaa poimia sitä oleellista asiaa.” 

”…sama asia näiden opinnäytetöiden suhteen, että sieltähän pitäisi osata poimia se mitä 

on tärkeätä lukea ja osata poimia se ydin esille.” 

Opinnäytetöiden sisällön ymmärtäminen on haastateltavan mukaan myös asenteellinen ky-

symys. Tutkitun tiedon ja käytännön hoitotyön välillä ilmenee vielä tänäkin päivänä ristiriito-

ja. Haastateltavan mukaan ristiriitaa teorian ja käytännön välillä ei saisi olla enää. 

”...on osittain asennekysymys, mutta sitten se tiedon soveltamisjuttu, kun sitä edelleen 

käydään keskustelua että onko teoria ja käytäntö täysin erillään...” 

”Minä vielä törmään tänäkin päivänä tähän vaikka sen pitäisi olla jo mennyttä ja sem-

mosta keskustelua ei tarvii enää käydä.” 

5.2  Millaiset tekijät vaikuttavat sairaanhoitajien valmiuksiin käyttää lastentautien hoitotyön 

osa-alueella tehtyjä opinnäytetöitä hoitotyön kehittämiseksi? 

Toisella tutkimustehtävällä halusin selvittää, mitä ilmiöitä opinnäytetöiden hyödynnettävyy-

den taustalta löytyy. Lyhyesti ilmaistuna, mitä estäviä ja edistäviä tekijöitä hyödynnettävyy-
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teen vaikuttaa. Tutkimustehtävään muodostui sisällönanalyysilla yksitoista alaluokkaa. Ala-

luokat jaoin kahteen yläluokkaan, estäviin ja edistäviin tekijöihin. 

5.2.1  Hyödynnettävyyteen vaikuttavat edistävät tekijät 

Haastattelun sisällöstä ilmeni paljon opinnäytetöiden hyödynnettävyyttä edistäviä tekijöitä. 

Edistävät tekijät olivat sellaisia, jotka olisivat voineet edistää hyödynnettävyyttä. Tekijät eivät 

niinkään ole edistäneet hyödynnettävyyttä, koska hyödynnettyjä töitä ei ilmennyt haastatte-

lussa kuin yksi. Haastattelun perusteella sain kuvan, että nämä tekijät olisivat voineet tai tule-

vat edistämään töiden hyödynnettävyyttä. Tässä kohdassa esittelen tulokset alaluokkien mu-

kaisesti. Edistävien tekijöiden alaluokiksi muodostui sisällönanalyysissa viisi luokkaa: koulut-

tautuminen, halu hyödyntää opinnäytetöitä, opinnäytetyön käytäntöön vieminen, hoitajien 

kiinnostus opinnäytetöiden hyödyntämisestä käytännön hoitotyössä ja avoin ilmapiiri uuden 

tiedon käytöstä. 

Kouluttautuminen edistää opinnäytetöiden hyödynnettävyyttä, koska hoitajille suunnatuissa 

erilaisissa koulutuksissa ja kursseilla tuodaan esille tutkimuksia. Tutkimukset tuovat uutta 

ajattelua käytännön hoitotyöhön kouluttautumisen myötä. Koulutuksissa hoitajille herää aja-

tuksia oman arjen ja osaston toiminnan kehittämisestä. 

”Koulutuksissa käyminen, jossa tuodaan esille tämmösia asioita että tutkimuksilla ja 

opinnäytetöillä on todettu tämmöistä ja tämmöistä, niin sehän innostaa.” 

”Jos ei pääse koulutuksiin, ei missään kuule tämmöisiä asioita.” 

Hoitajilla täytyy olla halu hyödyntää opinnäytetöitä. Hyödynnettävyyttä edistää, jos hoitajilla 

on halu hyödyntää opinnäytetöitä käytännön hoitotyössä. Hoitajat ovat tietoisia töiden ole-

massa olosta ja haluavat keskustella niiden sisällöstä sekä käytäntöön viemisestä. Hoitajat 

kokevat, että opinnäytetyö auttaa heitä käytännön hoitotyössä. Haastateltavan mukaan uudet 

ja vastavalmistuneet hoitajat tuovat työyksikköön ajattelun opinnäytetöiden hyödynnettävyy-

destä käytännön hoitotyössä. 

”…halu keskustella niistä että onko tämä sellaista tietoa jota minä (hoitaja) voin ottaa 

käytäntöön ja me voidaan yhdessä ottaa käytäntöön…” 
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”…se asenne vaikuttaa siihen että sinä (hoitaja) lähet tutustumaan niihin. Ja sitä kautta 

sinulla (hoitajalla) on tietämys siihen että niitä on olemassa…” 

”…täytyy olla sellainen asenne, että lähtee ajattelemaan siitä että tällaiset tutkimukset on 

tarpeellisia ja että niistä saa jotain hyötyä…” 

” Ja sitten nämä nuoret hoitajat voi tuoda esille, jos täällä opinnäytetöitä tehdään ja jos 

toiset täällä vähättelee sitä asiaa, nehän voi tuoda esille että onhan siitä tällaista ja tällais-

ta hyötyä.” 

 

Opinnäytetyön työelämälähtöisyys edistää sen hyödynnettävyyttä. Opinnäytetyön aiheen työ-

elämälähtöisyys saa hoitajat kiinnostumaan työn sisällöstä. Hoitajien saaminen osaksi opin-

näytetyöprosessia edistää töiden hyödynnettävyyttä. Tällä tavoin opinnäytetyö hyödyntää 

myös hoitohenkilöstöä työyksikössä käytännön hoitotyössä. Haastateltavan mukaan opinnäy-

tetyön hyödynnettävyyttä edistää, jos aihe ja idea työhön ovat tulleet työelämästä ja uuden 

tiedon tarpeesta. 

”…edistää jos se aihe siihen tutkimukseen lähtee täältä meiltä ja se on ihan oikeasti läh-

teny sellaisesta tarpeesta että meillä tarvitaan siihen joku uusi juttu…” 

”…jos opinnäytetyö tuottaa oikeesti sellaisen välineen jota me voidaan käyttää…” 

”Ja sitten että se tutkimus on käytettävissä meille, ettei tapahdu niin että se aineisto vaan 

kerätään täältä ja me tiedetään vaan että semmonen on olemassa…” 

Avoimella keskustelun ilmapiirillä luodaan pohjaa opinnäytetöiden hyödynnettävyydelle. 

Haastateltavan mukaan opinnäytetöistä ei ole juurikaan keskusteltu. Mutta opinnäytetöiden 

aiheista on keskusteltu, mistä asioista hoitajat haluaisivat opinnäytetöitä ja mitä käytännön 

osaamisen alueita olisi syytä tarkentaa tutkitulla tiedolla. Haastateltava on halunnut vaikuttaa 

keskustelemattomuuteen hoitotyön johtamisen keinoilla luomalla avointa ilmapiiriä hoitajien 

keskuuteen. Haastattelussa tuli esille, että osastotunneilla opinnäytetyöaiheista on keskustel-

tu. Keskustelut ovat olleet kuitenkin yksittäisiä kertoja silloin tällöin. 
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”…täällä työyhteisössä (on)  sellainen avoin ilmapiiri, että he voivat tuoda omia ajatuksi-

aan esille ja sitä uutta tietoa, joka todennäköisesti opinnäytetöihin ja muihin tutkimuk-

siin perustuu…” 

”…edistävä tekijä on minusta siinä se, että tällä hoitotyön johtamisella on jotain tekemis-

tä tämän asioiden käytäntöön viemisessä…pidetään yllä sitä asiaa ja ajankohtaisena että 

jos ne opinnäytetyöt tuottaa oikeasti käytäntöön sovellettavaa asiaa.” 

”En ole hirveän paljon työkavereiden kanssa viime aikoina keskustellu näistä opinnäyte-

töistä tai ei ole sellaista muistikuvaa.” 

5.2.2  Hyödynnettävyyteen vaikuttavat estävät tekijät 

Opinnäytetöiden hyödynnettävyyden taustalla on myös estäviä tekijöitä. Haastattelun perus-

teella esiin nousivat hoitajien henkilökohtaiset ominaisuudet ja opinnäytetöiden sisältöön 

liittyvät estävät tekijät.  Estävät tekijät muodostuivat sisällönanalyysin perusteella toiseksi ylä-

luokaksi muodostettaessa hyödynnettävyyteen vaikuttavia tekijöitä. Yläluokka muodostui 

viidestä alaluokasta, joita olivat: opinnäytetyöt eivät tarjoa uutta tietoa, työelämän tarpeet ei-

vät kohtaa opinnäytetöiden sisältöä, opinnäytetöiden sisältö ei tarpeeksi laaja, henkilökohtai-

set ominaisuudet ja ajanpuute hyödyntämisen esteenä. 

Haastattelussa ilmeni, etteivät opiskelijoiden valitsemat aiheet ole vastanneet käytännön hoi-

totyön tarpeita. Töiden valmistuttua hoitajat ovat todenneet, etteivät ne tarjoakaan mitään 

uutta hoitotyön arkeen. Opinnäytetyöt eivät ole haastateltavan mukaan ratkaisevasti tarjon-

neet uutta tietoa tai lisäarvoa hoitotyön toteuttamiseen. 

”Opiskelijat itse tuovat niitä mistä haluaisivat työn tehdä niin se ei välttämättä vastaa-

kaan käytännön hoitotyötä mitä se täällä osastolla on.” 

”…että sitten kun se opinnäytetyö on valmistunu siinä ei sitten olekaan ollut mitään uut-

ta asiaa mikä olis tuonu jotain lisäarvoa siihen meidän työhön.” 

”…muistelen sen edellisen osastonhoitajan kanssa keskustelleen tästä että ei tämä ihan 

taidakaan tuottaa meille sitä mitä me ajateltiin.” 
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Haastateltava kertoi, että työelämän vaatimukset eivät kohtaa opinnäytetyön sisältöä. Töiden 

sisältöön on haluttu vaikuttaa ja niiden tekemiseen on osallistuttu, mutta jostain syystä lop-

putulos ei ole ollut sitä mitä työyksikössä on toivottu. Haastateltava mainitsi töiden johdon-

mukaisuuden puutteen useaan kertaan. 

”Mietin tässä sitä, onko se niin että, joku opaslehtinen mikä me on pyydetty sieltä niin se 

ei sitten lopputulos olekaan meitä tyydyttäny ja se on sen vuoksi jääny käyttämättä.” 

”Ja sitten se sisältö ei tuota sitä mitä me halutaan niin sitten sille käy näin.” 

  ”Se ei ollu systemaattinen ja johdonmukainen se mitä luin.” 

Haastateltava mainitsi töiden epäonnistuneen myös ulkoisten tekijöiden vuoksi. 

”Sitten minä muistan että jotakin on ihan haluttu ja opiskelijatkin ois ollu innostuneita-

kin tekemään semmosta potilasohjauksen videota, mutta en oikein tiedä mihin se nyt sit-

ten tyssäsi, eikö siihen saanu ottaa oikeata potilasta ja sitten se demonstrointi ei onnistu-

nu.” 

Opinnäytetöiden laajuuden haastateltava totesi olevan liian suppea. Tutkittavasta asiasta ei 

saatu tarpeeksi tietoa niin paljon kuin sitä olisi haluttu. Aihe opinnäytetyöhön on todettu lii-

an haastavaksi. Osittain tähän haastateltava pitää syynä henkilökunnan liian suuria vaatimuk-

sia ja odotuksia työn laajuuden suhteen. 

”Voihan olla että oikeasti me tarvittais sisällöllisesti huomattavasti pitemmälle ja syvem-

mälle menevää asiaa.” 

”Voi olla sitten että täällä työelämässä asetetaan liian suuret haasteet ja odotukset sille 

opinnäytetyölle.” 

Henkilökohtaisista ominaisuuksista estävinä tekijöinä haastateltava mainitsi ensimmäiseksi 

asenteen. On vaikeaa hyödyntää opinnäytetöitä, jos ei ole aidosti kiinnostunut asiasta. 

”Ensimmäinen asia on se asenne. Jos ajatellaan, että saahan niitä opinnäytetöitä tehdä, 

mutta kun se teoria on teoriaa ja käytäntö on käytäntöä.” 

Haastateltava mainitsi vahvojen persoonien kyvyn ”terrorisoida” töiden hyödyntäminen 

omalla toiminnallaan. Hoitaja ei halua kehittää käytännön hoitotyötä opinnäytetöiden kautta. 
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”… joku on vahvempi persoona ja tuo vahvasti esille tämän, että se teoria on teoriaa ja 

käytäntö on käytäntöä ja sitä tiedettä ei tarvitse tänne käytäntöön tuoda ja se on höpötys-

tä.” 

” Jos ei ole kiinnostunu hoitotyön kehittämisestä.” 

Aikaisemmin tuloksissa mainittiin kouluttautuminen edistävänä tekijänä, samalla tavalla kou-

luttautumattomuus mainitaan haastattelussa estävänä tekijänä. Opinnäytetöistä ei saa infor-

maatiota, jos ei käy koulutuksissa. 

  ”Jos ei pääse koulutuksiin, ei missään kuule tämmöisiä asioita.” 

”On vaan sellainen viesti tällaisista tutkimuksista ja opinnäytetöistä että saa vaan sen 

täältä työpaikalla joltakin toiselta, niin siihen ei välttämättä innostu tai tartu.” 

Ajankäytölliset rajoitteet vaikuttavat estävinä tekijöinä opinnäytetöiden hyödynnettävyyteen. 

Haastateltava mainitsi, ettei kiire ole esteenä hyödynnettävyydelle. Ajankäyttöön liittyy mui-

takin asioita. Hoitajilla ei ole välttämättä halua tutustua vapaa-aikanaan tutkimuksiin tai 

opinnäytetöihin. Tutkimuksiin perehtyminen työajalla koetaan myös vaikeaksi, välttämättä ei 

ole mahdollisuutta epäsäännöllisen työajan vuoksi tutustua opinnäytetöihin. 

”Yksi tekijä on, että on sellainen ajatus, että pitäis työaikana saada tällaisiin asioihin 

tutustua. Ja työaikana ei välttämättä ehdikään sitä tehdä.” 

” Jatkuva kiire ei ole esteenä, koska meillä ei ole jatkuvasti kiire.” 

”…välillä tämä osasto on tupaten täynnä ja välillä taas lähes tyhjä, niin sekin on aika 

lailla stressaava tekijä että kun ne kuormitushuiput on tätä…” 

5.3  Yhteenveto tuloksista 

Kajaanin ammattikorkeakoulusta tehtyjä opinnäytetöitä ei juurikaan hyödynnetä käytännön 

hoitotyössä Kainuun keskussairaalan lastentautien vastuualueella. Keskoslasten kivunhoitoon 

liittyvä työ on olemassa vastasyntyneiden tehosteisen hoidon yksikössä, mutta sen hyödyn-

tämisestä käytännön hoitotyössä ei ole varmuutta. Joitakin tehtyjen opinnäytetöiden aihealu-

eita sain selville haastattelun perusteella, mutta töiden nimistä ei haastateltavalla ollut tietoa. 
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Opinnäytetöitä ei käytetä tutkitun tiedon lähteenä. Hoitajat etsivät tietoa käytännön hoito-

työn toteuttamiseen muista lähteistä, esimerkiksi internetistä. Opinnäytetyöt koetaan vaikea-

lukuisiksi ja niistä ei välttämättä osata etsiä olennaista tietoa, jota voi hyödyntää käytännön 

hoitotyössä. 

Merkittävimmiksi opinnäytetöiden hyödynnettävyyden estäviksi tekijöiksi ilmaantuivat hoita-

jien henkilökohtaiset ominaisuudet ja opinnäytetöiden sisällön puutteet. Opinnäytetöistä 

puuttui selkeästi johdonmukaisuus. Töiden sisältö ei ole tarjonnut mitään uutta tai käytettä-

vää tietoa käytännön hoitotyöhön. Hoitajien henkilökohtaiset ominaisuudet estävinä tekijöi-

nä hallitsivat töiden hyödyntämättömyyttä. Hoitajilla ei ole ollut välttämättä halua osallistua 

opinnäytetöiden toteuttamiseen tai hoitajilla ei ole ajanpuutteen vuoksi resursseja osallistua 

töiden tekemiseen. 
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6  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyöni tulosten mukaan opinnäytetöitä ei juurikaan hyödynnetä käytännön hoito-

työssä lastentautien vastuualueella. Opinnäytetöiden aiheet tulevat työelämästä, ammattikor-

keakoululta tai opiskelijoiden toiveista. Valmiit opinnäytetyöt eivät vastaa käytännön työelä-

män tarpeita ja haasteita sisällöltään. Tuloksissa ilmeni myös opinnäytetöiden johdonmukai-

suuden puute. 

Rissanen (2003) toteaa väitöskirjassaan, että opinnäytetöiden sisällön lähtökohtana ovat työ-

elämän asettamat ongelmat ja työelämän kehittämistarpeet. Työelämän tieto-taitovaatimukset 

luovat perustan työelämälähtöiselle opinnäytetyölle. Kajaanin ammattikorkeakoulun ”Opin-

näytetyöpakissa” painotetaan opinnäytetöiden työelämälähtöisyyttä. Opinnäytetyöt halutaan 

liittää osaksi kehittämis- ja tutkimustoimintaa. Opinnäytetyön piirteiksi mainitaan työelämä-

perustaisuus, sovellettavuus, käyttökelpoisuus, totuudenmukaisuus ja ennakoivuus. Opinnäy-

tetyöstäni saamien tulosten pohjalta työelämälähtöisyys ei toteudu kuin osittain. Tuloksissa 

todetaan, että opinnäytetöiden aiheita mietitään hoitajien keskuudessa. Töiden tekemiseen ei 

kuitenkaan osallistuta. Työelämässä ilmenevät ongelmat ovat ehkä liian suuria ja haastavia 

opinnäytetöiden sisällöksi. Työelämälähtöisyydestä puhuttaessa ei työelämän ja ammattikor-

keakoulun tavoitteet kohtaa. Työelämä tarjoaa suuria haasteita opinnäytetöiden suhteen joi-

hin ammattikorkeakoulusta valmistuneet opinnäytetyöt eivät pysty vastaamaan. 

Rissanen (2003) toteaa väitöskirjassaan opinnäytetyöprosessin olevan opiskelijan, työelämän 

ja ammattikorkeakoulun välistä yhteistyötä. Haastattelusta saamieni tulosten mukaan työelä-

män ja ammattikorkeakoulun välinen yhteistyö ei tuota opinnäytetöitä käytännön hoitotyö-

hön. Hoitajien kiinnostus käyttää opinnäytetöitä hyödyksi käytännön hoitotyössä on hyvin 

minimaalista. Hoitajat etsivät tutkitun tiedon hoitotyön arkeen muualta, nykyään suuremmis-

sa määrin internetistä. 

Opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa minulle selvisi, ettei samankaltaisia tutkimuksia opin-

näytetöiden hyödynnettävyydestä ole tehty aiemmin. Siksi en voi verrata johtopäätöksiä ai-

kaisemmin tutkittuun tietoon. Opinnäytetöiden hyödynnettävyyden taustalta löytyi kuitenkin 

yhteisiä tekijöitä näyttöön perustuvaan hoitotyöhön liittyen. Hyödynnettävyyden estävät teki-

jät olivat lähes samankaltaisia kuin näyttöön perustuvan hoitotyön estävät tekijät. Haastatte-

lun tuloksista ilmeni hyödynnettävyyden estävinä tekijöinä hoitajien henkilökohtaiset ominai-
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suudet ja töiden sisällölliset puutteet. Lindforsin (2007) tekemässä pro gradu-tutkielmassa 

merkittävimmäksi näyttöön perustuvan hoitotyön estäväksi tekijäksi mainitaan yksilöstä, hoi-

totyön tekijästä, lähtevät estävät tekijät. Samansuuntaisia tuloksia ilmeni tekemästäni haastat-

telusta. Yksilöstä lähteviä estäviä tekijöitä tuloksissa mainitaan asenteelliset ongelmat hyö-

dynnettävyyttä kohtaan ja ajanpuute opinnäytetöiden hyödyntämiseen. 

Näyttöön perustuvan hoitotyön merkittävimpinä estävinä tekijöinä mainitaan Voutilainen 

ym. (2001) mukaan neljä eri osa-aluetta: yksilölähtöiset, organisaatiolähtöiset, kulttuurilähtöi-

set ja tutkimuslähtöiset esteet. Haastattelun tuloksissa todetaan, että opinnäytetöiden sisältö 

ei ollutkaan sitä mitä työelämässä toivottiin. Opinnäytetöitä on luettu ja todettu, ettei työ tar-

joakaan mitään lisäarvoa käytännön hoitotyöhön. Työelämästä on tarjottu vaihtoehtoja 

opinnäytetöiden aiheiksi, mutta aiheet ovat osoittautuneet liian laajoiksi ja haasteellisiksi 

opinnäytetöihin. Työtä ei ole saatu tehtyä loppuun tai sen sisältö ei ole sitä mitä on toivottu. 

Tuloksissa ilmenevät hyödynnettävyyden estävät tekijät vastaavat näyttöön perustuvan hoito-

työn yksilölähtöisiä ja tutkimuslähtöisiä esteitä. 
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7  POHDINTA 

Opinnäytetyöni aihetta valitessa kiinnostuin aiheen tutkimattomuudesta. Kajaanin ammatti-

korkeakoulusta ei ole tehty vastaavia opinnäytetöitä. Opinnäytetöiden hyödynnettävyydestä 

tehtyjä tutkimuksia en ole löytänyt. Opinnäytetyöni tavoitteena oli tuoda esille niitä tekijöitä, 

jotka ovat vaikuttaneet opinnäytetöiden hyödynnettävyyteen. Työn aihepiiri on laaja ja olisi 

vaatinut useampien haastattelujen tekemistä, jotta tuloksia voisi yleistää. Työ perustuu yhteen 

työntekijän haastatteluun opinnäytetöiden hyödynnettävyydestä. Siksi tuloksia ei voi yleistää. 

Tulokset ovat yhden ihmisen näkemys opinnäytetöiden hyödynnettävyydestä. 

Haastattelun tuloksien pohjalta ilmeni, ettei opinnäytetöitä lastentautien vastuualueella ole 

juurikaan hyödynnetty. Työssäni rajasin tutkimuksen kohteena olevat työt neljääntoista kap-

paleeseen. Rajaus kohdistui 2000–2008 Kajaanin ammattikorkeakoulusta Kainuun keskussai-

raalan lastentautien vastuualueelle tehtyihin opinnäytetöihin. Rajasin töiden lukumäärää vielä 

koskemaan potilasohjausta, toimintaohjeita sairaanhoitajille ja erilaisia käytännön hoitotyötä 

koskevia opinnäytetöitä. Opinnäytetyön tulokset eivät ole ammattikorkeakoulun näkökul-

masta hyvät. Yhden työn tiedetään olevan vastasyntyneiden tehosteisen hoidon yksikössä, 

mutta sen käytettävyydestä käytännön työelämässä ei ole näyttöä. Joitakin aihealueita mainit-

tiin haastattelussa, esimerkiksi diabetespotilaan ohjaus, mutta töiden hyödynnettävyydestä ei 

ollut näyttöä. 

Hyödynnettävyyden estävistä ja edistävistä tekijöistä sain varsin selkeän kuvan. Edistäviä te-

kijöitä ei voi sanoa olevan, koska tehtyjä opinnäytetöitä ei hyödynnetä. Edistävät tekijät oli-

vat haastattelussa lähinnä asioita, jotka olisivat voineet tai tulevat edistämään hyödynnettä-

vyyttä. Haastattelun jälkeen minulle tuli ajatus, että edistäviä tekijöitä oli enemmän kuin odo-

tin. Haastateltavan asennoituminen opinnäytetöitä ja niiden hyödynnettävyyttä kohtaan oli 

mielestäni positiivista. 

Hyödynnettävyyden estäviä tekijöitä ilmeni useita, pääasiassa hoitajien henkilökohtaiset ja 

töiden sisällön puutteelliset tekijät.  Tuloksissa henkilökohtaisista tekijöistä mikään ei tullut 

yllätyksenä. Osasin odottaa henkilökohtaisten tekijöiden vaikuttavan eniten hyödynnettävyy-

teen. Enemmän yllätyksenä minulle tuli töiden sisällön puutteellisuus ja johdonmukaisuuden 

puute. Haastateltavan mukaan hän oli lukenut monia lastentautien vastuualueelle tehtyjä 

opinnäytetöitä, jotka eivät tarjonneetkaan mitään käytännön työelämään. Näin ollen niitä ei 
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ole pystytty hyödyntämään hoitotyön arjessa. Opinnäytetöistä puuttui myös johdonmukai-

suus. Opiskelijoiden tai ammattikorkeakoulun valitsemat aiheet eivät olleet sisällöltään sitä 

mitä työelämä odotti tai halusi. 

Mielestäni on jopa hälyttävää huomata, ettei työelämälähtöisiä opinnäytetöitä todellisuudessa 

hyödynnetäkään työelämässä. Tämä herättää ajatuksen, missä on menty väärään suuntaan? 

Eikö työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyö kohtaakaan töiden suhteen? Eikö opiske-

lija pystykään tuottamaan sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisia opinnäytetöitä, joita voidaan 

hyödyntää hoitotyön arjessa. Tuloksista on pääteltävissä, että opinnäytetöiden laajuus ei riitä. 

Työelämä asettaa liian suuret haasteet opinnäytetöiden sisällölle. Todellista opinnäytetöiden 

hyödyntämistä pitäisi mielestäni tutkia tarkemmin ja laajemmin kaikilta ammattikorkeakou-

lun koulutusaloilta. Opinnäytetyöni tulokset eivät ole yleistettävissä, mutta ne voivat olla 

suuntaa antavia. Työni pitäisi herättää ajatuksia työelämän ja ammattikorkeakoulun sisällä, 

miten töiden hyödynnettävyyttä voitaisiin lisätä. Opinnäytetyöni aihe on mielenkiintoinen ja 

antaisi laajempana kokonaisuutena paljon tietoa ammattikorkeakoululle töiden hyödynnettä-

vyydestä. 

Opinnäytetyöni on kehittänyt tutkimuksellista osaamistani sairaanhoitajana. Osaan tarkastella 

kriittisesti tutkittua tietoa ja eri tiedon lähteitä. Opinnäytetyöprosessi on kehittänyt minun 

luovaa ja kriittistä ajatteluani. Asiantuntijuuteni sairaanhoitajana on kehittynyt kriittisen ja 

luovan ajattelun kehittymisen myötä. 

Haastattelun käytännön toteutus oli mielenkiintoista ja haasteellista. Opinnäytetyöprosessin 

aiheet olivat minulle ennestään tuntemattomia. En ole koskaan haastatellut ketään ”virallises-

ti”. Sisällönanalyysia en ole toteuttanut koskaan aikaisemmin. Kokemattomuus haastattelun 

tekemisessä on todennäköisesti vaikuttanut tuloksiin saada haastattelutilanteesta ”irti” kaik-

kea mitä olisi ollut mahdollista. 

Työni on tuonut esille opinnäytetöiden hyödynnettävyyden tarkemman tutkimisen tarpeen. 

Hoitotyön saralla tutkimuksen voisi toteuttaa lähes kaikilla hoitotyön osa-alueilla. 
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7.1  Opinnäytetyön luotettavuus 

Tutkimuksien luotettavuutta käsitellään käsitteellä reliabiliteetti ja validius. Reliaabelius tar-

koittaa tutkimuksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia eli tutkimustuloksia voidaan 

toistaa. Validiteetti eli pätevyys, taas tarkoittaa tutkimusmenetelmän tai mittarin kykyä mitata 

juuri sitä, mitä on tarkoitus ollut mitata. (Hirsjärvi ym. 2005. 216-217.) 

Työssäni reliaabeliutta olen vahvistanut kertomalla työni eri vaiheista hyvinkin tarkasti. Työn 

lukijalla on koko ajan mahdollisuus seurata ajatteluani ja päättelyäni. Esimerkiksi tuloksissa 

olen tuonut esille sisällönanalyysin eri vaiheita ja alkuperäisilmauksia. Sisällönanalyysivaihees-

sa en käyttänyt ulkopuolista apua, vaikka se olisi ollut ehkä järkevää. Opinnäytetyöni ohjaa-

van opettajan kanssa kävin lyhyttä keskustelua sisällönanalyysin eri vaiheista. Sisällönanalyy-

sin toteutin ensin ”auki purkamalla” sanasta sanaan koko haastattelun. Sen jälkeen etsin 

haastattelusta tutkimustehtävien mukaisia merkittäviä lauseita tai sanontoja. Lauseista muo-

dostin pelkistettyjä ilmauksia ja etsin niistä yhtäläisyyksiä. Pelkistetyistä ilmauksista muodos-

tui alaluokkia ja alaluokista edelleen yläluokkia. Sisällönanalyysin yläluokkia olen käyttänyt 

otsikkoina työni tuloksia kerrottaessa. Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että tutkija 

selostaa tarkasti työnsä eri vaiheet. (Hirsjärvi ym. 2005. 217.) 

Validiutta vahvistin valitsemalla tarkasti tutkimusmenetelmäni. Opinnäytetyöni tarkoitusta, 

tavoitetta ja tutkimustehtäviä on pohdittu tarkasti koko prosessin ajan. Tutkimustehtäviä 

olen jonkun verran joutunut muuttamaan opinnäytetyöprosessin aikana. Haastattelun teemat 

nousivat esille tutkimustehtävistä. Haastattelun kysymykset ja teemat vaikuttivat aluksi varsin 

sekavilta, mutta ennen varsinaista haastattelua pyrin mielessäni tekemään kysymykset niin 

yksinkertaisiksi, ettei haastateltavalle jäänyt mitään käsitteitä epäselväksi. Haastattelun teemat 

olivat vahvasti sidottuja asiayhteyteen ja keskeisiin käsitteisiin. 

Opinnäytetyöni luotettavuuteen vaikuttaa merkittävästi, että haastateltavia ei ollut kuin yksi. 

Tulokset ovat yhden ihmisen näkemys asiasta ja minä tutkijana haastattelusta kirjallisen ra-

portin parhaan kykyni mukaan. Kuvaamalla opinnäytetyöni ja sisällönanalyysin vaiheet tar-

kasti, lisään luotettavuutta tuloksien osalta. Tutkimukseni tuloksia ei voi siis yleistää. Use-

amman kuin yhden havainnointimenetelmän käyttäminen parantaa tutkimuskohteen kuvaus-

ta. Toisaalta on mahdollista ajautua harhaan aineiston analysoinnissa jo yhdenkin havain-

nointikohteen tuottaman aineiston osalta. Näin käy jos aineistoa tulee liikaa. (Eskola & Suo-

ranta. 1998. 215) 
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Laadullisessa tutkimuksessa tutkija on tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline. Tutkimuk-

sen luotettavuutta ei voida mitata toistettavuudella, koska toinen tutkija ei voi saada aikaan 

täysin samanlaista tutkimusta. Uusissa tutkimuksissa ongelmien merkitys, aineiston luonne ja 

merkityksien tulkinta muodostuvat aina uudelleen. (Eskola & Suoranta. 1998. 211–212.) 

7.2  Haastattelun luotettavuus 

Haastatteluaineiston luotettavuus riippuu sen laadusta. Haastattelutilanne on syytä luoda 

rauhalliseksi ja paikkaan, jossa ei ole häiriötekijöitä. Toteutin haastattelun hiljaisessa ja rau-

hallisessa tilassa Kainuun keskussairaalassa, jonne ei kukaan päässyt tulemaan tietämättä. 

Haastateltava laittoi puhelimen pois haastattelun ajaksi. Ympäristöstä ei siis tullut mitään häi-

riötekijöitä. Haastattelussa käytetty digitaalinen tallennin oli laadukas ja testasin laitteiston 

toiminnan ennen haastattelua. Haastattelua ”auki purettaessa” ei ilmennyt mitään ongelmia 

äänen laadussa eikä laitteiston toimivuudessa. Kaikki sanat ja lauseet kuuluivat selkeästi. 

(Hirsjärvi & Hurme. 2000. 184–185.) 
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PELKISTETYT ILMAUKSET 
 
 
opiskelijat itse tuovat niitä mistä haluaisivat työn tehdä niin se ei välttämättä vastaakaan käy-
tännön hoitotyötä mitä se täällä osastolla on 

 opiskelijoiden aiheet eivät vastaa käytännön hoitotyötä 
 
se ei välttämättä olisi tutkimus joka olisi tuottanut hirveesti lisää ja uudenlaista toimintatapaa 
tai -menettelyä vaan me on haluttu johonkin kirjallisuuteen pohjautuen jostakin että tehdään 
opinnäytetyö 

 teorian kertaaminen opinnäytetyön kautta 
 
Me tavallaan kerrataan sen opinnäytetyön kautta että onko meillä se teoria tieto oikeaa. Sitä-
hän ei välttämättä muista kun sen opinnäytetyö on tehty ja sen on lukenu että näinhän se on 

 teoriatiedon kertaaminen opinnäytetyön kautta 
 
Muistaakseni diabeteksen ohjaukseen liittyen on tehty opinnäytetyö josta on jääny jotain ihan 
tuonne käytäntöön 

 diabeteksesta tehty työ, josta jotain jäänyt käytäntöön 
 
Kun taas ajatellaan ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä, minustahan se ei sais ollakaan sel-
lainen mammuttityö jossa pitää hirveästi tehdä asioita 

 opinnäytetyön ei tarvitse/saa olla laaja 
 
Joskus tuntuu, että meillä ne vaatimukset mitä täältä asetetaan niin ne on jo niin korkeita 

 työelämän vaatimukset korkeita 
 
Kun minä lähden ensin, että se lähtee asenteellisista liikkeelle 

 asenne ratkaisee 
 
täytyy olla sellainen asenne, että lähtee ajattelemaan siitä että tällaiset tutkimukset on tarpeel-
lisia ja että niistä saa jotain hyötyä 

 asennoituminen opinnäytetöiden hyödyllisyyteen ja tarpeellisuuteen 
 
niistä on joku merkitys siihen hoitotyön tekemiseen 

 töillä merkitys hoitotyön kannalta 
 
se asenne vaikuttaa siihen että sinä (hoitaja) lähet tutustumaan niihin. Ja sitä kautta sinulla 
(hoitajalla) on tietämys siihen että niitä on olemassa 

 halu tutustua opinnäytetöihin ja tietoisuus niiden olemassa olosta 
 

halu keskustella niistä että onko tämä sellaista tietoa jota minä (hoitaja) voin ottaa käytäntöön 
ja me voidaan yhdessä ottaa käytäntöön 

 halu keskustella töiden käytäntöön viemisestä 
 
En ole hirveän paljon työkavereiden kanssa viime aikoina keskustellu näistä opinnäytetöistä 
tai ei ole sellaista muistikuvaa 

  ei juurikaan keskustelua hoitajien keskuudessa opinnäytetöistä 
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ALALUOKKIEN MUODOSTAMINEN JA RYHMITTELY 

 

kouluttautumisen merkityksen korostaminen 
kouluttautuminen ja tutkimusten esille tuominen siellä 
työntekijän kouluttautuminen 
työnantaja kouluttaa 
  kouluttautuminen - 
 
 
työelämässä ilmenevä ongelma 
amk:lta tulevat aiheet 
opiskelijoiden toiveet 
  opinnäytetöiden aiheiden muodostuminen - 
 
 
netti tiedonlähteenä 
tutkitun tiedon systemaattisempi käyttö 
teorian kertaaminen opinnäytetyön kautta 
tuen hakeminen tutkitusta tiedosta 
toimenpiteiden päivittäminen teorialla 
  tutkitun tiedon käyttö - 
 
 
ei tietoa töiden lukumäärästä 
yllättyminen töiden lukumäärän suuruudesta 
ei tarkempaa muistikuvaa opinnäytetöistä 
  tietämättömyys opinnäytetöistä - 
 
 
amk:sta tehtyjä töitä ei käytetä tiedon lähteenä 
opinnäytetöistä ei ratkaisevasti uutta tietoa 
työn valmistuttua se ei tarjoakaan lisäarvoa käytännön hoitotyöhön 
opiskelijoiden aiheet eivät vastaa käytännön hoitotyötä 
  opinnäytetyöt eivät tarjoa uutta tietoa - 
 
 
töiden sisältö ei vastaa osaston toiveita 
toiveena ”syvempi” sisältö 
työelämän toiveet/haasteet liian suuria 
työelämän vaatimukset korkeita 
opinnäytetyön ei tarvitse/saa olla laaja 
  opinnäytetöiden sisältö ei tarpeeksi laaja - 
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YLÄLUOKAT 

 

kouluttautuminen 
halu hyödyntää opinnäytetöitä 
opinnäytetyön käytäntöön vieminen 
hoitajien kiinnostus töiden hyödyntämisestä käytännön hoitotyössä 
avoin ilmapiiri uuden tiedon käytöstä 
  edistävät tekijät 
 
 
opinnäytetyöt eivät tarjoa uutta tietoa 
ajanpuute hyödyntämisen esteenä 
henkilökohtaiset ominaisuudet 
työelämän tarpeet eivät kohtaa opinnäytetyön sisältöä 
opinnäytetöiden sisältö ei tarpeeksi laaja 
  estävät tekijät 
 
 
tietämättömyys opinnäytetöistä 
opinnäytetöiden aiheiden muodostuminen 
tehtyjen töiden hyödyntäminen 
  työelämälähtöiset opinnäytetyöt 
 
 
opinnäytetöiden sisällön ymmärtäminen 
tutkitun tiedon käyttö 
  näyttöön perustuva hoitotyö
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TEEMAT HAASTATTELUUN 
 
 

1)  Miten työelämälähtöisyys on kehittynyt / näkyy opinnäytetöissä 2000-luvulla ? 

 
 

2) Haastateltavan omat kokemukset tutkitun tiedon käytöstä lastentautien vastuualueel-
la: 

      - millaisista lähteistä / tutkimuksista hoitotyöntekijät hakevat tietoa käytännön 
hoitotyöhön 
      - miten paljon hoitajat hakevat tietoa eri lähteistä ja kuinka usein 

 
3) Kajaanin ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden hyödynnettävyys lastentautien vas-

tuualueella 

       - millainen kokemus / käsitys haastateltavalla on Kaj. amk:ssa tehdyistä opinnäy-
tetyön aiheista ja niiden käytöstä lastentautien vastuualueella käytännön hoitotyössä 

 

4) Millaiset tekijät vaikuttavat sairaanhoitajien valmiuksiin käyttää lastentautien hoito-

työn osa-alueella tehtyjä opinnäytetöitä käytännön hoitotyön kehittämiseksi? 

   - tiedolliset (aiheet, olemassa olo) 

   - taidolliset (kyky lukea, kriittisyys) 

   - asenteelliset (tarpeellisuus, luotettavuus, arvostus omaa tieteenalaa kohtaan, lääke-

tiede vs. hoitotiede) 

 

5) Millaisia muita tekijöitä liittyy Kajaanin ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden hyö-

dynnettävyyteen käytännön hoitotyön kehittämiseksi lastentautien vastuualueella. 

- osaston/poliklinikan toiminnassa jotain joka edistäisi/estäisi hyödynnettä-

vyyttä 

- millaiset tekijät ovat estäneet töiden hyödynnettävyyttä käytännön hoitotyös-

sä 
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Opinnäytetyön 
nimi 

Tekijät ja ai-
ka 

Tavoite ja tarkoitus Tutkimusote/-
menetelmä 

Tutkimustehtävä(t) Tulokset/johtopäätökset 

Hoitajan ammatil-
linen pätevyys ano-
rexia nervosaa sai-
rastavan nuoren 
hoidossa 

Heikkinen, S. & 
Kyllönen, B. 
Kevät 2001 

Tavoite herättää keskustelua anorexiaa 
sairastavan nuoren hoidosta, myös 
kriittistä suhtautumista. Tarkoitus ku-
vata anoreksiaa sairastavien nuorten 
hoitoa somaattisella osastolla hoitajien 
näkökulmasta. 

Kvalitatiivinen. Kahden 
hoitajan avoin haastatte-
lu, toisen hoitajan teke-
mä kirjallinen työ aihees-
ta. Induktiivinen sisällön 
analyysi näiden pohjalta. 

Millaisia asioita hoitajat pitävät 
tärkeinä anorexiaa sairastavien 
nuorten hoidossa somaattisella 
lastenosastolla? 

Tutkimuksen mukaan tärkeimmiksi 
asioiksi nousivat taidolliset valmiu-
det, yhteistyövalmiudet ja asenteelli-
set valmiudet. Myös hoitajan per-
soonallisuus mainittiin tärkeänä teki-
jänä, alakäsitteenä. 

Reumaa sairastavan 
lapsen hoitopolku 
lastentautien poli-
klinikalla 

Kemppainen, T. 
& Näpänkangas, 
T. 
Kevät 2001 

Tavoitteena lisätä hoitotyönopiskeli-
joiden tietämystä lastenreuman hoidon 
etenemisestä poliklinikalla. Tarkoituk-
sena on selvittää reumaa sairastavan 
lapsen hoitopolku poliklinikalla ja 
muodostaa siitä yhtenäinen kuvaus. 

Deduktiivinen tutkimus. 
Kirjalliseen aineistoon 
perehtyminen ja reuma-
hoitajan kanssa vuoro-
puhelu. 

Kuvata millainen on lastenreu-
maa sairastavan lapsen hoito-
polku lastentautien poliklinikal-
la. 

Vuokaavio reumaa sairastavan lap-
sen hoidon etenemisestä lastentau-
tien poliklinikalla. Selkeä kirjallinen 
kuvaus hoidon erivaiheista ja niiden 
sisällöstä. 

Keskoslapsen ki-
vun hoitotyö 

Juutinen, S. & 
Leskinen, M. 
Kevät 2001 

Tarkoituksena on kehittää keskosten 
kivunhoitoa Kainuun keskussairaalan 
vastasyntyneiden teho-osastolla. Ta-
voitteena on luoda apuväline keskosen 
kivunhoitoon käytännön hoitotyössä. 

Tuotteistamisprosessi, 
kansio keskosen hyvästä 
kivunhoidosta. Sisällön 
analyysi. Induktiiviselle 
tutkimukselle tyypillinen 
tapa toteuttaa tutkimus. 

Kirjallisuuteen pohjautuen sel-
vittää, miten sairaanhoitajan 
toteuttama keskosen kivun hoi-
toprosessi etenee. Keskosen 
kivunhoidossa käytettävien 
hoitotyön auttamismenetelmien 
ja lääketieteellisten auttamisme-
netelmien kartoittaminen. 

Keskosten kivunhoidossa esille nou-
sevat pääasiat, joiden pohjalta luotiin 
kokonaisuudesta ohjelehtinen kes-
kosen kivunhoitoon Kainuun kes-
kussairaalan vastasyntyneiden teho-
osastolle. 

3-6-vuotiaan lapsen 
toimenpidepelot ja 
niiden lievittämi-
nen – kansio 
Kass:n lastenosas-
tolle 

Lohtander, N. & 
Seppänen, T. 
Syksy 2002 

Tarkoituksena suunnitella ja toteuttaa 
tuote osastolle, joka on apuna lasta 
toimenpiteeseen valmistettaessa. Ta-
voitteena on kehittää potilasohjausta 
Kass:n lastenosastolla. 

Tuotteistamisprosessi, 
kansio toimenpiteen eri 
vaiheista ja ennen toi-
menpidettä tapahtuvasta 
toiminnasta. Pohjana 
ollut vanha kuvakirja 
lapselle tehtävistä toi-
menpiteistä. 

Mitä ovat 3-6-vuotiaan eli leik-
ki-iässä olevan lapsen toimenpi-
teeseen liittyvät pelot? Millaisen 
kansion avulla leikki-ikäisen 
lapsen toimenpidepelkoja voi-
daan lievittää? 

Tuotteena kuvakirja toimenpiteestä, 
joka on tehty tiiviissä yhteistyössä 
lastenosaston hoitajien kanssa. Las-
ten suurimmat pelot toimenpiteisiin 
liittyen kohdistuvat tietämättömyy-
teen ja pelkoon kivusta ja menettä-
misestä. Myös vanhempien pelko 
siirtyy lapseen. 
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Sairaanhoitajan 
kokemuksia kesko-
sen ja sairaan vas-
tasyntyneen hoi-
dosta sekä van-
hempien tukemi-
sesta 

Loppi, P. & Moi-
lanen, V. 
Syksy 2002 

Tarkoituksena on saada selville sai-
raanhoitajien tunteita ja ajatuksia kes-
kosen ja vastasyntyneen hoidosta. Ta-
voitteena on tehdä työyhteisölle työ, 
joka palvelee vastasyntyneiden teho-
osaston hoitajia sekä uusia työntekijöi-
tä ja opiskelijoita 

Kvalitatiivinen tutkimus. 
Aineiston kerääminen 
essee-menetelmällä vii-
den vastasyntyneiden 
teho-osastolla työskente-
levän sairaanhoitajan 
kirjoittamana. 

Millaisia tuntemuksia ja ajatuk-
sia sairaanhoitajilla on hoidetta-
essa keskosta ja sairasta vas-
tasyntynyttä? Mitä asioita sai-
raanhoitajat pitävät tärkeinä 
keskosen ja sairaan vastasynty-
neen vanhempien tukemisessa? 

Hoitajien tuntemusten kirjo laaja 
ilosta suruun. Hoitajilla suuri vastuu 
lapsesta ja halu hoitaa hyvin. Van-
hempien tukemisessa korostui var-
hainen vuorovaikutus, tiedon anta-
minen ja läsnäolo. Perhekeskeisyys 
yhteinen piirre kaikessa toiminnassa. 

”Käykö se kipiää?” 
3-6-vuotiaan lap-
sen valmistaminen 
katetroimista var-
ten 

Tuura, M. 
Syksy 2005 

Tarkoituksena on tuottaa opaslehtinen 
vanhemmille, jotka valmistavat lastaan 
tulevaa katetrointia varten sekä raport-
tiosa hoitohenkilökunnalle. Tavoittee-
na on opaslehtisen avulla auttaa val-
mistamaan lapsi katetrointia varten. 

Tuotteistamisprosessi. 
Opaslehtinen lasten 
vanhemmille katetroin-
tiin valmistamista varten 
ja raportti hoitohenkilö-
kunnalle. Kvalitatiivinen 
tutkimusote. 

Kuvata lapsen valmistamiseen 
katetrointia varten liittyvät kes-
keiset asiat ja tuottaa opaslehti-
nen. 

Tuotteena opaslehtinen, jonka sisäl-
töön ovat vaikuttaneet myös lasten-
tautien poliklinikan henkilökunta. 
Opaslehtisen sisältö perusteltu teo-
riaosuudessa ja tehty lapsen näkö-
kulmasta helposti lähestyttäväksi. 

Vanhempien ko-
kemuksia saamas-
taan ohjauksesta 
kouluikäisen lapsen 
tutkimuksiin osal-
listumisesta sairaa-
lassa. 

Kärnä, H & Ris-
sanen, M. 
Syksy 2007 

Tarkoituksena on kuvata vanhempien 
kokemuksia saamastaan ohjauksesta ja 
tuesta heidän kouluikäisen lapsen jou-
tuessa tutkimuksiin sairaalaan. Tavoit-
teena tuottaa tietoa lastenosastolla 
työskenteleville sairaanhoitajille, jonka 
pohjalta he voivat kehittää antamaansa 
ohjausta ja tukea. 

Kvalitatiivinen tutkimus. 
Perustuu vanhemmille 
tehtyyn avoimeen haas-
tattelulomakkeeseen, 
joita palautettiin tutki-
musta varten neljä kap-
paletta. Sisällön analyysi 
vastausten sisällöstä. 

Millaista opetusta ja ohjausta 
vanhemmat ovat saaneet lapsen 
ollessa hoidettavana ja/tai tut-
kittavana lastenosastolla? Miten 
vanhemmat ovat kokeneet 
saamansa ohjauksen lastenosas-
tolla? 

Saatujen vastausten perusteella van-
hemmat ovat olleet tyytyväisiä saa-
maansa ohjaukseen. Vastauksissa 
korostui rauhallisuus, asiantuntemus, 
suullinen ohjaus ja lisäohjaus. Tu-
loksia ei pysty yleistämään pienen 
vastanneiden määrän vuoksi. 

Astmaa sairastavan 
nuoren ohjaus 
polikliinisessa hoi-
totyössä 

Haataja, O., Hei-
kura, T. & Juntu-
nen, L. 
Kevät 2008 

Tarkoituksena oli kuvata nuorten nä-
kemyksiä saamastaan ohjauksesta ast-
man hoidossa ja minkälaiset tekijät 
vaikuttavat astmahoidon laiminlyömi-
seen nuorten keskuudessa. Tavoitteena 
oli kehittää astmanuorten ohjausta, 
hoitoon sitoutuvuutta ja nuorten omi-
en voimavarojen hyödyntämistä. 

Kvantitatiivinen tutki-
mus. Kyselylomake lähe-
tetty 93:lle 11-16-
vuotiaalle nuorelle vas-
tausprosentin ollessa 29. 
Tulokset analysoitu 
SPSS-ohjelmalla. 

Tutkimusongelmat:
1. Millaiset tekijät vaikuttavat 
astmahoidon laiminlyömiseen 
nuorten kohdalla? 
2. Millaisia sisältöalueita käsitel-
lään nuorten astmahoidon oh-
jauksessa poliklinikalla? 
3. Millaisia ohjausmenetelmiä 
käytetään astmaa sairastavien 
nuorten ohjaukseen poliklini-
kalla? 

Nuoret kokevat, että saavat ohjausta 
kunnioittavasti ja kehitystasonsa 
huomioon ottaen. Nuoret ovat tyy-
tyväisiä saamaansa ohjaukseen ja 
kokevat saavansa tarpeeksi tietoa 
astmasta ja sen hoidosta. Nuorten 
mielipiteet on huomioitu ja ohjausti-
lanteet ovat olleet onnistuneita. 


