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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata kipumittarin käyttöönottoa eräillä Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) psykiatrian poliklinikoilla pitkittynyttä kipua ja masen-
nusta sairastavien asiakkaiden hoidossa. Käyttöönotto liittyi HUS:n vuoden 2014 tavoitteisiin, 
joista yhtenä oli kehittää hoitotyötä kivunhoidon osalta. Kipumittarin käyttöönotto toteutet-
tiin vuosina 2014–2016. Työryhmässä oli mukana poliklinikoiden osastonhoitaja ja asiakkaiden 
hoitoon osallistuva fysioterapeutti sekä sairaanhoidon opiskelija. Poliklinikoiden hoitotyön 
kehittämisen kohteena oli kipumittarin käytön arkipäiväistäminen osaksi asiakkaan kohtaamis-
ta. Opinnäytetyön kehittämiskohteena oli tehdä esitietolomake pitkittynyttä kipua sairasta-
valle ja kipumittarin käyttöohje sairaanhoitajille. Tavoitteena oli selkiyttää pitkittyneen ki-
vun kysymistä ja huomioimista asiakastapaamisissa sekä korvata vanha toimintatapa. 
  
Kehittämistoiminta toteutettiin juurruttamismenetelmällä. Kehittämistoiminnan teorian tie-
topohja kerättiin masennusta, kroonista eli pitkittynyttä kipua ja kipumittareita käsittelevistä 
internet- ja kirjalähteistä. Ohjausta kehittämistoiminnan toteuttamiseen saatiin opettajan 
ohjauksen lisäksi Laureassa järjestetyistä seminaareista. Alkutilanne kartoitettiin sairaanhoi-
tajien alkuhaastatteluilla. Aineiston pohjalta kehitettiin kipumittarin käyttöohje sekä esitie-
tolomake asiakkaille, yhdessä sairaanhoitajan kanssa täytettäväksi. Lisäksi kehitettiin arvioin-
tilomake kipumittarin käyttöohjeen ja esitietolomakkeen käytettävyyden arviointiin. Polikli-
nikoiden osastonhoitaja vei työyhteisössä kehittämistoimintaa eteenpäin kannustaen työnteki-
jöitä kipumittarin ja esitietolomakkeen käyttöönottoon.  
 
Kipumittarin käyttöohjeen ja esitietolomakkeen käytettävyyttä arvioitiin sairaanhoitajilta 
kerätyn kyselyn perusteella. Saatujen tuloksien mukaan vastaajat kokivat kipumittarin käyt-
töohjeen ja esitietolomakkeen käytön asiakastapaamisissa hyödyllisiksi keinoiksi pitkittyneen 
kivun huomioimisessa. Vastaajat kokivat olevansa valmiita jatkamaan kehitettyjen työkalujen 
käyttöä osana työtään, mutta toisaalta he kokivat, että käyttö saattaisi jäädä vähäiseksi. Po-
liklinikat jatkavat edelleen osastonhoitajan johdolla kipumittarin käytäntöön tuomista. Tätä 
opinnäytetyötä voidaan jatkossa hyödyntää tuotosten osalta kipumittarin käytön juurruttami-
sessa hoitotyöhön myös muiden asiakasryhmien kohdalla.  
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The object of this thesis was to describe the implementation of an algesimeter in the Psychi-
atric Outpatient Clinics, among patients suffering from prolonged pain and depression. The 
implementation was linked with the objectives of the Hospital District of Helsinki and 
Uusimaa (HUS) for the year 2014, one of which was to develop pain care in nursing. The im-
plementation of the algesimeter was carried out during 2014-2016. The work group comprised 
of the head nurse of the clinics, a physiotherapist involved in the patients’ care and a nursing 
student. The aim was to develop nursing in the clinics by making the use of an algesimeter a 
common practice when meeting the patient. The development objective of this thesis con-
sisted of creating an anamnesis form for chronic pain patients and user instructions of the 
algesimeter intended for the nurses. The aim was to clarify the process of enquiring about 
chronic pain and taking it into account when meeting patients, and at the same time to re-
place the previous approach. 
  
The development activities were carried out through a dissemination method. The theoretical 
knowledge base for this study was collected from the Internet and literature sources dealing 
with depression, chronic/prolonged pain and algesimeters. The development activities were 
guided by the supervising teacher and through seminars organised at Laurea University of Ap-
plied Sciences. The starting situation was surveyed through interviews with nurses. On the 
basis of the material, instructions for the use of the algesimeter and an anamnesis form for 
the patients, to be filled with the aid of a nurse, were developed, as well as an assessment 
form to evaluate the usability of these documents. The head nurse of the clinics promoted 
the developing activities in the work community, encouraging the staff to start using the al-
gesimeter and the anamnesis form.  
 
Usability of the instructions and of the anamnesis form were assessed using a survey conduct-
ed among nurses. The results showed that the respondents found the user instructions of the 
algesimeter and the anamnesis form useful instruments of enquiring about chronic pain and 
taking it into account when interacting with patients. The respondents felt that they were 
prepared to continue using the developed tools as part of their work, but, on the other hand, 
that they might not be using them much. The clinics are pursuing the implementation of the 
algesimeter under the supervision of the head nurse. The outcome of this thesis can be uti-
lized in future to implement the use of an algesimeter in the nursing of other groups of pa-
tients.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: dissemination, chronic pain, prolonged pain, depression, algesimeter 
Sisällys 



  

 

1 Johdanto ............................................................................................. 6 

2 Kehittämisympäristö ............................................................................... 7 

3 Kehittämistoiminnan tietopohja ................................................................ 7 

3.1 Kipu ........................................................................................... 8 

3.1.1 Kiputilojen jaottelu ................................................................ 8 

3.1.2 Kroonisen eli pitkittyneen kivun arviointi ...................................... 9 

3.1.3 Kivun mittaaminen ............................................................... 10 

3.2 Masennus ................................................................................... 11 

3.3 Masennuksen yhteys pitkittyneeseen kipuun ........................................ 12 

4 Kehittämistoiminnan menetelmät ............................................................ 14 

4.1 Juurruttaminen ........................................................................... 14 

4.2 Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus .............................................. 15 

4.3 Haastattelu tiedonkeruumenetelmänä ............................................... 17 

4.4 Tiedonkeruuaineiston litterointi ja sisällönanalyysi ............................... 18 

4.4.1 Litterointi .......................................................................... 18 

4.4.2 Sisällönanalyysi ................................................................... 19 

4.5 Eettisyys kehittämistoiminnassa ....................................................... 21 

5 Kehittämistoiminnan toteutus ................................................................. 22 

5.1 Alkutilanteen kuvaus .................................................................... 23 

5.2 Uuden toimintatavan juurruttaminen ................................................ 26 

5.2.1 Kipumittarin käyttöohje ........................................................ 27 

5.2.2 Esitietolomake pitkittynyttä kipua sairastavalle ........................... 28 

5.3 Kehittämistoiminnan arviointi ......................................................... 29 

5.3.1 Käyttökokeilun arviointitulokset............................................... 29 

5.3.2 Opinnäytetyön onnistumisen arviointi ........................................ 31 

Lähteet .................................................................................................... 34 

Liitteet ..................................................................................................... 37 

 



 

1 Johdanto  

Syksyllä 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama asiantuntijatyöryhmä on luonnostellut 

kansallisen toimintasuunnitelman vuosille 2016–2020 koskien syöpäkivun hoidon lisäksi krooni-

sen kivun hoitamista. Asiantuntijaryhmän mukaan kroonista eli pitkittynyttä kipua sairastaa 

noin joka viides työikäinen suomalainen. Näin ollen pitkittynyt kipu on yleinen ja vakavasti 

otettava kansansairaus. Työryhmän mukaan hoidon tarpeeseen nähden käytettävissä olevat 

voimavarat ovat riittämättömiä. Lisäksi alueelliset erot hoidon saatavuudessa nähdään suuri-

na. Neuvottelukunta painottaa toimintasuunnitelmassa pitkittyneen kivun hoitamisen osalta 

moniammatillisen yhteistyön, hoidon jatkumisen ja alan koulutuksen tehostamisen merkitys-

tä. (Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE 2015.) 

 

Tarve opinnäytetyön toteuttamiselle ja kehittämishankkeelle pohjaa Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiirin vuoden 2014 tavoitteisiin kehittää hoitotyötä kivunhoidon osalta. Kivunhoi-

don hoitotyön menetelmien kehittämiseksi on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä 

tehty vuonna 2014 suunnitelma, jonka yhtenä tavoitteena oli kipumittarin käyttöönotto poti-

laan tai asiakkaan hoitotyön kaikissa vaiheissa ja eri yksiköissä. Eräs psykiatrian yksikkö antoi 

opinnäytetyöehdotuksena Laurea ammattikorkeakoululle kipumittarin käyttöönotto ja kivun 

arviointiin liittyvän kirjaamisen suunnitelmaa sekä sen jalkauttaminen osaksi psykiatrisen po-

tilaan hoitoa ja kuntoutusta. (Hus 2014b.) 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli saattaa kipumittari käyttöön kolmella HUS psykiatrian 

poliklinikalla masennuspotilaiden pitkittyneen kivun havainnoimisen ja huomioimisen tueksi. 

Tarkoituksena oli teoreettisen tiedon ja sen hetkisten käytänteiden yhteen saattaminen. Li-

säksi tarkoituksena oli perehtyä edellä mainituissa yksiköissä projektin aloittamisen hetkellä 

käytettävään kivun arviointiin ja tuoda kipumittarin käyttö osaksi psykiatrisen potilaan hoitoa 

ja kuntoutusta. Tavoitteena oli kehittää toimintamallia siten, että kipupotilaiden kivun ha-

vainnointi olisi jatkossa selkeää ja tavoitteellista. Lähtötilanne oli se, ettei kivun arviointiin 

pääsääntöisesti käytetty kipumittaria. (Osastonhoitaja 2014b.) 
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2 Kehittämisympäristö 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) on kuntayhtymä, jonka muodostavat 24 kun-

taa. Kuntayhtymä on jaettu sairaanhoitoalueisiin, joista suurin on HYKS-sairaanhoitoalue. 

Muut alueet ovat Hyvinkään, Lohjan, Länsi-Uudenmaan ja Porvoon sairaanhoitoalueet. Opin-

näytetyö toteutettiin eräillä HUS psykiatrian poliklinikoilla. (Hus 2014a; Hus 2014c.) 

3 Kehittämistoiminnan tietopohja 

Vuoden 2011 hallitusohjelman mukaan vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat osa perus-

edellytyksistä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliselle ja taloudelliselle kestävyy-

delle. Sosiaali- ja terveyspalveluiden keskeiseksi tavoitteeksi määritellään terveyden ja hy-

vinvoinnin edistäminen. Esimerkiksi mielenterveysongelmiin kaavailtiin hallitusohjelmassa 

puututtavan varhaisessa vaiheessa. Mielenterveyslakiin hallitusohjelma listasi tehtävän muu-

toksia, joiden avulla kehitettäisiin mielenterveyspalveluiden saatavuutta. Masennuksen ehkäi-

syyn ja masennuksesta aiheutuvan työkyvyttömyyden vähentämiseen tähtäävässä Masto-

hankkeessa kehitettyjen käytäntöjen juurruttamista aiottiin myös jatkaa. Lisäksi tarkoitus oli 

parantaa monialaisen kuntoutuksen asiakaslähtöisyyttä. (Valtioneuvoston kanslia 2011, 55–

58.) 

 

 Terveydenhuoltolain (1326/2010) tarkoitus on muun muassa edistää ja ylläpitää väestön hy-

vinvointia sekä terveyttä. Lisäksi sen tarkoitus on edistää ja ylläpitää työ- ja toimintakykyä 

sekä sosiaalista turvallisuutta. Lailla pyritään kaventamaan väestöryhmien välisiä terveyseroja 

ja vahvistamaan asiakaskeskeisyyttä terveyspalveluissa. Palveluiden saatavuus, laatu ja poti-

lasturvallisuus pyritään myös takaamaan lailla. Laki velvoittaa kunnat järjestämään sairaan-

hoitopalvelut kuntalaisille.  Lisäksi terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa kunnat järjes-

tämään esimerkiksi mielenterveystyön siten, että se palvelee kuntalaisten terveyttä ja hyvin-

vointia. Mielenterveystyön tarkoituksena on mielenterveyttä suojaavien ja vahvistavien teki-

jöiden vahvistaminen, mutta toisaalta myös vaarantavien tekijöiden minimointi. Mielenterve-

ystyön tulee muodostaa yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa ehyt kokonaisuus. (Ter-

veydenhuoltolaki 2010.) 

 

Terveyden- ja sairaanhoidon tulee olla laadultaan hyvää. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja 

yksityisyyttä tulee kunnioittaa. Hoidon tulee tapahtua yhteisymmärryksessä hoidettavan ja 

hoitavan tahon välillä. Lisäksi potilaan hoidossa ja kohtelussa tulee ottaa huomioon mahdolli-

suuksien mukaan hänen yksilölliset tarpeensa ja kulttuuri sekä äidinkieli. (Laki potilaan ase-

masta ja oikeuksista 1992.)  
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3.1 Kipu 

Kivun käypä hoito – suositus määrittelee kivun epämiellyttäväksi kokemukseksi, joka liittyy 

kudosvaurioon tai sen uhkaan (Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiolo-

giyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä 2015). Kivun ko-

keminen on subjektiivista, eikä sen paikkaa, voimakkuutta tai laatua voida mitata objektiivi-

sesti. Jokainen ihminen tuntee kivun omalla tavallaan ja eri ihmiset kokevat yhtä voimakkaan 

kivun eri tavoin. Pitkäaikainen kipu heikentää toimintakykyä, vaikuttaa mielialaan, ihmissuh-

teisiin ja elämänlaatuun monin eri tavoin. Kun kipu on kestänyt pitkään, on vaikea erottaa 

kivun syitä ja seurauksia. (Salanterä, Hagelberg, Kauppila & Närhi 2006; Suomalaisen Lääkäri-

seuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyk-

sen asettama työryhmä 2015; Suomen kivuntutkimisyhdistys 2010.) 

 

Kipua voidaan tarkastella monitahoisena ilmiönä. Sen laaja-alaisuus tekee kipupotilaan koh-

taamisesta sekä hoidon toteuttamisesta haastavaa. Kipu on potilaalle todellinen etiologiasta 

ja patologiasta riippumatta. Nykytilanteen lisäksi kokonaisvaltaista hoitoa suunniteltaessa 

tulee kartoittaa potilaan kipuhistoria sekä selvittää kipukokemukseen ja kivun ilmaisemiseen 

vaikuttavat tekijät. Kivunhoidossa potilas tulee nähdä kipunsa asiantuntijana ja moniammatil-

lisen työryhmän jäsenenä. On myös muistettava, että riittävä kivunhoito on jokaisen perusoi-

keus. (Eloranta 2002, 8; Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992; Salanterä, Hagelberg, 

Kauppila & Närhi 2006; Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdis-

tyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä 2015; Suomen kivuntut-

kimisyhdistys 2010.) 

3.1.1 Kiputilojen jaottelu 

Biologisen käsityksen mukaan kipu on elossa säilymisen ehto. Kun elimistö aistii kivun, se saa 

varoituksen uhkaavasta kudosvauriosta. Akuutti ja krooninen eli pitkittynyt kipu erotetaan 

toisistaan kivun kestolla. Näiden raja voi kuitenkin olla epäselvä ja kivulla voi olla piirteitä 

kummastakin kivusta. Akuutin kivun ensisijainen merkitys on suojata elimistöä. Usein akuutil-

le kivulle löytyy jokin selvä syy, sen patofysiologia tunnetaan ja sitä voidaan hoitaa tehok-

kaasti. Kun kudosvaurio korjaantuu ja kivunhoito on tehokasta, paranee kipu yleensä päivien 

tai viikkojen aikana. Pitkittyneeksi kivuksi kivun käypä hoito - suosituksessa määritellään ki-

pu, joka on jatkunut yli kolme kuukautta. Kipua voidaan kutsua pitkittyneeksi myös silloin, 

kun se on kestänyt kudoksen oletettua paranemisaikaa kauemmin. (Kalso, Haanpää & Vainio, 

2009; Haanpää 2007; Haanpää 2013; Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anes-

tesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä 2015.) 

 

Pitkittynyt kipu jaotellaan patofysiologisen mekanismin mukaan nosiseptiiviseen eli kudosvau-

riokipuun, neuropaattiseen eli hermovauriokipuun, idiopaattiseen eli mekanismeiltaan tunte-
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mattomaan kipuun sekä psykogeeniseen eli psyykkisillä mekanismeilla selitettävissä olevaan 

kipuun. Nosiseptiivinen kipu on kudosärsytyksestä tai kudosvauriosta johtuvaa kipua. Neuro-

paattinen kipu johtuu kipuhermon epänormaalista toiminnasta. Vaurio on tällöin hermossa. 

Idiopaattinen kipu on kipua, jolle ei ole löytynyt elimellistä syytä eli kudokset ja hermoradat 

ovat kunnossa. (Kalso, Haanpää & Vainio, 2009; Haanpää 2013; Haanpää 2007; Suomalaisen 

Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yh-

distyksen asettama työryhmä 2015.) 

 

Neuropaattinen kiputila voi viestittää hermokudosvauriosta, jolloin tilan tunnistaminen mah-

dollistaa syynmukaisen hoidon. Mikäli kivun aiheuttajaa ei tunnisteta ajoissa, etenee vaurio 

edelleen johtaen mahdollisesti pysyvin muutoksiin hermossa. Kipu voi esiintyä esimerkiksi jat-

kuvana, ilman ulkoista ärsykettä ilmenevänä kipuna. Se voi olla sähköiskumaista tuikkaavaa 

kipua tai normaalitilanteessa kivuttoman ärsykkeen provosoimaa ei allodynia kipua. Neuro-

paattinen kipu jaotellaan ääreishermostoperäiseen eli perifeeriseen ja keskushermosto-

peräiseen eli sentraaliseen neuropaattiseen kipuun. Jaottelussa tulee ottaa huomioon peri-

feerisen hermoston vaurion muutoksia aiheuttava vaikutus keskushermostossa. Sentraalisiin 

kiputiloihin lukeutuvat esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöiden jälkeiset kiputilat sekä MS-

tautiin liittyvät neuropaattiset kiputilat. Perifeeriseksi neuropaattiseksi kiputilaksi luokitel-

laan muun muassa ääreishermostovammojen kiputilat ja välilevypullistuman aiheuttamat 

hermojuurivauriot. Neuropaattinen kipu luokitellaan merkittävimmäksi leikkausten jälkeisten 

kroonisten kiputilojen aiheuttajaksi. Perintötekijöillä on osaltaan vaikutusta ääreishermos-

toon kohdistuvan vaurion jälkeisen neuropaattisen kiputilan kehittymiselle. Kiputila voi aihe-

uttaa potilaalle psykososiaalisia ongelmia, kuten elämänlaadun ja työkyvyn heikentymistä, 

masennusta sekä uniongelmia. Hermovauriokiputilat ovat terveydenhuoltojärjestelmän mer-

kittävä haaste, lääkärin perehtyneisyys neuropaattisen kivun hoitomahdollisuuksiin sekä 

asianmukainen diagnostiikka ovat hoidon kannalta erittäin oleellista. (Haanpää 2007.) 

 

3.1.2 Kroonisen eli pitkittyneen kivun arviointi 

Suomessa noin 40 prosenttiin terveyskeskuslääkärikäynneistä on todettu liittyvän kivun tavalla 

tai toisella. Pitkittynyttä kipua potevien kuten muidenkin kipupotilaiden kohdalla on tärkeää 

luoda luottamuksellinen suhde asiakkaaseen. Haastattelutilanteeseen tulee varata riittävästi 

aikaa. Pitkittynyttä kipua sairastavan asiakkaan hoidossa oleellista on ottaa huomioon asiak-

kaan elämä kokonaisuutena. Sairaudet ja niiden hoito sekä elämäntavat ja psykososiaaliset 

tekijät tulee selvittää. Pitkittynyt kipu rasittaa potilasta myös psykososiaalisesti. Vaikka kipua 

ei luokiteltaisi psyykkisillä mekanismeilla selitettävissä olevaan ryhmään, vaikuttavat psyykki-

set tekijät usein kivun pitkittymiseen. (Haanpää 2007; Suomalaisen Lääkäriseuran Duodeci-

min, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työ-

ryhmä 2015.) 
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Kiputyyppi tai mahdollisesti kiputyypit, joilla asiakkaan kipuoireet selittyvät, tulee selvittää. 

Lähtökohtana kivun arvioinnille on asiakkaan oma kokemus kivusta. Kiputilan aiheuttanut 

taustasairaus tai syy tulee määrittää. Toisinaan suunnitelma lisätutkimuksien suhteen on tar-

peellinen kivun etiologian selvittämiseksi. Esitietojen läpikäymistä voidaan pitää tutkimuksen 

tärkeimpänä osana. Asiakkaan tulee saada ensin kertoa oireistaan vapaamuotoisesti, jonka 

jälkeen voidaan tarvittaessa esittää täydentäviä lisäkysymyksiä. Kivun alku ja kehitysvaiheet 

tulee selvittää. Lisäksi tulee selvittää kipua helpottavat ja pahentavat tekijät, oheisoireet 

sekä mahdollisesti aiemmin tehdyt tutkimukset ja hoitokokeilut. Nykytilannetta kuvaamaan 

asiakas voi piirtää kipupiirroksen, johon hän merkitsee kivun lisäksi poikkeavat tuntemukset 

ja mahdolliset tuntopuutokset. Kipua voidaan arvioida joko sanallisesti tai esimerkiksi kipuja-

naa tai numeerista asteikkoa käyttäen. Psykososiaaliset tekijät, elämänlaatu ja elämänkaaren 

kartoitus ovat oleellinen osa pitkittyneen kivun tutkimista. (Suomalaisen Lääkäriseuran Duo-

decimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama 

työryhmä 2015; Haanpää 2007.) 

 

Yleisstatuksesta tulee määrittää vähintään sydämen ja keuhkojen auskultaatio, verenpaine 

sekä liikuntakyky. Lisäksi kipualueen paikallisstatus ja kivuliaan kehonosan toiminta arkipäi-

väisissä asioissa on kartoitettava. Neurologinen status tulee määrittää tilanteen kannalta tar-

koituksenmukaisessa laajuudessa. Tarvittaessa voidaan käyttää Mini-Mental State Examinati-

on-asteikkoa (MMSE) kognitiivisten funktioiden, kuten henkisen toimintakyvyn heikentymisen, 

arvioinnissa. Mielialan arviointiin voidaan tarpeen mukaan käyttää masennustestiä eli DEPS-

seulaa. Tällöin saadaan selville mahdolliset tuntoaistipuutokset sekä viitteitä mahdollisista 

muista hermoratavaurioista. Vuorovaikutuksen, tunnereaktioiden ja kognitiivisten toimintojen 

sekä vireystilan arviointi ovat somaattisten tutkimuksien ohella tärkeitä asioita huomioida. 

(Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleis-

lääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä 2015; Haanpää 2007.) 

3.1.3 Kivun mittaaminen 

Kivun mittaamisella voidaan seurata kliinistä hoitovastetta ja esimerkiksi akuutin kivun kehit-

tymistä ja voimakkuutta. Kivun voimakkuuden arviointiin on kehitetty erilaisia mittareita. 

Näitä ovat kiilamainen visual analogue scale eli VAS-asteikko, numeroasteikollinen numerical 

rating scale eli NRS ja verbaalinen asteikko verbal rating scale eli VRS-asteikko ja lisäksi kas-

vokuvat. (Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suo-

men Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä 2015.) 

 

Visual analogue scale eli VAS-jana on kymmenen senttimetriä pitkä jana, jonka vasen pää ku-

vastaa sitä, ettei kipua ole ja oikea pää kuvastaa pahinta mahdollista kipua. Asiakas voi mer-

kitä kivun tuntemuksen janalle esimerkiksi pystyviivalla tai hahlolla. Numeroasteikko merki-
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tään esimerkiksi 0-10 tai 0-100 siten, että nolla kuvastaa kivutonta tilannetta ja kymmenen 

tai 100 pahinta mahdollista kuviteltavissa olevaa kipua. Asiakas valitsee asteikolta kipukoke-

mustaan vastaavan numeron. Verbaalinen asteikko sisältää selityksen jokaiselle numerolle. 

Asteikko voi olla esimerkiksi 0-4. Tällöin nolla tarkoittaa ei kipua, yksi lievää kipua, kaksi koh-

talaista kipua, kolme voimakasta kipua ja neljä pahinta mahdollista kipua. Lapsille on kehi-

tetty omanlaisensa kipukasvomittarit. Näihin on merkitty erilaisin kasvoin kivun voimakkuut-

ta. Lapsi voi kasvokuvista osoittaa, mikä ilme parhaiten kuvaa hänen tuntemaansa kipua. 

(Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleis-

lääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä 2015; Salanterä ym. 2006; Kalso & Konttinen 

2009.) 

 

Kipumittari tulee valita yhdessä asiakkaan kanssa tämän mieltymysten mukaan. Toisen on 

helpompi arvioida kipua numeroin, toisen taas kipujanan avulla. Asiakkaan kipua mitattaessa 

tulee aina käyttää samaa mittaria. Kivun kokeminen on yksilöllistä, joten ihmisen kipukoke-

musta ei voida verrata toisen ihmisen kokemaan kipuun. Kipua tulee verrata aina asiakkaan 

aiempiin kokemuksiin. (Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdis-

tyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä 2015; Salanterä ym. 2006; 

Kalso & Konttinen 2009.) 

 

3.2 Masennus 

Masennus voidaan luonteensa puolesta luokitella oireyhtymäksi. Diagnoosi tehdään huolellisen 

haastattelun perusteella. Masennus jaotellaan vaikeusasteen perusteella lieväksi, keskivaike-

aksi tai vaikeaksi. Diagnoosin tekemiseksi asiakkaan voimavarojen tulee olla vähentyneet ja jo 

pidempään jatkunut kiinnostuksen ja mielihyvän katoaminen. Lisäksi masennukseen liittyy 

poikkeuksellinen väsymys. Masentuneella ihmisellä on usein toistuvia kuolemaan tai itsemur-

haan liittyviä ajatuksia. Lisäksi tähän saattaa liittyä riittämättömyyden tunteita, itseluotta-

muksen ja omanarvon heikkenemistä. Keskittymisvaikeudet, unihäiriöt ja ruokahalun muutok-

set liittyvät usein olennaisesti masennukseen. Masennusoireiden on mahdollista johtua myös 

jostakin elimellisestä sairaudesta. Lähiomaisen kuolema tai muu traaginen tapahtuma voi ai-

heuttaa masennuksen kaltaisia oireita. Masennuksen diagnosoimiseksi oireiden tulee kuitenkin 

olla jatkunut yli kaksi kuukautta. (Aho, Isometsä, Mattila, Jousilahti & Tala 2009; Huttunen 

2011; Myllärniemi 2009, 17–20; Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyh-

distys ry:n asettama työryhmä 2013.) 

 

Psykoterapia ja lääkehoito ovat masennuksen akuuttihoitomuotoja. Lisäksi säännöllisestä lii-

kunnasta saattaa olla joillekin asiakkaille hyötyä. Hoitomuoto määräytyy aina asiakas- ja ta-

pauskohtaisesti. Mitä vakavampi masennus on, sen tärkeämpää on lääkehoidon toteuttami-

nen. Niin sanottuun kaamosmasennukseen auttaa usein kirkasvalohoito, kun taas sähköhoito 
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on tehokas hoitomuoto psykoottisesta masennuksesta kärsiville. Raskaana oleville naisille suo-

sitellaan hoitomuodoksi psykoterapiaa. Valitusta hoitomuodosta riippumatta tavoitteena on 

saada asiakas oireettomaksi, kun taas jatkohoidon tavoitteena on estää oireiden palaaminen. 

Uuden sairausjakson puhkeamista yritetään ehkäistä ylläpitohoidolla. (Aho ym. 2009; Suoma-

laisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä 2013.) 

 

Kun kyseessä on lievä tai keskivaikea masennus, on siitä mahdollista toipua psykoterapialla. 

Usein rinnakkain tarvitaan psykoterapia ja lääkitys. Vaikean ja psykoottisen masennuksen hoi-

tokeinona käytetään ensisijaisesti lääkitystä, jonka rinnalla voidaan käyttää psykoterapiaa. 

On tavallista, että lääkehoidon toteutuksen aikana lääkkeitä vaihdetaan ja yhdistellään, jotta 

asiakkaalle löydetään sopiva lääkitys. Mikäli vakavien masennusoireiden lisäksi esiintyy harha-

luuloisuutta tai – aistimuksia ja todellisuudentaju heikentyy, tulee asiakas hoitaa psykiatrises-

sa erikoissairaanhoidossa. (Aho ym. 2009; Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen 

Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä 2013.) 

 

Kuntoutukseen olennaisena osana liittyy asiakkaan tiivis seuranta. Akuuttivaiheessa seurannan 

tulee tapahtua 1–3 viikon välein, tarvittaessa useammin. Seurantatapaamisissa arvioidaan 

lääkkeiden vaikutusta asiakkaaseen. Säännöllisellä käytöllä suurin osa asiakkaista hyötyy lää-

kityksestä ja oireet selvästi lievenevät kuudesta kahdeksaan viikkoa lääkityksen aloittamises-

ta. Mikäli asiakas on elämänsä aikana kärsinyt keskivaikeasta tai vaikeasta masennuksesta vä-

hintään kolme kertaa, tulee lääkehoitoa jatkaa pitkäaikaisena estohoitona vielä pitkään. Yllä-

pitohoidossa olevan asiakkaan seuranta tulee toteuttaa vähintään puolen vuoden välein, vaik-

ka oireita ei olisikaan. Vuoden jatkuneen oireettoman ajanjakson jälkeen on lääkehoitoa 

mahdollista purkaa asteittain. Tällöin seuranta toteutetaan aiempaa tiiviimmin, koska masen-

nuksen riski uusiutua on suuri. (Aho ym. 2009; Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suo-

men Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä 2013.) 

 

3.3 Masennuksen yhteys pitkittyneeseen kipuun 

Kipu vaikuttaa elämänhallintaan siitä seuraavien toimintahaittojen kautta. Psykososiaalisia 

resursseja tarkasteltaessa huomataan, että sosiaalinen tuki on yhteydessä somaattis-

behavioraalisisten masennusoireiden muutoksiin. Esimerkiksi se, millaisena asiakas kokee puo-

lison tai muun läheisen ihmisen antaman tuen, korreloi suoraan kognitiivis-affektiivisten dep-

ressio-oireiden vähenemiseen. (Kuusinen 2004, 64–69.) 

 

Pitkittynyttä kipua sairastavan ihmisen masennuksen puhkeamista edellyttää se, että yksilö 

määrittelee kivun seuraukset niin sanotusti menetysteemaa kantaviksi asioiksi. Kivun seurauk-

sia tulee tarkastella hierarkkisen järjestelmän kautta. Toimintahaitat, jotka kivusta seuraa-

vat, luokitellaan primaariseurauksiksi. Nämä käsittävät toiminnot, jotka ihminen katsoo vai-
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keutuneiksi tai häiriintyneiksi pitkittyneen kivun seurauksena. Ainoastaan haittojen ilmenty-

minen yksilön elämässä ei ole depression kognitiivis-affektiivisien oireiden puhkeamiselle riit-

tävä pohja. Kivun aiheuttamat haitat voivat lisätä somattis-behavioraalista oireilua, kuten 

uupuneisuutta, työkyvyn laskua tai uniongelmia. Sekundaariseurauksiin luetaan ne muutokset, 

jotka elämäntilanteelle aiheutuvat haitoista. Edellä mainittu elämänhallinnan tunteen lasku 

ja negatiivisina koetut muutokset lähimmissä vuorovaikutussuhteissa lukeutuvat näihin. Kogni-

tiivis-affektiiviset oireet, kuten mieliala- ja itsetunto-ongelmat, katsotaan kivun tertiäärisiksi 

seurauksiksi. (Kuusinen 2004, 83; Miranda 2016.) 

 

Pitkäaikaisen kivun ja depression välistä suhdetta tarkasteltaessa voidaan kivun sekundaari-

seurauksia pitää tekijöinä, joiden on mahdollista saada menetysmerkitys. Tällä tarkoitetaan 

sitä, että yksilön rakentaman psykososiaaliseen tilanteeseen liittyvän merkityksen on mahdol-

lista saada menetysmerkitys. Prosessissa spesifisenä kuormitustekijänä esiintyvä kipu ei lau-

kaise menetysmerkitystä, vaan siihen johtaa kuormitustekijöiden kasaantuminen laaja-

alaisten toimintahaittojen kautta. (Kuusinen 2004, 83.) 

 

Helena Mirandan tutkimusryhmä on tutkinut pitkittyneen kivun, masennuksen ja unettomuu-

den välistä yhteyttä työkyvyn heikkenemiseen. Tutkimustuloksissa huomio kiinnittyy edellä 

mainittuun oiretriadiin korostaen jokaisen osa-alueen tunnistamisen ja hoitamisen merkitystä. 

Näiden yhtäaikainen esiintyminen nähdään tulosten valossa merkittävänä riskinä työkyvyttö-

myydelle. Käytännön työssä sairauksien diagnosoinnin lisäksi nähdään oiremittareiden käyttö 

perusteltuna. (Miranda 2016.) 

 

Pitkäaikaista kipua ei voida pitää yhtenä masennuksen muodoista. Masennuksen ei Kuusisen 

(2004) tutkimuksen mukaan voida myöskään katsoa olevan kivun sekundaarireaktio, sillä alku-

tilanteen masennusoireet eivät ennustaneet kipua eikä vastaavasti alkutilanteessa koettu kipu 

ennustanut masennusoireita. Kivun aiheuttamilla haitoilla on vaikutusta siihen, miten ihminen 

kokee elämänhallintansa. Pitkittyneen kivun ja masennuksen välistä yhteyttä tarkasteltaessa 

huomataan, että ymmärtämättömyyden kokeminen on suorassa yhteydessä masennusoireisiin. 

Masentuneisuus ei ainoastaan käsitä positiivisten vuorovaikutuselämysten puuttumista, vaan 

ihminen näkee vuorovaikutustilanteen negatiivisina. Elämänhallinnan tunnetta heikentää käsi-

tys, jonka mukaan vastuu kivun hoitamisesta ja sen kanssa selviytymisestä on terveydenhuol-

lolla eikä asiakkaalla itsellään. Mitä voimakkaampana henkilön kompetenssin tunne esiintyy, 

sitä vähäisempiä ovat sekä kivut ja niistä seuraavat haitat että masennusoireet. Lisäksi voi-

makas oman tilanteen asiantuntijuuden tunne lisää voimakkaasti elämänhallinnan tunnetta. 

(Kuusinen 2004, 78–80.) 
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4 Kehittämistoiminnan menetelmät 

4.1 Juurruttaminen 

 

 

 

Kuvio 1: Juurruttamisen kehä (Ora-Hyytiäinen, Ahonen & Partamies 2012) 

 

Juurruttamista voidaan kuvata menetelmänä, jonka avulla tiettyä toimintamallia lähdetään 

vakiinnuttamaan käytäntöön työelämässä (Kuvio 1). Tavoitteena on muuttaa olemassa olevia 

käytänteitä tai toimintatapoja kokemustiedon ja teoriatiedon yhdistämisen seurauksena syn-

tyneen uuden tiedon pohjalta. Jotta vanhojen toimintatapojen muuttaminen onnistuu, tarvi-

taan koko työyhteisön tuki prosessille. On tärkeää, että kaikki työyhteisön jäsenet ovat tietoi-

sia mahdollisen muutoksen hyvistä vaikutuksista ja kokevat kehitettävän asian merkitykselli-

senä. (Ora-Hyytiäinen ym. 2012, 21–28.) 

 

Juurruttamista suunniteltaessa tulee ottaa huomioon työjärjestyksen jäsentäminen. Aluksi on 

syytä selvittää työpaikan nykyinen tilanne, millainen toimintakäytäntö siellä nykyään vallit-

see. Tämä niin sanottu hiljainen tieto muutetaan sanallisesta muodosta käsitteiksi ja käsite-

kartoiksi. Lisäksi on selvitettävä tutkittua teoriatietoa kyseisestä aiheesta ja siihen liittyvistä 

avainsanoista. Vasta tämän jälkeen juurruttamisen menetelmällä aletaan rakentaa vertailun 

pohjalta uutta toimintamallia. Uuden toimintatavan juurruttaminen synnyttää uudenlaista 

ammatillista osaamista. Esimiehen tuki ja hyvä yhteishenki työyhteisössä edesauttavat proses-

sin viemistä eteenpäin onnistuneesti. Tarvittaessa prosessi viedään loppuun ohjaamalla se 

työyhteisön ulkopuolelta tai johtoportaassa ylhäältä alaspäin. Onnistumisen edellytyksenä on 
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kuitenkin kaikkien osallistuminen ja sitoutuminen työotteen kehittämiseen. (Ora-Hyytiäinen 

ym. 2012, 21–28.) 

 

Juurruttamisen haasteena on opiskelijan näkökulmasta uuden toimintatavan ideointi teoria-

tiedon pohjalta työyhteisöstä ulkopuolisena jäsenenä. Uutta tietoa on mahdollista hakea tie-

donhaun pajoissa sekä erilaisten tietokantojen kautta. Tiedonhaun tärkeys selittyy sillä, että 

toiminnan muutos voidaan perustella teoriatiedolla.  Työyhteisölle tulee selventää muutoksen 

tarpeellisuus vertailemalla hiljaista tietoa ja teoriatietoa. Opiskelijan on lisäksi hyvä huomi-

oida ajankäytölliset asiat, kuten juurruttamisen aikataulutus ja lisäksi organisaation käytössä 

olevat resurssit muutoksen läpikäymiselle. (Ora-Hyytiäinen ym. 2012, 21–28.) 

 

Kun uusi toimintatapa on teoreettisella tasolla luotu, tulee se testata käytäntöön ennen sen 

varsinaista käyttöönottoa.  On tärkeää pohtia etukäteen, miten menetelmän kokeilu tapahtuu 

juuri kyseisessä työyhteisössä ja mitä hyötyä siitä on niin hoitotyöyhteisölle kuin asiakkaille. 

Työyhteisössä toteutetun uuden mallin kokeilun arviointiin voidaan osoittaa monia tukikysy-

myksiä. Lisäksi hyötyä tulee arvioida jatkuvasti juurruttamisprosessin edetessä. Arvioinnissa 

voidaan tarkastella esimerkiksi moniammatillisen työyhteisön tapaa hyödyntää uutta toimin-

tamallia. Lisäksi voidaan arvioida uuden mallin tuomaa hyötyä asiakkaan tai potilaan ja omai-

sen näkökulmasta tai miettiä, kuinka yksilöllinen hoito toteutuu.  Sairaanhoitajan itsenäisyy-

den vahvistuminen ammatillisena asiantuntijana voi myös olla tarkastelun kohteena. Juurrut-

taminen on aina moniulotteinen ja pitkäaikainen prosessi, jonka läpikäyminen usein synnyttää 

vaikutuksia useilla eri osa-alueilla. Se voi vaikuttaa esimerkiksi hoitohenkilökunnan kokemuk-

siin työn mielekkyydestä ja samanaikaisesti vaikuttaa asiakkaiden tai potilaiden kokemuksiin 

hoidon laadusta. Tässä opinnäytetyössä käytettiin juurruttamisen menetelmää, sillä tarkoi-

tuksena oli saada tietoa kipumittarin ja esitietolomakkeen käytön toimivuudesta ja palvele-

vuudesta pitkittynyttä kipua sairastavan asiakkaan hoidossa. (Ora-Hyytiäinen ym. 2012, 21–

28.) 

 

4.2 Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus tutkii ihmisten kokemuksia, käsityksiä, olettamuksia ja 

tulkintoja. Tutkimuksen kohteena on ihminen, hänen elinympäristönsä ja siihen liittyvät mer-

kitykset. Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa tai teoriaa, joten sitä 

käytetään usein, kun tutkittavasta asiasta ei ole paljoa aiempaa tietoa. Sitä käytetään myös, 

kun halutaan ymmärtää tutkittavaa asiaa paremmin, laajemmin tai kokonaisvaltaisemmin. 

Laadullista tutkimusta tehtäessä on mahdollisia aineistonkeruumenetelmiä runsaasti tarjolla. 

Aineiston keräämiseen voidaan käyttää ryhmä- tai yksilöhaastattelua, kyselyä, videointia, ha-

vainnointia, piirustuksia, päiväkirjoja tai dokumentteja. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 
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160–164; Kananen 2014, 63–65; Vilkka & Airaksinen 2003; Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 

2009.) 

 

Laatu on määrää tärkeämpää. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tulee tilastollisen yleistettävyy-

den sijaan tavoitella teoreettista yleistettävyyttä. Aineiston tulee olla monipuolista ja vastata 

sekä opinnäytetyön sisällöllisiin tavoitteisiin että kohderyhmän tarpeisiin. Tavoitteena on 

ymmärtää tutkimuksen kohteena olevia ilmiöitä tutkimukseen osallistuvien näkökulmasta. 

Kysymykset ovat usein mitä, miten tai miksi, näin haastateltavan on helpompi kertoa näke-

myksiään ja ajatuksiaan. Osallistujiksi valitaan sellaisia ihmisiä, joilla on tietoa tutkittavasta 

aiheesta. Keskeistä on miettiä, kuinka suuri otoksen tulee olla tai kuinka paljon tiedonantajia 

tulee lukumäärällisesti olla, jotta aineisto olisi tutkittavan asian kannalta riittävä. (Kananen 

2014, 16–17; Vilkka & Airaksinen 2003; Kankkunen & Vehviläinen–Julkunen 2009.) 

 

Osallistujien olisi syytä olla sellaisia, jotka haluavat osallistua tutkimukseen ja pystyvät ilmai-

semaan itseään hyvin. Näin ilmiöstä saadaan kokonaisvaltaisempi kuva. Usein osallistujia on 

vain vähän, sillä aineiston laatu on pääosassa. Tutkimustehtävä on usein aluksi laaja ja tar-

kentuu vasta tutkimuksen aikana. Kesken tutkimuksen voi tulla myös uusia tutkimustehtäviä.  

(Vilkka & Airaksinen 2003; Kankkunen & Vehviläinen–Julkunen 2009.) 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioimiseksi ei ole yhtä selkeitä kriteereitä kuin 

määrällisessä tutkimuksessa on. Joidenkin mielestä arvioinnin kriteereinä voidaan käyttää 

validideettiä ja reliabiliteettiä. Toisten mielestä validideetti ja reliabiliteetti eivät sovellu 

laadullisen tutkimuksen arviointiin, sillä laadullisessa tutkimuksessa on mukana myös tutkijan 

omat mielipiteet ja käsitykset, eikä se näin ollen ole toistettavissa tai siirrettävissä. Luotet-

tavuuden varmistamiseksi voidaan kuitenkin arvioida tutkimusaineiston keräämistä, aineiston 

analysointia ja tutkimuksen raportointia. Aineistoa kerättäessä haastattelemalla tutkija ei 

saisi esittää liian suppeita kysymyksiä, jotta tutkittava pystyy tuomaan oman näkemyksensä 

ilmiöstä esille. Raportista tulisi näkyä millaisia teemoja tutkittaville on esitetty. Luotetta-

vuutta lisää myös, kun tutkija pitää päiväkirjaa, johon hän kirjaa haastattelun kulun. Aineisto 

luokitellaan ylä- ja alaluokkiin. Luotettavuuden kannalta on tärkeää, että luokat ovat toisensa 

poissulkevia. Jotta tutkimuksen analysointi olisi luotettavaa, tulee tutkijan kirjata ja perus-

tella omat luokitteluperusteensa. Kun luokittelu on tehty selkeästi ja hyvin, on lukijalla mah-

dollisuus arvioida sen onnistuneisuutta. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009.) 

 

Arvioinnissa tulee ottaa huomioon kuvauksen todellisuus. Tärkeänä asiana nähdään myös kon-

tekstispesifisyys. Raportista tulee käydä ilmi tapahtumapaikkoja, tiedonantajia sekä rakentei-

ta. Metologinen sopivuus tarkoittaa sitä, että tutkija on käyttänyt alkuperäislähteitä ja pereh-

tynyt käytettyyn menetelmään. (Kankkunen & Vehviläinen–Julkunen 2009, 161–162.) 
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4.3 Haastattelu tiedonkeruumenetelmänä 

Haastattelutyyppi tulee valita tutkimusongelman perusteella. Lisäksi käytännöt on syytä tes-

tata etukäteen ja erilaisiin haasteisiin haastattelun edetessä tulee varautua. Erilaiset esihaas-

tattelut toimivat hyvänä keinona kerätä tietopohjaa haastattelua varten, jotta eteneminen 

vaikeissa kohdissa helpottuu. Teema-alueiden lisäksi haastattelijan kannattaa varata niuk-

kasanaisia haastateltavia varten lisämateriaalia, jotta keskustelu etenee. Mikäli haastattelu 

on tarkoitus nauhoittaa, tulee nauhurin käyttö testata ennen varsinaista keskustelutilannetta. 

Nauhoituksesta on syytä sopia haastateltavan kanssa etukäteen, jotta hänellä on mahdollisuus 

varautua tilanteeseen henkisesti. Haastattelua valmisteltaessa tulee myös miettiä toteu-

tusympäristöä ja sen luomia haasteita ja mahdollisuuksia. (Metsämuuronen 2008; Ojasalo, 

Moilanen & Ritalahti 2009; Puusa 2011; Tuomi & Sarajärvi 2012, 74.) 

 

Haastattelu on tiedonkeruumenetelmä, jonka avulla on tarkoitus selvittää haastateltavan 

henkilön ajatuksia käsiteltävästä aiheesta. Tämä tapahtuu haastattelijan eli tutkijan aloit-

teesta. Tutkija johdattelee ja ohjailee keskustelua valitsemillaan täydentävillä kysymyksillä, 

mutta haastateltavalla on mahdollisuus vastata omin sanoin ja näin tuoda oma subjektiivinen 

näkemyksensä käsiteltävästä aiheesta ilmi. Haastattelu on mahdollista toteuttaa perinteisesti 

kysymys-vastaus-asettelulla tai luoda haastattelutilanteesta keskustelutyyppinen, jolloin pe-

rinteinen roolijako hämärtyy. On tärkeää muistaa, että haastattelu on vuorovaikutustilanne, 

jossa molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa. On mahdollista, että haastateltava vaikuttaa 

vastauksillaan haastattelijan esittämiin kysymyksiin haastattelutilanteen edetessä, ohjaillen 

näin keskustelua haluamaansa suuntaan. Haastattelijan tulee pitää tilanteessa yllä mielen-

kiintoa motivoimalla haastateltavaa erinäisin keinoin. Haastattelijan tulee tuntea roolinsa 

keskustelun ohjaajana ja vastaavasti haastateltavan tulee voida luottaa siihen, että haastat-

telun perusteella kerätty aineisto käsitellään luottamuksellisesti. (Kananen 2014, 71-72; Met-

sämuuronen 2008; Ojasalo ym. 2009; Puusa 2011.) 

 

Strukturoidun haastattelun, kuten esimerkiksi lomakehaastattelun perustana on kysymysten 

muotoilun ja järjestyksen yhtenäisyys. Samalla tavalla kaikille haastateltaville toteutettu ky-

sely edesauttaa sitä, että kysymykset saavat jokaisen haastateltavan kohdalla saman merki-

tyksen. Vastausvaihtoehdot ovat kaikille samat, jolloin tilanne vastaa kyselylomakkeen ohjat-

tua täyttämistä. Strukturoituun haastatteluun verrattuna puolistrukturoitu haastattelu eroaa 

siinä, että vastausvaihtoehtoja ei haastateltavalle anneta valmiina. Vastausvaihtoehtojen 

puuttuminen mahdollistaa haastateltavan omin sanoin vastaamisen. (Metsämuuronen 2008; 

Ojasalo ym. 2009; Puusa 2011.) 

 

Teemahaastattelussa aihepiirit, niin sanotut teema-alueet, määritellään etukäteen, ennen 

haastattelua. Edellisistä haastattelutyypeistä poiketen käsiteltävät aihealueet voidaan käydä 

missä tahansa järjestyksessä läpi, eikä kysymysten asettelu ole tarkkaa. Kysymykset valitaan 
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kunkin haastattelutilanteen mukaan siten, että kaikki aihealueet tulee käsiteltyä.  (Metsä-

muuronen 2008; Ojasalo ym. 2009; Puusa 2011.) 

 

Avoin haastattelu muistuttaa muodoltaan tavallista keskustelua. Tällöin haastateltavan kanssa 

keskustellaan tietyistä aiheista. Keskustelun aikana kaikkia teema-alueita ei välttämättä käy-

dä läpi. Syvähaastattelusta voidaan puhua siinä yhteydessä, kun samaa henkilöä haastatellaan 

avoimella tyylillä useamman kerran. Syvähaastattelu voidaan toteuttaa yhdellä haastattelu-

kerralla, mikäli käsiteltävä aihealue on suppea. Tällöin ajankäytöllisesti katsottuna syvähaas-

tattelu voi olla aikaa vievä menetelmä, sillä käsiteltävää aihealuetta lähestytään hiljalleen 

edeten ensimmäisen vaiheen aiheen tunnustelusta ja epäilystä toisen vaiheen avoimen ker-

ronnan kautta kolmanteen vaiheeseen, jossa haastateltava jäsentää kertomaansa. (Metsä-

muuronen 2008; Ojasalo ym. 2009; Puusa 2011.) 

 

Tässä opinnäytetyössä alkuhaastattelut toteutettiin puolistrukturoidusti. Kysymykset esitettiin 

vastaajille samassa muodossa ja kysymysten järjestys oli yhtenäinen. Vastausvaihtoehtoja ei 

annettu, vaan jokainen haastateltava sai vastata kysymyksiin omin sanoin. Joidenkin kysymys-

ten kohdalla esitettiin täydentäviä kysymyksiä. Haastatteluiden perusteella saatiin tietoa ki-

pumittareiden senhetkisestä käytöstä ja sairaanhoitajien toiveista kipumittareiden käyttöko-

keiluun ja esitietolomakkeen sisältöön liittyen. Haastatteluiden sekä osastonhoitajan ja fy-

sioterapeutin kanssa pidettyjen palaverien perusteella kehitettiin kipumittareiden käyttöä 

tukemaan kipumittarin käyttöohje sekä pitkittynyttä kipua sairastavan asiakkaan kanssa yh-

dessä täytettäväksi tarkoitettu esitietolomake. Lisäksi kehitettiin kipumittarin käyttöohjeen 

ja esitietolomakkeen toimivuutta mittaava puolistrukturoitu arviointilomake.  

 

4.4 Tiedonkeruuaineiston litterointi ja sisällönanalyysi 

4.4.1 Litterointi 

Erilaisia litterointimuotoja on neljä. Sanatarkka eli eksakti litterointi tarkoittaa sanatarkkaa 

puhekielen litterointia. Myös täytesanat sisältyvät litterointiin. Tärkeää on kirjata tauot ja 

niiden kestot. Eksakti litterointi valitaan silloin, kun halutaan analysoida asiasisällön lisäksi 

ilmaisuja tai keskustelijoiden välistä vuorovaikutusta. Tällöin aineiston jatkokäyttö monipuoli-

sesti on mahdollista. Peruslitterointi jättää täytesanat tekstistä pois noudatellen puhekieltä. 

Lisäksi toistot, äännähdykset ja kesken jäävät tavut jätetään litteroimatta. Peruslitterointi 

valitaan tilanteessa, jossa analysoinnin kohteena on puheen asiasisältö. (Kankkunen & Vehvi-

läinen–Julkunen 2009.) 

 

Referoiva litterointi tarkoittaa litterointia, jolla haastattelun aikana äänitetyt tiedostot pure-

taan muistiinpanoiksi esimerkiksi ranskalaisia viivoja hyväksi käyttäen. Tällöin litteroijan rooli 
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korostuu, sillä litteroija valitsee puheesta litteroinnin arvoiset asiat. Tämä muoto ei ole hyvä 

syvällistä analyysiä tehtäessä eikä tilanteessa, jolloin aineistoa on tarkoitus käyttää jatkossa 

monipuolisesti. Referoiva litterointi sopii esimerkiksi lehtiartikkelin kirjoittamiseen. Keskuste-

luanalyyttinen litterointi noudattelee tarkasti puhekieltä ja litteroinnissa käytetään monipuo-

lista litterointimerkistöä. Kaikki sanat, tauot, äänenpainot, tunteenilmaukset ja äännähdykset 

tulee kirjata tarkasti ylös. Tämä on litteroinnin tarkin muoto. Litterointimuodoksi tässä opin-

näytetyössä valittiin peruslitterointi, sillä analysoinnin kohteena oli puheen asiasisältö. 

(Kankkunen & Vehviläinen–Julkunen 2009.) 

 

4.4.2 Sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysi on menetelmä, joka mahdollistaa kirjoitetun ja puhutun kommunikaation 

analysoimisen. Sen avulla voidaan tarkastella niin asioiden ja tapahtumien merkitystä kuin 

seurauksia ja yhteyksiä. Olennaista sisällönanalyysia tehtäessä on erotella tutkimusaineistosta 

samankaltaisuudet ja erilaisuudet, löytää ilmeneviä merkityksiä, tarkoituksia ja aikomuksia 

sekä seurauksia ja yhteyksiä. (Janhonen & Nikkonen 2003, 21–23; Kankkunen & Vehviläinen–

Julkunen 2009.) 

 

Prosessina sisällönanalyysia katsottaessa voidaan erotella etenemiseen liittyviä vaiheita. Näitä 

ovat analyysiyksikön valinta, aineistoon tutustuminen ja pelkistäminen, aineiston luokittelu ja 

tulkinta sekä sisällönanalyysin luotettavuuden arviointi. Induktiivista päättelyä hyväksi käyt-

täen analysointi siirtyy konkreettisesta aineistosta käsitteelliseen kuvaukseen, kun taas de-

duktiivinen päättely pohjautuu teorialle ja sen ilmenemiseen konkreettisissa tilanteissa. En-

nen analyysin aloittamista tulee määritellä analyysiyksikkö. Määritykseen vaikuttavat aineis-

ton laatu ja tutkimustehtävä. Yksikkö voi olla esimerkiksi sana, ajatuskokonaisuus tai lausu-

ma. (Janhonen & Nikkonen 2003, 24–26; Kankkunen & Vehviläinen–Julkunen 2009.) 

 

Aineistolähtöisen analyysin ensimmäinen vaihe on pelkistäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että 

analysoijan tulee ikään kuin esittää aineistolle kysymyksiä, jotka pohjautuvat tutkimustehtä-

vään. Aineiston perusteella saatavat vastaukset kirjataan ylös aineiston termein. Pelkistämi-

sen jälkeen tulee tehdä aineiston ryhmittely, jonka tarkoituksena on löytää erilaisuudet ja 

yhteneväisyydet pelkistettyjen ilmaisujen välillä. Näin saadaan aikaan luokkia, jotka voidaan 

nimittää sisältöä vastaavalla tavalla. Abstrahointivaiheessa saman sisältöiset luokat yhdiste-

tään niin sanotuiksi yläluokiksi. (Janhonen & Nikkonen 2003, 26–29; Kankkunen & Vehviläinen–

Julkunen 2009.) 

 

Mikäli käytössä on teorialähtöinen sisällönanalyysi, perustuu analysointi teoreettiseen viiteke-

hykseen tai käsitejärjestelmään. Lähtökohtana voidaan käyttää esimerkiksi tutkijan omia en-

nakkokäsityksiä tai ajatuskarttaa. Aluksi tulee tehdä analyysirunko teorian pohjalta. Tämän 
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jälkeen aineisto pelkistetään ja luokitellaan etsimällä analyysirungon pohjalta ilmauksia ai-

neistosta. Ajatuskokonaisuudet tiivistetään ja luokitellaan analyysirungon perusteella pää-

luokkiin. (Janhonen & Nikkonen 2003, 30–33; Kankkunen & Vehviläinen–Julkunen 2009.) 

 

Sisällönanalyysin haasteeksi nousee se, miten tutkija kykenee tiivistämään aineiston siten, 

että se mahdollisimman hyvin kuvaa tutkittavaa asiaa. Laadullisessa tutkimuksessa luotetta-

vuuskysymykset liittyvät niin tutkijaan ja aineiston laatuun kuin sen analysoimiseen ja tutki-

mustulosten esittämiseen. Esitetty tieto on riippuvainen siitä, millä tavoin tutkija on tavoit-

tanut ja koonnut käyttämänsä aineiston. Tutkijan taidot ja arvostukset korostuvat analysoin-

nissa.  Tutkijan tulee osoittaa yhteys tulosten ja teorian välillä, jotta aineistoa voidaan pitää 

laadukkaana. (Janhonen & Nikkonen 2003, 36; Kankkunen & Vehviläinen–Julkunen 2009.) 

 

Face-validiteettia voidaan käyttää yhtenä sisällönanalyysin arvioinnin keinona. Tällöin loppu-

tulos esitetään henkilöille, joita luotu dokumentti koskee. Tätä menetelmää käytettäessä las-

ketaan jäsenten yhtäpitäväisyyskerroin, joka kertoo asiantuntijoiden välisen yksimielisyyden. 

Toinen arviointimenetelmä on niin kutsuttu test-rest-menetelmä. Test-rest on hyvä menetel-

mä luotettavuuden arviointiin tilanteissa, joissa aineiston kontekstiaalisuus korostuu. Tällöin 

asiaan perehtynyt luokittelija on paras arvioimaan luotettavuutta, sillä ulkopuolisen luokitte-

lijan mahdollisuus perehtyä aineistoon syvällisesti ei ole mahdollista. (Janhonen & Nikkonen 

2003, 37–38; Kankkunen & Vehviläinen–Julkunen 2009.) 

 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin deduktiivista eli teorialähtöistä sisällönanalyysia. Analyysi 

kohdistettiin haastatteluvastausten ilmisisältöön eli osallistujien mahdolliset piiloviestit jätet-

tiin haastatteluissa huomiotta ja analyysi keskitettiin puhuttuun tietoon. Aineiston analyysia 

ohjasi aiemmin kerätyn teoriatiedon pohjalta luotu viitekehys pitkittyneeseen kipuun ja ma-

sennukseen liittyen. Tarkoituksena oli tuottaa HUSn valitsemien kipumittareiden käyttöä tu-

kemaan kipumittarin käyttöohje sairaanhoitajille sekä esitietolomakepitkittynyttä kipua sai-

rastavalle asiakkaalle yhdessä sairaanhoitajan kanssa täytettäväksi.  Tutkittavana olivat psy-

kiatristen sairaanhoitajien käyttökokemukset ja tiedot kipumittareista. Aineisto oli haastatte-

lumateriaalia, jonka analyysin luokittelu pohjautui aikaisempaan viitekehykseen. Viitekehyk-

sen pohjalta tehtiin strukturoitu analyysirunko. Aineistoa ei kvantifioitu. Analyysiyksikkönä 

toimi ajatuskokonaisuus pitkittynyttä kipua sairastavan asiakkaan kivun huomioimisesta ja 

kivun arviointimenetelmistä. Aineisto luettiin useaan otteeseen läpi ja pelkistettiin etsien 

samalla samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Aineisto redusoitiin eli pelkistettiin tiivistämäl-

lä haastattelumateriaali. Teoreettisen sisällönanalyysin jälkeen tutkittavan aineiston infor-

maatio klusteroitiin eli ryhmiteltiin samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien perusteella. Käsit-

teet, jotka tarkoittivat samaa asiaa, ryhmiteltiin samaan luokkaan. (Kankkunen & Vehviläi-

nen–Julkunen 2009.) 
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4.5 Eettisyys kehittämistoiminnassa 

Moraalisesti oikeana pidettyjen tekojen ja arvojen puolustamista voidaan pitää etiikan erään-

laisena määritelmänä. Eettiset suositukset ja ohjeet tukevat ja täydentävät lainsäädännön 

luomia puitteita. Kehittämistoiminnan kaikilla osa-alueilla tulee tarkastella toiminnan eetti-

syyttä. Aiheen valinnan eettisyys on eräs tutkivan kehittämisen kriittisistä alueista. Lisäksi 

tutkimusongelmat ja kehittämistehtävät, tietolähteiden valinta ja toimintatavat kuten aineis-

tonkeruumenetelmät tulee miettiä myös eettisesti soveltuviksi. Tutkijan tulee miettiä, mitä 

päämääriä ja asioita hän haluaa tutkimuksellaan edistää. Terveydenhuollossa kehittämistyön 

ensisijainen päämäärä tulisi olla jollakin tavalla asiakkaan etua kehittävän toimintatavan tut-

kiminen ja eteenpäin vieminen. (Heikkilä, Jokinen & Nurmela 2008, 43–44; Ojasalo ym. 2009.) 

 

Kehittämistoimintaan sitoutuessa jokaisen tulee miettiä, voiko hän oman arvoperustana poh-

jalta lähteä toimintaan mukaan. Myös tietolähteiden valintaan tulee kiinnittää huomiota. Pe-

rusteellisesti toteutettu lähdekritiikki lisää eettistä turvallisuutta. On muistettava, että jokai-

sen henkilön tulee itse voida päättää osallistuuko hän kehittämishankkeeseen tai tutkimuk-

seen. Jokaiselta osallistujalta on saatava suostumus kehittämistoimintoihin sekä niihin liitty-

viin tutkimuksiin osallistumiseen. Tällöin kunnioitetaan itsemääräämisoikeutta. Salassapito-

velvollisuus on osa eettistä toimintaa kehittämistoiminnassa. Toimintaan liittyvien ihmisten 

henkilöllisyyttä ei tule paljastaa missään vaiheessa hanketta tai tutkimusta. Lisäksi tutkijan 

tulee hakea tarvittavat luvat terveydenhuollon organisaatiolta. (Heikkilä ym. 2008, 44–45; 

Ojasalo ym. 2009.) 

 

Hankkeen perusteella tehtävien johtopäätösten ja tuloksien tulee olla eettisesti harkittuja. 

Tutkimusaineisto tulee analysoida huolellisesti käyden sen jokainen osa läpi. Luotettavuus ja 

rehellisyys nousevat keskeisiksi avainsanoiksi tarkasteltaessa tutkimuksen tekemisen ohella 

niin tulosten julkistamiseen kuin tutkimuksen ja sen tulosten arviointiin liittyviä eettisiä ky-

symyksiä. Tutkimustulosten tulee olla hyödynnettävissä asianmukaisen raportin pohjalta. Mu-

kaan tulee liittää käyttökelpoisuuden arviointia helpottamaan tulosten luotettavuuteen ja 

eettiseen kestävyyteen vaikuttavat asiat. Tutkimusetiikan turvaamiseksi on laissa säädetty 

asetus (1991/1347), joka määrittelee hyvää tieteellistä käytäntöä ja sen loukkauksia. Lisäksi 

tutkimus- ja kehittämistoimintaa säätelevät niin kansalliset kuin kansainväliset säädökset ja 

ohjeet, kuten esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema Oikeudenmukaisuus ja 

ihmisarvo suomalaisessa terveydenhuollossa. (Asetus tutkimuseettisestä neuvottelukunnasta 

1991; Heikkilä, Jokinen & Nurmela 2008, 45–47; Sosiaali- ja terveysministeriö 2001; Tutkimus-

eettinen neuvottelukunta 2012.) 
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5 Kehittämistoiminnan toteutus 

Vuodesta 2004 alkaen opinnäytetyöhön liittyvä oppilaitos on yhdessä sairaanhoitoalueen kans-

sa toteuttanut kehittämisprojektia, jonka tarkoituksena on jäsentää ja antaa tukea työelämän 

kehittämiselle yhteisenä oppimisprosessina. Opiskelijoiden on mahdollista olla mukana työ-

elämän käytänteiden muuttamisessa esimerkiksi näytön hakemisessa ja arvioimisessa. Lisäksi 

opiskelijoiden on mahdollista tiivistää tutkimustietoa helposti käytettävään muotoon. Oppi-

misprosessi on riippuvainen lähiesimiehen johtajuudesta. Lähijohtajan tehtävänä on tukea ja 

näyttää suuntaa työntekijöille, jotta nämä kykenevät ymmärtämään muutokseen liittyvää 

epävarmuutta. Opiskelijoiden osallistuminen projektiin kehittää ammatillisesti. Sekä henkilös-

tö että opiskelijat ovat uuden oppijina juurruttamisprosessissa, mutta muutoksen tekijöinä 

toimivat ainoastaan työyhteisön jäsenet. (Ora-Hyytiäinen ym. 2012, 8-18.) 

 

Tämän opinnäytetyön aiheen valinta pohjautuu HUS:n erään sairaanhoitoalueen suunnitelmal-

le kehittää kivunhoidon hoitotyön menetelmiä. Yhtenä vuoden 2014 tavoitteena oli kipumitta-

rin käyttöönotto potilaan tai asiakkaan hoitotyön kaikissa vaiheissa ja eri yksiköissä. Opinnäy-

tetyön aiheeksi esitettiin kipumittarin käyttöönottoa ja kivun arviointiin liittyvän kirjaamisen 

suunnitelmaa sekä jalkauttamista osaksi psykiatrisen potilaan hoitoa ja kuntoutusta. Lopulli-

nen aihe täsmennettiin suunnitelman mukaisesti kevään 2014 aikana ja opinnäytetyö oli mää-

rä aloittaa vuoden 2014 aikana. Opinnäytetyön aiheeksi rajattiin kipumittarin käyttöönotto 

psykiatrian poliklinikoilla pitkittynyttä kipua ja masennusta sairastavien asiakkaiden hoito-

työssä. Opinnäytetyö rajoittui kipumittarin käyttöohjeen ja esitietolomakkeen käyttökokei-

luun. Yhteistyökumppaneiksi opinnäytetyön tekijälle ilmoitettiin fysioterapeutti sekä osaston-

hoitaja. (HUS 2014b.) 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää yhdessä eräiden HUS psykiatrian poliklinikoi-

den kanssa kivun diagnosointi – ja huomioonottamismenetelmiä. Tavoitteena oli kehittää toi-

mintamallia siten, että asiakkaan pitkittyneen kivun havainnointi ja huomiointi tulisi olemaan 

jatkossa selkeää ja tavoitteellista. Kehittämistoiminnan alkaessa poliklinikoilla ei pääsääntöi-

sesti ollut käytössä kipumittareita. Asiakkaan pitkittynyt kipu jäi ikään kuin masennuksen var-

joon. (Osastonhoitaja 2014a.) Tavoitteena oli saada aikaan uusi toimintatapa, joka vaikuttaisi 

positiivisesti sairaanhoitajien päivittäiseen työhön. Uuden toimintatavan tarkoituksena oli 

saada sairaanhoitajat huomioimaan asiakkaan kipua entistä paremmin ja saada kipumittarin 

käyttö osaksi masentuneen asiakkaan hoitoa. Kun samalla asiakkaalla käytetään aina samaa 

kipumittaria, on kivun voimakkuuden seuranta mahdollista. Lisäksi saadaan tietoon asiakkaan 

kokemus kivusta, eikä vain hoitohenkilökunnan näkemystä asiasta. (Kalso & Konttinen 2009; 

Osastonhoitaja 2014a.) Menetelmäksi valittiin juurruttaminen, sillä sen avulla on mahdollista 

kehittää toimintatapoja jopa pysyvästi. Uuden toimintamallin luomisessa ja muutosprosessissa 

tukena ja yhteistyökumppaneina oli projektissa sekä osastonhoitaja että kivun parissa työs-

kentelevä fysioterapeutti. (Ora-Hyytiäinen ym. 2012, 21–22; Osastonhoitaja 2014a.) 
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Kehittämistoiminnan projektia lähdettiin työstämään keväällä 2014 keräten teoriatietoa pit-

kittyneeseen kipuun ja masennukseen sekä kipumittareihin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin 

liittyen. Huhtikuussa alustava suunnitelma esiteltiin suunnitelmaseminaarissa. (Osastonhoitaja 

2014a.) Lopullinen suunnitelma esiteltiin toukokuussa. Ennen toukokuun suunnitelmaseminaa-

ria tavattiin työryhmän jäsenet kokouksessa, jossa käsiteltiin tulevaa prosessia ja sen läpivie-

mistä. Tapaamisen perusteella päätettiin anoa opinnäytetyön suunnitelman hyväksymisen jäl-

keen tutkimuslupaa. Lisäksi valittiin kipumittarit, jotka otettiin käyttöön opinnäytetyöhön 

mukaan valituissa yksiköissä. Mittareiksi valikoituivat kiilamainen kipumittari eli VAS-asteikko, 

numeerinen kipumittari eli NRS-asteikko ja sanallinen kipumittari eli VRS-asteikko. (Osaston-

hoitaja 2014b.) 

 

5.1 Alkutilanteen kuvaus 

Haastattelut suunniteltiin toteutettavan kahtena ryhmähaastatteluna siten, että kummassakin 

ryhmässä haastateltavia olisi ollut kolme. Toukokuun 2014 tapaamisessa kävi ilmi, että osas-

tojen henkilökuntaa ajatellen haastattelut olisi parempi toteuttaa yksilöhaastatteluina. 

(Osastonhoitaja 2014b.) Tutkimuslupa myönnettiin heinäkuussa 2014.  Tutkimusluvan saami-

sen jälkeen työyhteisölle lähetettiin sähköpostitse saatekirje (Liite 1), suostumuslomake (Liite 

2) ja haastattelukysymykset (Liite 3). Lisäksi osastonhoitaja esitteli asian tiimipalavereissa 

kolmen eri poliklinikan sairaanhoitajille. Tavoitteena oli haastatella kuutta sairaanhoitajaa.  

 

Haastateltavaksi saivat ilmoittautua kaikki halukkaat siten, että kuusi ensimmäistä ilmoittau-

tunutta haastateltaisiin opinnäytetyöhön. Ratkaisuun päädyttiin siksi, että haluttiin toimia 

eettisesti ja saavuttaa mahdollisimman laaja kuvaus ja kattava teoriatieto sen hetkisistä toi-

mintatavoista poliklinikoilla. (Osastonhoitaja 2014b.) Elokuun 2014 tapaamisessa haastatte-

luiden kysymysten aihe-alueiksi työryhmän puolesta esitettiin masennuksen ja kivun yhteyttä, 

kivun aiheuttamaa ahdistusta sekä pitkäaikaista kipua potevien asiakkaiden määrälliseen arvi-

ointiin liittyviä asioita (Kiminki 2014c). Haastattelukysymykset (Liite 3) saivat lopullisen muo-

tonsa syksyllä 2014. 

 

Haastateltavat valikoituivat tutkimukseen mukaan siten, että he ilmoittautuivat itse haasta-

teltaviksi saatekirjeen (Liite 1) perusteella. Yhteensä kuusi sairaanhoitajaa kahdelta poliklini-

kalta ilmoittautui ja osallistui. Haastattelut toteutettiin loppuvuodesta 2014 puolistruktu-

roidusti siten, että haastateltavilla oli ollut valmiiksi aikaa miettiä kysymyksiin vastaukset. 

Jokaista haastattelua kohden varattiin aikaa 45 minuuttia ja ne toteutettiin työajan puitteissa 

työyksikön tiloissa. Haastattelut nauhoitettiin opinnäytetyöntekijän toimesta. 
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Ensimmäisenä haastateltavilta sairaanhoitajilta kysyttiin käytänteitä masennusta sairastavien 

asiakkaiden kivun huomioimiseen. Haastattelut toivat esille, ettei poliklinikoilla ollut yhte-

näistä käytäntöä masennusta sairastavien asiakkaiden kiputilojen huomioimiseen. Suurin osa 

sairaanhoitajista ei käyttänyt kivun arvioimiseen kipumittaria. Kivun huomioiminen tapahtui 

keskustelun ja asiakkaan eleiden ja olemuksen havainnoinnin kautta.  

 

Enemmänkin sitä sanallista kuinka paljon se kipu on ja minkä tyyppistä. Ei ole 

mitään mittaria tai käytäntöä. 

 

Mietinkin sitä pitkään ja aattelin, että masennuspotilas jos niin kuin hakeutuu 

vastaanotolle, niin kipu oikeestaan tulee esiin ainoastaan siinä tilanteessa, jos 

hän itse mainitsee siitä. 

 

Haastatteluissa tuotiin esille myös käyttökokemuksia mittareihin liittyen. Käytössä on ollut 

sekä asiakkaan masennuksen että kivun arvioimiseen asteikot 0-5 ja 0-10. Asteikkoa työssään 

jo aiemmin käyttäneet sairaanhoitajat kokivat asteikon helpoksi ja toimivaksi työkaluksi. 

 

Sillä on äärettömän helppo seurata ja määritellä kipu. 

 

Tämä työkalu on hyödylliseksi todettu. 

 

Toisella haastattelukysymyksellä selvitettiin hyötyä, jota sairaanhoitajat kokisivat saavansa 

kipua mittavista menetelmistä. Sairaanhoitajat kokivat, että erilaisten kipua mittavien arvi-

ointitapojen käytöstä olisi hyötyä. Erilaiset janat, johon asiakkaan on mahdollista merkitä 

kivun aiheuttamia tuntemuksia, sekä piirroskuvat, koettiin asiakkaan näkökulmasta ajateltuna 

hyvinä vaihtoehtoina. 

 

Totta kai, jos siihen olisi jotain mittareita, niin potilas tulisi paremmin kuulluk-

si. 

 

Se tulis silloin myöskin niin kuin validoitua sillä tavalla, että ei niin kuin ohitet-

tais. Se on hirveen tärkee, ettei tuu sellaista mitätöityy oloa. Ettei aina vaan 

ohiteta sitä, että sulla on pää kipee. No miten sä muuten voit ja mikä sun mie-

liala on?  Siitä sais konkreettisemman työkalun. 

 

Yksi haastattelukysymyksistä selvitti sitä, millaisena sairaanhoitajat näkevät pitkittyneen ki-

vun ja masennuksen yhteyden. Pitkittyneellä kivulla ja masennuksella nähdään selvä yhteys. 

Toisinaan on vaikeaa sanoa, onko asiakas sairastunut ensin pitkittyneeseen kipuun vai masen-

nukseen. Toisaalta vaikeana asiana nähdään myös kipu itsessään. Kipu on asiakkaalle aina to-
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dellinen. Joskus on vaikeaa nähdä, onko kipu somaattista vai psyykkistä. Masennus voi oireilla 

kipuna. Mikäli näin on, asiakkaan kanssa tehdään pitkään töitä, ennen kuin tämä ymmärtää 

kipujen johtuvan masennuksesta. Somaattisten kipujen kanssa monta eri hoitavaa tahoa läpi 

käynyt ihminen kokee usein, ettei saa tarvitsemaansa apua, eikä häntä kuunnella. Tällöin on 

suuri riski sairastua masennukseen. Pitkittynyt kipu ja masennus nähdään toisiaan pahentavi-

na elementteinä. 

 

On se kipu mikä tahansa, niin se vaikuttaa siihen, miten sen masennukseen ko-

kee. Ja jos on vielä masentuneempi, niin sen kivun kokee vielä kovempana. 

 

Kipu luo masennusta. 

 

Ne kulkee aina käsi kädessä. Se kipu ja masennus. 

 

Silloin kun mieliala laskee, niin kipu nousee. Kun kipu laskee, niin mieliala nou-

see. 

 

Neljännellä haastattelukysymyksellä pyrittiin selvittämään, kuinka moni poliklinikoiden asiak-

kaista sairastaa sekä masennusta että pitkittynyttä kipua. Arviot pitkittynyttä kipua ja ma-

sennusta sairastavien asiakkaiden määristä vaihtelivat huomattavasti. Osa vastaajista koki, 

että tällaisia asiakkaita on paljon, osa vastaajista koki sekä pitkittynyttä kipua että masen-

nusta sairastavien asiakkaiden määrän vähäiseksi verrattaessa muihin asiakasryhmiin.   

 

Tänne tulee paljon kroonisesta kivusta kärsiviä potilaita, joille on sen myötä 

tullut masennus. 

 

Vakavissa masennuksissa, jos muistan oikein, niin kaks kolmas osaa on melkein, 

et se kärsii kivuista. 

 

Jos mä mietin meiän potilaita niin ehkä joku 70 prosenttia. 

 

Että sanotaan näin, että jos mä nyt heitän lonkalta, niin sata masennuspotilas-

ta, niin ehkä 3 kroonisen kivun. 

 

Viimeinen haastattelukysymys selvitti sairaanhoitajien mielipiteitä kivunhoidon ja sen arvi-

oinnin kehittämiseen liittyen. Alkuhaastatteluista saadun aineiston perusteella on nähtävissä, 

ettei yhtenäistä käytäntöä kipumittareiden käytön suhteen ole ollut. Sairaanhoitajat kokivat, 

että kivun huomioimisen ja havainnoimisen yhtenäistäminen, sekä jokin työkalu siihen, olisi 

tarpeellista.  
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Mitä me voidaan täällä tehdä niin ei oikeestaan lääkkeiden kanssa, vaan se, et-

tä enemmän siihen psyykkiseen puoleen. Opettelua sen kivun kanssa elämään. 

Ja suhtautumaan siihen kipuun. 

 

5.2 Uuden toimintatavan juurruttaminen 

Alkuvuodesta 2015 tehtiin kartoitus alkutilanteesta sairaanhoitajien haastatteluiden pohjalta. 

Nauhoitetut haastattelut litteroitiin. Sairaanhoitajilta saatua nykytilankuvausta verrattiin ke-

rättyyn teoriatietoon ja näiden pohjalta luotiin kehittämistoiminnan suunnitelma yhdessä 

opinnäytetyöhön osallistuneen työryhmän kanssa. Tutkimuksen kannalta oleelliset käsitteet 

rajattiin ja määriteltiin teoreettisesti ja operationalisoitiin mitattavaan muotoon. Projektiin 

osallistuneen sairaanhoidon opiskelijan, opinnäytetyöntekijän, rooli oli kehittää kipumittarei-

den käyttöä tukemaan käyttöohje (Liite 6) sekä esitietolomake (Liite 5), jonka asiakas täyt-

täisi yhdessä sairaanhoitajan kanssa. Lisäksi opinnäytetyöntekijä laati puolistrukturoidun arvi-

ointilomakkeen (Liite 7) kipumittarin käyttöohjeen ja esitietolomakkeen käyttökokeilun arvi-

ointiin. Saatujen vastausten perusteella opinnäytetyöntekijä arvioi kipumittarin käyttöohjeen 

ja esitietolomakkeen käytettävyyttä. HUS:n oma kipumittari ei ehtinyt valmistua siten, että 

siitä olisi saatu kuvat käyttöohjeeseen (Fysioterapeutti 2015a). Tämän vuoksi kipumittarin 

käyttöohjeeseen otettiin kuvat Orionin kipumittarista. Lupa kuvien käyttöön saatiin sähköpos-

titse Orionin edustajalta keväällä 2015 (Maksimainen 2015). 

 

Työyhteisön juurruttamisen työryhmänä toimivat hankkeessa pitkittynyttä kipua sairastavien 

asiakkaiden kanssa työskentelevä fysioterapeutti ja osastonhoitaja. Jotta valitut kipumittarit 

olisivat tulleet poliklinikoiden henkilökunnalle tutuksi, ajateltiin suunnitteluvaiheessa pidet-

tävän osastontunteja ja tehtävän joitakin esitteitä aiheesta. (Osastonhoitaja 2014a.) Kuiten-

kin ajankäytöllisistä syistä työryhmä päätyi siihen, että materiaali olisi parasta lähettää tut-

kimukseen osallistuville sairaanhoitajille sähköpostitse, josta jokainen voi tarvittaessa mate-

riaalin tulostaa. Lisäksi litteroidun alkuhaastatteluaineiston perusteella selvisi, että kipumit-

tarit ja niiden käyttö oli jo aikalailla tuttua. (Osastonhoitaja ja fysioterapeutti 2015.)  

 

Sähköpostitse ehdotettiin, että kipumittarit jaettaisiin käyttökokeiluun liittyen niihin yksiköi-

hin, joissa alkuhaastattelut toteutettiin. Näin ollen yksi poliklinikka ei osallistuisi käyttökokei-

luun. (Fysioterapeutti 2015c.) Kyselymateriaali päädyttiin kuitenkin jakamaan sähköpostitse 

osastonhoitajan toimesta kaikkiin kolmeen yksikköön marraskuun 2015 alkupuolella. Kipumit-

tarin ja esitietolomakkeen käyttökokeiluun oli täten mahdollista osallistua yhteensä kymme-

nen sairaanhoitajan kolmelta eri poliklinikalta. (Osastonhoitaja 2015a.) HUS:n omat kipumit-

tarit jaettiin yksiköiden sairaanhoitajille loka-marraskuun vaihteessa 2015 (Fysioterapeutti 
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2015b). Osastonhoitaja toimi kannustajana kipumittarin ja esitietolomakkeen käyttöönotossa 

ja asiaa käsiteltiin muun muassa tiimeissä. (Osastonhoitaja 2015a; Osastonhoitaja 2016). 

 

Sähköpostiin lisättiin liitteenä saatekirje sairaanhoitajille, esitietolomake, kipumittarin käyt-

töohje sekä käyttökokemusten arviointilomake. Aikaa arviointilomakkeiden palauttamiseen 

annettiin kuukausi. Työryhmässä mukana ollut osastonhoitaja siirtyi kipumittarin käyttöön-

oton aikana toiseen yksikköön ja osastoille tuli uudeksi osastonhoitajaksi käyttöönotossa mu-

kana ollut fysioterapeutti. (Osastonhoitaja & fysioterapeutti 2015.)  

 

Pitkittyneen kivun havainnoinnin ja huomioimisen uuden toimintatavan juurruttajana toimi 

kipumittarin käyttöohje (Liite 6) sekä esitietolomake (Liite 5). Opinnäytetyö rajoittui kipumit-

tarin käyttöohjeen ja esitietolomakkeen käyttökokeiluun, joka toteutettiin loppuvuodesta 

2015 ja alkuvuodesta 2016. Toimintatavan juurruttaminen jatkui työyhteisössä opinnäytetyön 

jälkeen osastonhoitajan johdolla (Osastonhoitaja 2016).   

 

5.2.1 Kipumittarin käyttöohje 

Kipumittarin käyttöohjeeseen otettiin kuvat Orionin kipumittarista, sillä HUS:n kipumittari ei 

opinnäytetyössä tuotettuun kipumittarin käyttöohjeeseen ehtinyt valmistua (HUS 2015a; Fy-

sioterapeutti 2015a). Kuviin saatiin lupa Orionin edustajalta sähköpostitse (Maksimainen 

2015). Kivun mittaamisen tekee haasteelliseksi se, että jokainen ihminen kokee kivun yksilöl-

lisesti. Yksilön subjektiivinen kokemus voidaan muuttaa objektiiviseksi arvioksi kipumittaria 

hyväksi käyttäen. On tärkeää, että henkilö, jonka kipua arvioidaan, saa valita käytettävän 

kipumittarin. Lisäksi valittua kipumittaria tulee käyttää jatkossa, mikäli koettua kipua halu-

taan verrata edeltäviin kokemuksiin. Pitkittynyttä kipua sairastavan asiakkaan kanssa kipumit-

taria voidaan käyttää tukena mietittäessä siedettävää kivun tasoa. (Vainio 2009.) 

 

Visuaalianalogiasteikkoa eli VAS-asteikkoa (Liite 6) käytettäessä asiakkaalle näytetään kipu-

mittarista kuvapuoli, jossa sijaitsee jana. Asiakasta pyydetään asettamaan hahlo janan koh-

taan, jonka arvioi kokemaansa kipua kuvastavan. Janaa tulkitaan siten, että janan alkupään 

terävä kärki kuvastaa kivutonta tilannetta ja janan oikea pää pahinta kuviteltavissa olevaa 

kiputilannetta. Asiakkaan asetettua hahlo mielestään oikeaan kohtaan, on hoitajan mahdollis-

ta lukea numeerinen arvo kivulle mittarin kääntöpuolelta. Numeerista eli NRS-asteikkoa (Liite 

6) käytettäessä asiakas asettaa hahlon numeeriseen kiputuntemusta kuvastavaan kohtaan 

(Vainio 2009). HUS:ssa on käytössä numeerinen asteikko 0–100, jossa 0 kuvastaa täysin kivu-

tonta tilannetta ja 100 pahinta mahdollista kuviteltavissa olevaa kipua. (HUS 2015a; Vainio 

2009.) 
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Kolmantena HUS:n kipumittarina on sanallinen verbal rating scale eli VRS-asteikko (Liite 6). 

Mikäli yhdessä asiakkaan kanssa valitaan käytettäväksi kipumittariksi sanallinen kipumittari, 

tulee asiakasta pyytää kuvaamaan kivun voimakkuutta sanallisesti tiettyjen vaihtoehtojen 

mukaisesti. Tällöin asiakas kuvaa kivun sen hetkisen tuntemuksen vaihtoehdoilla: Ei kipua (0), 

lievä kipu (1), kohtalainen kipu (2), kova kipu (3), sietämätön kipu (4). (Vainio 2009.) Kipu-

mittareiden käyttöohjeeseen lisättiin liitteeksi HUS:n hoitotaulukon pohja (Liite 6) HUS:n 

edustajan toiveesta. (HUS 2015b.) 

 

5.2.2 Esitietolomake pitkittynyttä kipua sairastavalle 

Kaksipuoleinen esitietolomake (Liite 5) on tarkoitettu asiakkaalle, yhdessä sairaanhoitajan 

kanssa täytettäväksi. Esitietolomakkeen on mahdollista toimia keskustelurunkona asiakkaan 

kiputilannetta tarkasteltaessa ja verrattaessa sitä aiempiin kipukokemuksiin. Se on tarkoitus 

täyttää hoitosuhteen alkaessa ja siihen on tarkoitus voida palata myöhemmin aina tarvittaes-

sa.  Esitietolomakkeen turvin on mahdollista tarkastella sen hetkistä kiputilannetta suhteessa 

aiempiin kiputilanteisiin. (Osastonhoitaja 2014b.) 

 

Lomakkeeseen (Liite 5) täydennetään asiakkaan nimi sekä sosiaaliturvatunnus ja päivämäärä. 

Siihen merkitään asiakkaan kanssa yhdessä valittu kipumittari. Kipupiirrokseen asiakas saa 

valitsemansa menetelmän mukaisesti merkitä, värittää tai kirjoittaa, kokemansa kivun alueet 

ja tuntemukset. Kipupiirrokseen on kuvattuna ihmishahmo edestä ja takaa katsottuna. Vasen 

ja oikea on merkitty kuviin, jotta asiakkaan on helpompi hahmottaa ja paikallistaa omat kipu-

alueensa kuvan hahmosta.  

 

Kipupiirroksen jälkeen esitietolomakkeessa (Liite 5) on viisi avointa kysymystä, joihin asiak-

kaan on mahdollista vastata omin sanoin. Avoimet kysymykset kartoittavat asiakkaan koke-

musta kivun aiheuttamasta haitasta jokapäiväisessä elämässä, kivun herättämiä tuntemuksia, 

kivun hallintaan käytettävissä olevia voimavaroja ja keinoja sekä kivun hallintaan liittyviä 

tavoitteita ja toiveita. 
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5.3 Kehittämistoiminnan arviointi 

Kehittämistoimintaa arvioidaan yleensä koko projektin ajan. Projektin aikana voidaan arvioida 

projektin etenemistä, aikataulun pitävyyttä ja sisäistä ilmapiiriä. Päätösvaiheessa arvioidaan 

tuloksia ja toimintaa. Kvalitatiivista tutkimusta voidaan arvioida kuvauksen elävyyden, meto-

dologisen sopivuuden, analyyttisen täsmällisyyden ja teoreettisen loogisuuden pohjalta. 

(Heikkilä ym. 2008, 127–129; Kankkunen & Vehviläinen–Julkunen 2009, 161.) 

 

Arvioinnissa voidaan käyttää sisäistä tai ulkoista arviointia. Sisäisessä arvioinnissa projektiin 

osallistuneet tekevät arvioinnin arviointisuunnitelman mukaan. Arviointisuunnitelmassa kuva-

taan miten, milloin ja kuinka arviointi toteutetaan. Käytettäviä arviointimenetelmiä ovat it-

searviointi, ryhmäreflektiot ja erilaiset kyselyt. Ulkoista arviointia käytetään suurissa hank-

keissa tai jos mukana on monia yhteistyökumppaneita ja sen suorittaa ulkopuolinen. (Heikkilä 

ym.  2008, 127–129.) 

 

Itsearvioinnista voidaan puhua silloin, kun arvioijina toimivat muutokseen osallistuneet työyh-

teisön jäsenet, opiskelijat ja opettajat. Arviointi pohjautuu toimintaprosessin ja työympäris-

tön kuvaukselle. Arvioinnin suunnitteluvaiheessa tulee valita näkökulmat, joista arviointi to-

teutetaan. Näkökulmat voivat liittyä esimerkiksi työyhteisön työskentelyyn, asiakkaiden hyö-

tyyn tai yhteiskunnan hyvinvointiin. (Ora-Hyytiäinen ym. 2012, 47.) 

 

Aluksi tulee valita viitekehys ja menetelmät. On tärkeää ymmärtää, miksi kyseiseen lopputu-

lokseen on päädytty, miksi tulokset saavutettiin tai miksi niitä ei saavutettu. Muutosvoimalla 

tarkoitetaan sitä mekanismia, joka vaikuttaa lopputulokseen. Jotta arviointi voidaan suorit-

taa, tulee aluksi kuvata toimintaprosessi teoreettisella tasolla. Toimintaprosessin kuvaukseen 

voidaan käyttää menetelmänä myös kuvausta siitä, miten muutoksen ajatellaan toteutuvan. 

Tämän jälkeen tulee määrittää muutokseen osallistuvat ihmiset ympäristöineen. Odotetut 

tulokset ja niiden vaikutukset tulee myös kirjata ylös. (Ora-Hyytiäinen ym. 2012, 47.) 

 

Teoreettisen selvityksen jälkeen kerätään lisäaineistoa niistä kohteista, joihin halutaan pe-

rehtyä syvällisemmin. Tämän jälkeen suoritetaan vertailu teoreettisen kuvauksen ja kerätyn 

aineiston välillä, jotta mahdolliset muutosta eteenpäin vievät ja jarruttavat muutosvoimat 

tunnistetaan. Arvioinnin välineenä voidaan käyttää haastatteluja tai kyselyjä. (Ora-Hyytiäinen 

ym. 2012, 47–48.) 

 

5.3.1 Käyttökokeilun arviointitulokset 

Kehittämistoiminnan arvioinnissa käytettiin sisäistä arviointia. Arvioinninnäkökulmiksi valittiin 

työyhteisön työskentely sekä asiakkaan saama hyöty. Kipumittarin käyttöohjeen ja pitkitty-
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nyttä kipua ja masennusta sairastavan asiakkaan esitietolomakkeen käyttökokemusten arvi-

ointi päätettiin toteuttaa kyselyllä. Tavoitteena oli määritellä kipumittarin käyttöohjeen sekä 

esitietolomakkeen käytettävyyttä hoitajien näkökulmasta. Havaintoyksikkönä tässä kyselyssä 

toimi psykiatrinen sairaanhoitaja. Kaikkien havaintoyksikköjen muodostama kyselyn perus-

joukko oli kymmenen psykiatrista sairaanhoitajaa yhteensä kolmesta eri toimipisteestä. Jotta 

kyselystä saatu tieto olisi mahdollisimman luotettavaa, tulisi haluttuja ominaisuuksia mitata 

kaikista perusjoukkoon kuuluvista havaintoyksiköistä. Näin ollen ideaalitilanne tutkimuksen 

informatiivisuuden kannalta olisi ollut se, että kaikki kymmenen psykiatrista sairaanhoitajaa 

olisi osallistunut tutkimukseen ja vastannut kyselyyn. Toisaalta perusjoukosta satunnaisesti 

muodostuneen otannan tutkimisesta saatu tieto on tilastollisen päättelyn keinoin mahdollista 

yleistää koko perusjoukkoa koskevaksi päätelmäksi. Kuitenkin perusjoukon ollessa pieni, tut-

kimuksen informatiivisuuden ja luotettavuuden kannalta olisi mielekästä otannan tutkimisen 

sijaan tutkia kaikkien perusjoukon jäsenten mielipiteitä. (Ojasalo ym. 2009.) 

 

Arviointilomakkeiden (Liite 7) sisällönanalyysi päätettiin toteuttaa siten, että analysoinnin 

kohteena oli vastausten ilmisisältö. Tällöin analysoitiin ainoastaan sitä, mitä teksti näytti ker-

tovan ja mahdolliset piiloviestit jätettiin huomioimatta. Kyselyaineisto pelkistettiin sekä luo-

kiteltiin deduktiivisesti. Tarkoituksena oli koostaa selkeä kuvaus kipumittarin ja esitietolo-

makkeen käyttökokeilun tuloksista. Lisäksi aineisto oli tarkoitus tiivistää siten, että voidaan 

tarkastella kipumittarin ja esitietolomakkeen käytön merkitystä ja mahdollisia seurauksia 

kroonista kipua ja masennusta sairastavan asiakkaan hoitoon liittyen. Haluttiin myös selvittää, 

kokeeko asiakas hoitajan näkökulmasta kivun tulevan paremmin huomioiduksi hoitokokonai-

suudessa, mikäli kipua systemaattisesti lomaketta hyödyntäen käsiteltäisiin tapaamisissa. 

 

Kysely perustui otantaan. Otantaa tutkiessa on tärkeää huomioida se, ettei tutkimuksessa olla 

kiinnostuneita otoksen vaan perusjoukon ominaisuuksista. Tällöin on tarkoitus selvittää kaik-

kien kymmenen psykiatrisen sairaanhoitajan näkemyksiä ja mielipiteitä. On tärkeää pohtia, 

kuinka todennäköistä on se, että otoksen avulla saadut arviointitulokset ovat yleistettävissä 

kaikkia kymmentä sairaanhoitajaa koskeviksi.  

 

Kyselyn jälkeen otanta (n=2) oli kaksi vastausta, joten vastausprosentti kyselyyn oli 20 %. Ar-

viointilomakkeet (Liite 7) oli tarkoitus kerätä joulukuussa 2015, mutta kahden otantavastauk-

sen vuoksi vastausaikaa päädyttiin jatkamaan kuukaudella eteenpäin siten, että palautusaikaa 

jatkettiin helmikuun alkuun saakka. Lomakkeet sekä saatekirje lähetettiin uudelleen yhden 

psykiatrian yksikön kuudelle työntekijälle ja lisäksi osastonhoitaja kannusti heitä osallistu-

maan kyselyyn. Lisää otantavastauksia ei tuona aikana saatu. (Osastonhoitaja 2015b; Osaston-

hoitaja 2016.) Kyselyyn osallistuneet sairaanhoitajat ottivat käyttöön kipumittarin käyttöoh-

jeen, yhdessä asiakkaan kanssa valitun kipumittarin sekä esitietolomakkeen. Uusintavastaus-

ajan jälkeen vielä kaksi sairaanhoitajaa ilmoitti täyttäneensä arviointilomakkeen. Näitä vas-
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tauksia ei otettu tutkimukseen mukaan, sillä ne eivät saapuneet vastausajan eivätkä vastaus-

jatkoajan kuluessa. (Osastonhoitaja 2016.) 

 

Kyselyyn vastanneet sairaanhoitajat olivat käyttäneet kipumittaria sekä esitietolomaketta 

asiakastapaamisten yhteydessä. Vastaajat kokivat ennakko-odotusten täyttyneen, sillä kipua 

tuli kysyä strukturoidusti tapaamisissa. Esitietolomakkeesta ja kipumittarista olisi toivottu 

esittelyä ennen niiden käyttöönottoa. Sairaanhoitajat kokivat esitietolomakkeen ja kipumitta-

rin käytöstä olevan hyötyä pitkittyneen kivun huomioimisessa masennuspotilaiden kohdalla. 

Saaduiksi hyödyiksi koettiin asiakkaan näkökulmasta katsottuna kivun tuntemuksiin pysähty-

minen ja sen huomioiminen, että kipu vaikuttaa mielialoihin ja jaksamiseen. Asiakkaan näkö-

kulmasta arvioituna esitietolomake koettiin nopeaksi ja yksinkertaiseksi käyttää ja kysymyk-

set koettiin sopiviksi. 

 

Sairaanhoitajat kokivat esitietolomakkeen ja kipumittarin hyvänä keskusteluohjeena kivusta 

puhumiseen. Kipua tuli keskustelutilanteessa kysyttyä osana potilaan elämää. Toisaalta asiak-

kailta keskustelutilanteessa saadun tiedon perusteella voitiin kivun jo sanoa olevan osana hoi-

toa ja siihen oltiin tyytyväisiä. Esitietolomakkeen ja kipumittareiden käyttöohjeen kehittä-

mistä käsitteleviin kysymyksiin kyselyssä ei vastattu. Näin ollen opinnäytetyön tekijä olettaa, 

ettei vastaajien mielestä esitietolomakkeessa ja kipumittareiden käyttöohjeessa ole erityistä 

kehittämisen tarvetta tällä hetkellä. Sairaanhoitajat kokivat olevansa valmiita jatkamaan esi-

tietolomakkeen ja kipumittarin käyttöä osana asiakkaan pitkittyneen kivun huomioimista ja 

arvioimista. Toisaalta käytön uskottiin jäävän vähäiseksi. 

 

5.3.2 Opinnäytetyön onnistumisen arviointi 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli koota tietoa vuoden 2014 tilanteesta pitkittyneen kivun 

huomioimisesta sekä kipumittareiden sen hetkisestä käytöstä. Lisäksi tarkoituksena oli saattaa 

kipumittarit osaksi asiakkaan hoitoa psykiatrian poliklinikoilla. Kvalitatiivista tutkimusmene-

telmää päädyttiin käyttämään siksi, että tarkoituksena oli kehittää polikliinista toimintamallia 

asiakkaan kivunhuomioimisessa. Käytetyt menetelmät valikoitiin yhdessä projektiin osallistu-

neen osastonhoitajan ja fysioterapeutin kanssa, sillä heillä oli osaston työntekijöistä henkilö-

kohtainen tuntemus. Näin ollen he osasivat valita henkilökunnalle kyseisellä hetkellä parhai-

ten sopivat menetelmät. Esimerkiksi ennalta ajatellun ryhmähaastattelun sijaan henkilötun-

temuksen vuoksi päädyttiin yksilöhaastatteluun aineiston keräämiseksi. 

 

Projektiin oli mahdollista osallistua kolmen eri yksikön sairaanhoitajien. Projektin eettisyys 

varmistettiin sillä, että haastateltavat saivat itse ilmoittautua projektiin mukaan. Kuusi en-

simmäistä ilmoittautunutta haastateltiin. Kuuden haastateltavan henkilömäärään päädyttiin 

siksi, että kyseisen määrän uskottiin palvelevan projektin tarkoitusta hyvin. Kriteerinä haas-
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tatteluun tuleville oli se, että he työskentelivät eräillä psykiatrian poliklinikoilla. Lisäksi hei-

dän tuli olla sairaanhoitajia. 

 

Käytettyjä menetelmiä, toteutusta ja asetettuja tavoitteita arvioitiin projektin edetessä sekä 

sen loputtua opinnäytetyön tekijän osalta. Juurruttamistyön arviointitulokset raportoitiin jul-

kaisuseminaarissa. Otantatutkimuksella saadut tulokset pyrittiin kuvaamaan niin selkeästi, 

että lukijan olisi mahdollista ymmärtää analyysin kulku ja tutkimuksen rajoitukset sekä vah-

vuudet. Siirrettävyys pyrittiin varmistamaan huolellisella kontekstin kuvauksella, osallistumi-

sen vapaaehtoisuudella, taustojen selvittämisellä sekä aineiston keruun ja analyysin seikkape-

räisellä kuvaamisella. Autenttisilla lainauksilla varmistettiin tutkimuksen luotettavuus. Opin-

näytetyöntekijä kuvasi todellisuutta mahdollisimman tarkasti ja analyysiprosessi pyrittiin pi-

tämään loogisena. Laadullisessa tutkimuksessa vaarana on suppea otos ja liian niukasta mate-

riaalista tuotetut johtopäätökset. (Kankkunen & Vehviläinen–Julkunen 2009.) 

 

Yksiköiden alkutilanteen kartoitus onnistui suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena oli haasta-

tella mukana olleista yksiköistä yhteensä kuutta sairaanhoitajaa sen hetkisen tilanteen selvit-

tämiseksi. Yksilöhaastatteluihin ilmoittautui kuusi vapaaehtoista hoitajaa, jotka olivat kiin-

nostuneita opinnäytetyön aihe-alueesta. Haastatteluista saadun tiedon ja kerätyn teoriatie-

don pohjalta kehitettyjen kipumittareiden käyttöohjeen sekä esitietolomakkeen käyttökokeilu 

ei kuitenkaan tuottanut toivotunlaista tulosta. 

 

Siltä osin tavoitteet saavutettiin, että kipumittarin käyttöohje ja esitietolomake kehitettiin ja 

käyttökokeilu suoritettiin. Kuitenkin yhteensä kahden kuukauden käyttökokeilujakson aikana 

kipumittaria, käyttöohjetta ja esitietolomaketta käytti toimipisteiden kymmenestä sairaan-

hoitajasta kaksi sairaanhoitajaa, jotka palauttivat käyttökokeilun arviointilomakkeen vastaus-

ajan kuluessa. Näin ollen otanta oli kaksi, mikä alkukartoitukseen osallistujien määrään ver-

rattaessa on pieni. Tällöin oli mahdollista saada suppea näkemys alkukartoituksen haastatte-

luiden pohjalta kehitettyjen mittareiden toimivuudesta. Vastauksista nousi esille näkemys 

mittareiden toimivuudesta. Niiden käytön kuitenkin epäiltiin jatkossa jäävän vähäiseksi. Tä-

män hetkisen osastonhoitajan mukaan projektin tuloksena kehitetty kipumittarin käyttöohje 

ja esitietolomake pitkittyneen kivun huomioimiseen ovat hyödynnettävissä jatkossa HUS:n 

kehittäessä yhtenäisiä kivun arvioinnin toimintamalleja. (Osastonhoitaja 2016.) 

 

Projektin onnistumista ajallisesti voidaan tarkastella verraten toteutusta alkuperäiseen aika-

taulun suunnitelmaan. Opinnäytetyön aihe tarkentui keväällä 2014 ja projekti oli tarkoitus 

saattaa loppuun vuoden sisällä. Aikataulua jouduttiin kuitenkin venyttämään opinnäytetyön-

tekijälähtöisistä syistä. Näin ollen projektin loppuunsaattaminen tapahtui kahdessa vuodessa. 

Projektin toteutuksen ongelmat olivat ajankäytöllisiä sekä vastuualueiden jakamiseen ja in-

formaation kulkemiseen liittyviä. Opinnäytetyön alkaessa työryhmään kuului kaksi opiskelijaa. 
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Opinnäytetyön tekemisen aikana ongelmiin etsittiin ratkaisuja yhdessä opinnäytetyötä ohjan-

neen opettajan kanssa. Toimenpide-ehdotuksena vastaavanlaisessa opinnäytetyössä olisi hyvä 

ottaa huomioon tiedonkulun käsittely ja suunnittelu. Tämän opinnäytetyön onnistumisen ja 

aikataulussa pysymisen kannalta olisi voinut olla hyödyllistä pitää säännöllisesti ja mahdolli-

simman usein palaveri, jossa opinnäytetyön tilanne ja vastuualueet olisi yhdessä käyty läpi. 

Opiskelijan oma oppiminen kehittyi opinnäytetyön tekemisen kannalta oleellisesti, sillä aiem-

paa vastaavanlaisen työn tekemiseen liittyvää kokemusta ei ollut. Lisäksi opinnäytetyötä teh-

dessä tietotaito liittyen masennukseen, pitkittyneeseen kipuun ja kipumittareihin syventyi 

merkittävästi. 
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