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OHITUSLEIKATUN SEPELVALTIMOTAUTI-
POTILAAN ARJESTA SELVIYTYMINEN 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten ohitusleikatut potilaat ovat kuntoutuneet vuosi 
leikkauksen jälkeen. Tavoitteena oli selvittää potilaiden arjessa selviytymistä, tyytyväisyyttä 
saatuihin kuntoutusohjeisiin ja jatkokuntoutuksen toteutumista. Opinnäytetyön tuloksia voidaan 
hyödyntää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella sydänkuntoutuksen kehittämiseen. 
Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Turun yliopistollisen keskussairaalan Sydänkeskuksen 
kanssa.  

Opinnäytetyön aineisto kerättiin potilaille postitetuilla kyselylomakkeilla. Otokseksi valittiin 
Tyksissä ohitusleikatut sepelvaltimotautipotilaat, joiden leikkauksesta oli kulunut noin vuosi. 
Kysely lähetettiin 115 potilaalle. Kyselyyn vastasi 78 potilasta, jolloin vastausprosentti oli 68 %. 
Kyselyyn vastanneiden keski-ikä oli 70 -vuotta. Terveyteen liittyvää elämänlaatua mitattiin 
RAND-36-mittarilla ja yhdeksällä avoimella kysymyksellä tiedusteltiin tarkemmin arjesta 
selviytymisestä ja kuntoutumisesta.  

RAND-36-mittarista saatuja tuloksia verrattiin samanikäisten suomalaisten väestönormeihin. 
Avoimet kysymykset analysoitiin taulukoinnin avulla. Terveyteen liittyvä elämänlaatu oli kyselyyn 
vastanneilla samankaltaista ja jopa parempaa kuin samanikäisillä suomalaisilla yleensä. Arjesta 
selviytyminen (asiointi, kotityöt) sujui suurimmalla osalla ohitusleikatuista normaalisti ja suurin 
osa vastaajista oli tyytyväinen sairaalasta saamiinsa kuntoutusohjeisiin. Jatkokuntoutusta 
sairaalahoidon jälkeen oli saanut vain 17 % vastaajista, kun jatkokuntoutusta olisi halunnut 44 
%. 

Vaikka tulosten mukaan arjesta selviytyminen sujui suurimmalla osalla vastaajista hyvin, 
kuitenkaan ei voi päätellä, ettei ohitusleikatuilla ole tarvetta jatkokuntoutukseen. 
Sydänkuntoutuksen hyödyistä on paljon tutkittua näyttöä ja vastauksissa nousi esille esimerkiksi 
henkisen tuen ja ohjeiden tarve turvalliseen mutta tehokkaaseen liikuntaan. 
Jatkokehittämishanke tämän opinnäytetyön perusteella voisi liittyä sydänkuntoutuksen 
toteutumiseen moniammatillisesti perusterveydenhuollossa. 
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Terhi Numminen & Anne Paanu  

HOW CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY 
PATIENTS COPE IN DAILY LIVING  

The purpose of this thesis was to explore how coronary artery bypass patients have 
rehabilitated a year after the surgery. The aim of this thesis was to investigate how patients 
cope in daily living, were they satisfied within instructions concerning rehabilitation and did they 
get further rehabilitation. Results of this thesis can be used to improve cardiac rehabilitation in 
The Hospital District of Southwest Finland.  The thesis was assignment by The Turku University 
Central Hospital Heart Centre. 

Questionnaire was used as a method in this thesis. Patients who had had a bypass surgery in 
Turku University Central Hospital around a year ago were selected as a sample. The 
Questionnaire was sent to 115 patients from which 78 (68 %) responded to the questionnaire. 
The average age of the patients was 70. Patients' health related quality of life was measured 
with RAND-36 survey and information about daily living and rehabilitation was inquired with nine 
open questions. 

The health related quality of life results from RAND-36 were compared to that of an age 
matched sample of the general population in Finland and bypass patient´s results were similar 
and even better than general population´s results. Most of the bypass surgery patients coped 
fine in daily living (household chores and running errands). Also most of them were satisfied 
with the instructions concerning rehabilitation that they got in The Turku University Hospital. 17 
% of the answerers get further rehabilitation (after returning home from hospital) and 44 % of 
the answerers would have wanted further rehabilitation.  

Although most of the patients cope fine in the daily living, it cannot be concluded that the 
bypass surgery patients do not have need for post rehabilitation. There are lots of results from 
the benefits of cardiac rehabilitation and results of this thesis prove that patients need 
psychological support and instructions for safe and effective exercises.  Based on this thesis 
future´s development work could be a multi professional cardiac rehabilitation program 
developed for health centers. 

KEYWORDS: coronary artery disease, bypass graft surgery, cardiac rehabilitation, 
physiotherapy, occupational therapy 
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1 JOHDANTO 

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat kansansairautemme. 1970-luvulta jatkunut 

sydäntautikuolleisuuden lasku uhkaa kääntyä nousuun lähivuosina (Vartiainen 

ym. 2012, 2364). Suomalaisten sydän- ja verisuoniterveys on kehittynyt 

viimeisten vuosikymmenien aikana, mutta myönteisestä kehityksestä huolimatta 

sydän- ja verisuonisairaudet ovat edelleen suomalaisten suurin yksittäinen 

kuolinsyy ja vuosittain sepelvaltimotautiin kuolee n. 13 000 suomalaista. 

(Mäkinen & Soini 2012.) Sepelvaltimotautia hoidetaan oikeiden elintapojen ja 

lääkkeiden avulla. Jos tauti on laajalle levinnyt tai se on vasemman 

sepelvaltimon päärungossa, tehdään ohitusleikkaus. (Kivelä 2011). 

Ohitusleikkauksen jälkeen potilas on tavallisesti sairaalassa 7 vuorokautta ja 

aloittaa kuntoutumisen fysioterapeutin ohjeiden avulla. Jatkokuntoutusta 

järjestävät terveyskeskukset, Kela ja sydänliitto ja –piirit (Penttilä 2011).  

Sepelvaltimotaudin jatkohoito ei ole toteutunut hoitosuositusten mukaisesti, 

minkä katsottiin johtuneen resurssien vähäisyydestä ja saumattoman 

hoitoketjun ja potilaan ohjauksen puutteista (Pyörälä ym. 2001, 4045). 

Päävastuu sydänkuntoutuksessa on perusterveydenhuollolla, jonka resurssit 

ovat varsin rajalliset. Tällä hetkellä vaarana on, että esimerkiksi ohitusleikatuille 

ei ole kuntoutusryhmää, jossa olisi tarpeellista osaamista. Julkusen ym. (2012, 

71) mukaan tärkeää olisi sydänkuntoutuspalveluissa standardoidut puitteet.  

Työelämän yhteistyökumppanina opinnäytetyössä on Turun yliopistollinen 

keskussairaala. Leikkauksen jälkeen ohitusleikatut potilaat saavat Tyksissä 

fysioterapeuttista ohjausta, mutta sairaalasta kotiutumisen jälkeen 

fysioterapeutit eivät enää tapaa ohitusleikattuja potilaita. Sydänkuntoutuksen 

kehittämiseksi fysioterapeuttien olisi tärkeää tietää, miten potilaiden 

kuntoutuminen ja arjesta selviytyminen on sujunut vuoden kuluttua 

leikkauksesta. Selvityksestä on hyötyä kuntoutujille sekä Sydänkeskuksen 

henkilökunnalle.  Ohitusleikattujen kohdalla erityisen tärkeää on terveellisten 

elämäntapojen noudattaminen ja päivittäinen liikkuminen, jotta sepelvaltimotauti 

ei pahene uudestaan leikkauksen jälkeen (Kuttila ym. 2007,23).  
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Yleensä fysioterapian ja toimintaterapian roolit kuntoutuksessa ovat selkeät, 

jossa fysioterapia ja toimintaterapia täydentävät toisiaan, mutta sydänpotilaiden 

kohdalla toimintaterapia ei toteudu. Toimintaterapian tarpeellisuudesta 

sydänleikatuille potilaille ei ole paljoakaan tutkimuksia, mutta Kongin, Kevorkian 

ja Rossin (1996) tutkimuksessa (ks. Wells 2007, 64–65) perustellaan 

toimintaterapian ja fysioterapian tarpeellisuutta sydänleikkauksen jälkeen. 

Tutkimus oli tilastollisesti sekä kliinisesti merkittävä. Kuntoutujat saivat 

sairaalassa toimintaterapiaa ja fysioterapiaa ennen kotiuttamista. Tutkimuksen 

mukaan toimintaterapiasta ja fysioterapiasta on huomattavaa hyötyä, jolla 

parannetaan kuntoutujien elämänlaatua merkittävästi. Toimintaterapialla ja 

fysioterapialla helpotetaan kuntoutujan paluuta omaan elinympäristöön jolloin 

toimintaterapia ja fysioterapia ovat myös kustannustehokasta. Wellsin (2007,65) 

mukaan tarvetta lisätutkimukselle aiheesta olisi.  
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2 OHITUSLEIKATUN POTILAAN ARJESSA 

SELVIYTYMINEN ICF -VIITEKEHYKSESSÄ  

2.1 Toimintakyky ja arjen toiminnot 

Toimintakyky voidaan määritellä kykynä selviytyä itsestä huolehtimisesta, 

työstä, vapaa-ajasta ja harrastuksista (Karppi 2009). Toimintakykyä ei 

määritellä ainoastaan lääketieteellisen terveydentilan mukaan, vaan siihen 

vaikuttavat erilaiset ympäristötekijät ja ihmisen kognitiiviset sekä tunne-elämän 

ominaisuudet. Nämä kaikki osatekijät liittyvät ihmisen osallistumiseen ja 

suoriutumiseen arjen toiminnoissa sekä vaikuttavat hyvinvointiin. 

Merkitykselliset toiminnot tuovat elämään tarkoituksen. (Townsend ym. 2002, 

35-36.) Ohitusleikkauksesta toipuminen on monitahoinen prosessi joka 

vaikuttaa päivittäisistä toiminnoista selviytymiseen ja fyysiseen toimintakykyyn 

(Rantanen 2009,45). Tässä moniammatillisessa opinnäytetyössä hyödynnetään 

ICF -viitekehystä, mikä mahdollistaa yhteisen käsitteiden käytön. ICF on 

toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. ICF -

luokitus antaa tietoa toimintakyvyn kokonaisuuden hahmottamiseksi.  

 

              Lääketieteellinen terveydentila 
       (häiriö tai tauti) 
 

 

Ruumiin /kehon 
toiminnot ja              Suoritukset                          Osallistuminen 
Ruumiin rakenteet 
       
       
 
 

 

                   Ympäristötekijät                                Yksilötekijät 

Kuvio 1. ICF -luokituksen osa-alueiden vuorovaikutussuhteet (Stakes 2004, 18). 
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ICF -luokitus muodostuu kahdesta osasta.  Osa 1 käsittelee toimintakykyä ja 

toimintarajoitteita ja osa 2 taustatekijöitä. Kumpikin osa koostuu kahdesta osa-

alueesta. (Voutilainen & Vaarama 2005,8.) Osa-alueet, joista ICF koostuu, ovat 

ruumiin/kehon toiminnot, suoritukset, osallistuminen, ympäristötekijät ja 

yksilötekijät. Ruumiin/kehon toimintoihin kuuluvat esimerkiksi 

verenkiertoelimistön toiminta. Suorituksia ovat muun muassa seisomaan nousu 

ja kävely sekä päivittäiset toiminnot (ADL). Osallistumisen osa-alueeseen 

kuuluu jokapäiväiseen elämään osallistuminen esim. työssä ja harrastuksissa. 

Ympäristötekijöitä ovat fyysinen ympäristö (asunto), sosiaalinen ympäristö 

(läheiset) ja asenneympäristö (kulttuuri). Yksilötekijöihin kuuluvat esim. ikä, 

sukupuoli ja koulutus. Tässä opinnäytetyössä keskitytään osallistumisen ja 

suoritusten osa-alueisiin. 

2.2 Lääketieteellinen terveydentila 

Tässä työssä lääketieteellisellä terveydentilalla viitataan sepelvaltimotautiin. 

Sepelvaltimot sijaitsevat sydämen pinnalla ja huolehtivat sydänlihaksen 

hapensaannista ja ravitsemuksesta. Sepelvaltimotaudin aiheuttaa 

ateroskleroosi joka tarkoittaa sepelvaltimon ahtautumista. Prosessissa 

sepelvaltimoiden seinämään kertyy ylimääräistä rasvaa ja kovettumaa, josta 

muodostuu ateroomaplakki, joka kaventaa suonen läpimittaa ja haittaa 

verenkiertoa. Sepelvaltimotaudin neljä tärkeintä riskitekijää ovat tupakointi ja 

kohonnut verenpaine sekä suuri seerumin kolesterolipitoisuus eli LDL-

kolesteroli ja vähäinen liikunta. Taudin etenemistä voidaan hidastaa 

vaikuttamalla taudin suurimpiin riskitekijöihin, eli tupakointiin, verenpaineeseen 

ja kolesteroliin. Tautia ja sen oireita hoidetaan lääkehoidolla sekä elämäntapoja 

muuttamalla. Jos oireet eivät lääkkeiden avulla helpotu, päädytään 

pallolaajennukseen tai ohitusleikkaukseen. (Mustajoki 2012.) 

Ohitusleikkaukseen päädytään yleensä kun tukos on kolmessa 

sepelvaltimorungossa tai vasemmassa päärungossa. Tällöin ohitusleikkaus 

parantaa ennustetta enemmän, kuin lääkehoito tai pallolaajennus. 

Ohitusleikkaukseen voidaan päätyä myös silloin kun pallolaajennus ei ole 
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onnistunut tai edellytykset sen tekemiseen ovat huonot. (Heikkilä & Kupari 

2008, 412.) Perinteinen sepelvaltimo-ohitusleikkaus tehdään rintalastan 

avauksen, sternotomian kautta. Ohitussiirteet otetaan sisemmästä 

rintavaltimosta, alaraajan laskimosta tai rannevaltimosta. Siirteiden ottamisen 

jälkeen potilas yhdistetään sydän-keuhkokoneeseen ja sydän pysäytetään 

velttoon asystoleen.   (Heikkilä & Kupari 2008, 399 - 400.) Leikkauksen jälkeen 

potilas siirtyy teho-osastolle ja on kytkettynä hengityskoneeseen. Kun 

hengitystoiminta on riittävää, hengitysputki poistetaan. Potilas siirtyy 

sydänkirurgian osastolle yleensä seuraavana päivänä. Ensimmäiset 

vuorokaudet potilas on kytkettynä seurantalaitteisiin. (Kuttila ym. 2007, 15-16.) 

2.3 Ruumiin/kehon toiminnot ja rakenne 

Sepelvaltimotaudin tyypillisiä oireita ovat rasituksen aikainen rintakipu (angina 

pectoris) tai hengenahdistus.  Aina ei kuitenkaan ilmene kyseisiä oireita, vaan 

ensimmäinen ilmenemismuoto on sydäninfarkti, jolloin rintakipu on voimakasta, 

eikä kipu mene ohitse muutamissa minuuteissa. Sydäninfarktissa osa 

sydänlihaksesta menee kuolioon hapenpuutteesta johtuen.  (Mustajoki 2012.)  

Ohitusleikkauksella pyritään vähentämään oireita, mutta leikkauksesta 

kuntoutuminen kestää noin puoli vuotta ja leikkauksen jälkeen osalla saattaa 

ilmetä komplikaatioina esim. atelektaasia tai eteisvärinää. Atelektaasia eli 

keuhkojen tai sen osan ilmattomuutta ja keuhkojen tilavuuden pienentymistä 

esiintyy yli puolella leikatuista potilaista. Tätä pyritään ehkäisemään ja 

vähentämään tehokkailla hengitysharjoituksilla useasti päivässä. Neljänneksellä 

esiintyy eteisvärinää sairaanhoitovaiheessa, mutta hyvin harvoin ilmenee 

pysyvää tahdistusta vaativia johtumishäiriöitä. Potilaiden valinnalla ja 

diagnostisilla kriteereillä voidaan ennaltaehkäistä leikkauksen jälkeistä 

sydänlihasvauriota. Haavainfektioita esiintyy noin 10 %:lla, ja vakavaa 

infektiokomplikaatiota, välikarsinatulehdusta, esiintyy 1 %:lla potilaista. (Heikkilä 

& Kupari 2008, 405.) 

Osalla ohitusleikatuista potilaista rintalasta luutuu huonosti, jolloin he kärsivät 

hitaasti paranevasta rintalastan seudun kivusta. Rasitusrintakivun suhteen 
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oireettomia on noin 90 % potilaista. Kuitenkin 3,5-7 %:lle potilaista rintakivut 

palaavat ensimmäisen leikkauksenjälkeisen vuoden kuluttua. Suurin syy tähän 

on laskimosiirteiden tukkeutuminen, osittain se johtuu myös ateroskleroosin 

etenevästä luonteesta. (Heikkilä & Kupari 2008, 405 - 406.) 

2.4 Suoritukset ja arkeen osallistuminen 

Suoritukset ja osallistuminen jaetaan yhdeksään osa-alueeseen, joita ovat 

oppiminen ja tiedon soveltaminen, yleisluontoiset tehtävät ja niiden tekemiseen 

vaadittavat asiat, kommunikointi, liikkuminen, itsestä huolehtiminen, kotielämä, 

henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet, keskeiset elämänalueet sekä 

yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä (Voutilainen & Vaarama 2005, 8).   

Potilas kotiutuu yleensä seitsemän vuorokauden kuluttua leikkauksesta, jonka 

jälkeen säännöllinen, rauhallinen liikunta ja terveet elämäntavat ovat tärkeitä 

sepelvaltimotaudin hoidossa. Rauhallinen liikunta ja ulkoilu neuvotaan 

aloittamaan heti kotiutumisen jälkeen ja lyhyitä kävelylenkkejä tulisi päivittäin 

tehdä 1-3 kertaa. Vähitellen kävelymatkaa voi lisätä ja myöhemmin myös 

kävelyvauhtia. Rintalastan luutumisen varmistamiseksi ensimmäisien 6-8 viikon 

aikana voimakkaat ylävartalon kierrot, riuhtaisut ja yli 1,5 kg painavien 

esineiden nostaminen ovat kiellettyjä. Ensimmäisen kahden kuukauden aikana 

vältettäviä lajeja ovat uinti, soutu, hiihto, juoksu ja sauvakävely. Muita vältettäviä 

asioita leikkauksen jälkeen ovat äkilliset lämpötilanvaihtelut sekä autolla ajo. 

Voimakkaat lämpötilanvaihtelut altistavat rytmihäiriöille ja kipeä rintakehä 

vaikeuttaa auton hallintaa äkillisissä tilanteissa. (Kuttila ym. 2007, 16-23.)   

Yksilön tarpeet, ympäristön ja kodin asettamat vaatimukset ja avun saanti 

vaikuttavat päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen (Talvitie ym. 1999, 57-58). 

Päivittäisistä toiminnoista selviytymisessä fyysinen, psyykkinen ja kognitiivinen 

toimintakyky sekä ympäristötekijät liittyvät kiinteästi toisiinsa (Voutilainen & 

Vaarama 2005, 7). Päivittäisiin perustoimiin (ADL) kuuluvat mm 

henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, pukeminen ja ruokailu. Fyysisesti 

ja psyykkisesti edellisiä vaativampia päivittäisiä toimintoja (IADL) ovat 

liikkuminen yleisillä kulkuneuvoilla, kaupassa ja virastoissa käynti sekä 
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kodinhoitotyöt kuten siivous ja ruoanlaitto. (Talvitie ym. 1999, 57-58.) 

Ohitusleikatun toipilasaika on yksilöllinen ja arjessa suoritettavien raskaampien 

kotitöiden tekemistä rajoittaa rintalastan noin kahdeksan viikkoa kestävä 

luutuminen. Siksi kotiutumisen jälkeen suositellaan tehtävän ensin kevyitä 

kotitöitä esimerkiksi ruuan valmistaminen tai pölyjen pyyhkiminen. Fyysisesti 

raskaampia kotitöitä kuten imurointi, tulee tehdä vasta rintalastan luutumisen 

jälkeen. (Suomen sydänliitto ry 2012.) Taulukkoon 1 on koottu lyhyesti 

keskeiset ohitusleikkauksen aiheuttamat muutokset ICF – luokituksen osa-

alueissa, joista on kerrottu luvuissa 2.3 ja 2.4. 

 

Taulukko 1. Koonti ohitusleikkauksen aiheuttamista muutoksista ICF – 
luokituksen osa-alueittain 

ICF osa-alue Leikkauksen aiheuttamat muutokset  

Ruumiin rakenne Ahtautunut sepelvaltimo ohitettu siirteellä, 
jolloin veri pääsee virtaamaan sydämeen 
paremmin, eikä rasituksessa ilmene enää 
rintakipua. 

Suoritukset Ensimmäisen kahden kuukauden aikana 
kielletty vartalon kierrot ja taivutukset 
sekä kantaminen. Kuormittavaa liikuntaa 
tulisi välttää ja autolla ajo kielletty. 

Osallistuminen Raskaampia kotitöitä ei saa tehdä 
ensimmäisten kahteen kuukauteen. 
Töistä sairaslomalle jääminen. 
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3 SYDÄNKUNTOUTUKSEN JA OHITUSLEIKKAUKSEN 

VAIKUTUKSET ELÄMÄNLAATUUN  

Sydänkuntoutuksella pyritään ehkäisemään taudin pahenemista, tukemaan 

toipumista ja arjessa jaksamista sekä parantamaan ennustetta. Tärkeää on 

antaa potilaalle tietoa itsehoidosta. Myös psykologinen tuki sekä vertaistuki ovat 

sydänpotilaille merkittäviä.  Sydänkuntoutus jaetaan kolmeen vaiheeseen, jotka 

ovat sairaalavaihe, toipumisvaihe (ensimmäiset 3-4kk) ja ylläpitovaihe. Suomen 

Sydänliitto järjestää sopeutumisvalmennuskursseja, liikuntaryhmiä ja eripituisia 

kuntoutuskursseja. (Suomen Sydänliitto 2012.) 

Ennen leikkausta (ei-kiireellisissä leikkauksissa) potilas tapaa leikkaavaan 

lääkärin, sairaanhoitajan ja fysioterapeutin. Ohitusleikkauksen jälkeisenä 

päivänä potilas autetaan ylös ja mahdollisesti kävelemään. Liikkuminen pyritään 

aloittamaan mahdollisimman nopeasti leikkauksen jälkeen kuntoutumisen 

edistämiseksi. Hengitysharjoitukset, verenkiertoa vilkastuttavat liikkeet ja 

liikkuminen ovat tärkeitä kuntoutumisen kannalta, joten niitä tulisi tehdä useita 

kertoja päivän aikana.  Jälkitarkastus lääkärille on lähettäneessä sairaalassa 

kuukauden tai kahden kuukauden kuluttua leikkauksesta. Jatkokuntoutukseen 

hakeutuminen on potilaan vastuulla. (Kuttila ym. 2007, 16-23.)    

3.1 Sydänkuntoutuksen vaikuttavuus 

Sydänkuntoutuksen vaikuttavuutta on tutkittu paljon. ”Näyttö kuntoutuksen 

vaikuttavuudesta alkaa olla jo siinä määrin selkeää, että kontrolloitujen, 

satunnaistettujen tutkimusten tekeminen alkaa ainakin sepelvaltimotautia 

sairastavilla olla jo eettisesti kyseenalaista”. (Rantala & Virtanen 2008, 258.) 

Kuitenkin julkisen terveydenhuollon kuntoutuksen piiriin pääsee vain n. 7-8 % 

kotiutuneista sepelvaltimotautipotilaista (Mäkinen & Penttilä 2007, 3). 

Sydänkuntoutusta järjestetään vain osassa sairaaloista ja terveyskeskuksista. 

Suurin osa Suomessa järjestetystä sydänkuntoutuksesta on Suomen 

Sydänliiton järjestämää. Kansaneläkelaitoksen järjestämä kuntoutus koskee 

vain työikäisiä.  (Heikkilä & Kupari 2008 1351.) 
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Kansainvälisissä tutkimuksissa on tutkittu ohitusleikkauksen jälkeisen 

pidennetyn kuntoutuksen vaikutuksia. Israelilaisessa tutkimuksessa pidennetty 

kuntoutusohjelma paransi potilaiden koettua elämänlaatua ja työhön paluuta 

verrattuna tavalliseen leikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen (Simchen ym. 

2011, 399). Ruotsissa tutkittiin laajennetun (pidennetty sekä monipuolistettu) 

kuntoutuksen vaikutuksia tuleviin sydäntapahtumiin. Kuntoutusryhmän potilailla 

oli tulevaisuudessa vähemmän sydän- ja verisuonitapahtumia ja tämän vuoksi 

vähemmän sairaalassa vietettyjä päiviä kuin tavallista kuntoutusta saaneilla 

potilailla. (Edström Plüss ym. 2011, 79.) 

3.2 Elämänlaatu leikkauksen jälkeen 

Ohitusleikkauksen jälkeisestä toimintakyvystä tai kuntoutumisesta leikkauksen 

jälkeen on vaikea löytää suomalaisia tutkimuksia. Sen sijaan ohitusleikattujen 

potilaiden koetusta elämänlaadusta löytyy sekä kansainvälisiä, että suomalaisia 

tutkimuksia hoitotieteen ja lääketieteen näkökulmasta. Kaikissa kotimaisissa 

tutkimuksissa käy ilmi, että sepelvaltimotautipotilailla on huonompi terveyteen 

liittyvä elämänlaatu ennen toimenpidettä verrattuna samanikäiseen 

suomalaiseen väestöön. (Kattainen 2004, 116; Lukkarinen 1999, 114 & 

Loponen 2009, 14.) 

Kattaisen (2004, 116) pitkittäistutkimuksessa todettiin ohitusleikkaus- ja 

pallolaajennuspotilaiden elämänlaadun vastaavan samanikäisen väestön 

elämänlaatua puoli vuotta leikkauksen jälkeen. Tutkimukseen osallistui 432 

ohitusleikattua potilasta sekä 183 pallolaajennuspotilasta. Samansuuntaisia 

tuloksia sai myös Loponen (2009, 14) tutkimuksessaan 

sepelvaltimotautipotilaiden elämänlaadusta invasiivisten eli kajoavien hoitojen 

jälkeen. Puoli vuotta toimenpiteen jälkeen elämänlaatu oli parempi kuin ennen 

toimenpidettä. Kuitenkin 36 kuukauden seuranta-aikana tapahtui elämänlaadun 

tasapainottuminen ja huonontuminen leikkausta edeltävälle tasolle. Sekä 

Kattainen että Loponen käyttivät tutkimuksessaan 15D-elämänlaadun mittaria, 

jonka kysymykset ICF -luokituksessa kuuluvat ruumin/kehon toimintojen osa-

alueeseen (Koskinen ym. 2009, 200). 
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Lukkarisen tutkimuksessa ilmeni ohitusleikkaus- sekä pallolaajennuspotilailla 

myös huonontumista elämänlaadussa vuoden kuluttua toimenpiteestä 

seuraavilla osa-alueilla: uni, sosiaalinen eristäytyminen sekä tunnereaktiot. 

Elämänlaadun paranemista tapahtui tarmokkuuden, kivun ja liikkumisen osa-

alueilla. Elämänlaatua Lukkarinen arvio NHP -mittarilla, jonka totesi olevan 

herkkä muutoksille toimenpiteiden vaikutuksiin liittyen. Ohitusleikkausta pidettiin 

poikkeuksetta onnistuneena, mutta jatkohoidosta mielipiteet olivat negatiivisia. 

(Lukkarinen 1999, 114.) 

Kansainvälisistä tutkimuksista esimerkiksi Iranissa sekä Yhdysvalloissa 

tehdyissä tutkimuksissa on käytetty RAND-36-mittaria ohitusleikattujen 

potilaiden terveyteen liittyvän elämänlaadun selvittämiseen. Iranilaisessa 

tutkimuksessa potilaita oli mukana 112, jotka vuoden kuluttua leikkauksesta 

täyttivät RAND-36 kyselyn. Iranilaisen väestönormin tuloksiin verrattuna 

leikatuilla potilailla elämänlaatu oli parempi fyysisen toimintakyvyn, fyysisen ja 

psyykkisen roolitoiminnan osa-alueilla. Keskivertoa huonompaa elämänlaatu oli 

kivun, tarmokkuuden, yleisen terveyden sekä mielenterveyden osa-aluilla. 

(Taghipour ym. 2011, 171.)    

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa tutkittiin ohitusleikkauksen vaikutuksia 

terveyteen liittyvään elämänlaatuun menopaussin läpikäyneillä naisilla. Potilaita 

tutkimuksessa oli 137. Fyysistä toimintakykyä mitattiin 12-osaisella Duke 

Activity Status Indexillä, tarmokkuutta ja mielenterveyttä RAND-36 mittarin 

osilla. He vastasivat kyselyyn ennen leikkausta sekä vuosi leikkauksen jälkeen. 

Tulokset olivat lähes identtiset, kuitenkin tuloksista löytyi merkittäviä muutoksia 

sekä huonompaan että parempaan suuntaan. 30 %:lla potilailla tarmokkuus oli 

parempaa kuin ennen leikkausta, mutta toisella 30 %:lla tarmokkuus oli 

vähäisempää leikkauksen jälkeen. Mielenterveyden osalta tulokset olivat 

samantapaisia, 19 %:lla oli parempi, kun taas 14 %:lla mielenterveys oli 

huonompi leikkauksen jälkeen. Myös fyysisen toimintakyvyn osalta ilmiö oli 

sama, 32 % koki toimintakykynsä paremmaksi ja 26 % koki huonommaksi kuin 

ennen leikkausta. (Covinsky ym. 2008, 1431.) 
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4 TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 

Opinnäytetyönä toteutettavan selvityksen avulla on Tyksin Sydänkeskuksen 

henkilökunnan mahdollista saada tämän hetken tietoa ohitusleikattujen 

kuntoutumisesta ja mahdollisista sydänkuntoutuksen kehittämistarpeista 

ohitusleikatuilla. Tutkimusongelmat olivat: 

1. Miten ohitusleikatut sepelvaltimotautipotilaat kokevat suoriutuvansa 

arkielämästään vuosi toimenpiteen jälkeen? 

2. Kuinka potilaat ovat kokeneet ohjeistuksen kuntoutumiseen toimenpiteen 

jälkeen? 

3. Miten potilaat ovat kokeneet jatkokuntoutumisen kotiuttamisen jälkeen? 

 

Ohitusleikkauksen hyödyt tulevat esiin kuuden kuukauden jälkeen 

leikkauksesta, terveyteen liittyvän elämänlaadun paranemisena ja 

tyytyväisyytenä toimenpiteiden tuloksiin. Naisilla neuvonnan tarve kohdistuu 

psykososiaaliseen toimintakykyyn; kotona selviytymiseen sekä ihmissuhteisiin. 

Miehet kokevat enemmän neuvonnan tarvetta fyysiseen toimintakykyyn sekä 

seksuaalielämään. (Kattainen 2004, 116.) Toisessa tutkimuksessa on tullut 

esille, että vuoden kuluttua on tapahtunut huonontumista leikkauksen jälkeen 

seuraavissa elämänlaadun osa-alueissa: uni, sosiaalinen eristäytyminen ja 

tunnereaktiot (Lukkarinen 1999, 114).  

Mäkisen ja Penttilän mukaan (2007, 37) jatkohoitoon hakeutuminen jäi 

useimmiten potilaan omalle vastuulle, sillä vain hieman yli puolet sairaaloista 

varmisti jatkohoidon ja kuntoutuksen avohoidossa. Sepelvaltimotautipotilaalle 

sairaalavaihe on psyykkisesti rasittava kokemus joten potilaan voimavarat eivät 

välttämättä riitä hoito- ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämiseen. Lukkarisen 

tutkimuksen mukaan potilailla oli samansuuntaisia mielipiteitä jatkohoidosta: ”he 

pitivät yhteyksiä keskussairaalan ja terveyskeskuksen välillä olemattomina, 

jatkuvuutta ja luottamuksellista hoitosuhdetta ei syntynyt. Sairastuneet tunsivat 

jatkohoidossa jäävänsä yksin tai he kokivat terveydenhuoltojärjestelmän 

toiminnan yksisuuntaisena, etäisenä ja kylmän asiallisena” (Lukkarinen 1999, 

115).  
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5 TOTEUTUS 

5.1 Tutkimusjoukko 

Tutkimusjoukon muodostivat Turun yliopistollisen keskussairaalan 

Sydänkeskuksen os. 211 ohitusleikatut sepelvaltimotautipotilaat. Otokseksi 

valittiin lokakuu 2011- maaliskuu 2012 välisenä aikana osastolla 211 hoidossa 

olleet ohitusleikatut sepelvaltimotautipotilaat, jolloin leikkauksesta oli kulunut 

noin vuosi selvityksen toteutuksen aikaan. Tieto kyseisellä aikavälillä 

ohitusleikattujen potilaiden määrästä saatiin sydänkirurgian 

vastuualuejohtajalta. Kyselyn tarkoituksena oli saada määrällisesti ja 

tilastollisesti merkitsevää aineistoa. Otoksen koko oli 121 potilasta, joista kuusi 

oli kuollut vuoden aikana, jolloin kysely lähetettiin 115 ohitusleikatulle potilaalle. 

Heistä 22 oli naisia ja 95 miehiä. Otoksen määrässä huomioitiin, että 

postikyselyissä vastausprosentti saattaa jäädä pieneksi. Tampereen yliopiston 

mukaan ”valtakunnallisissa aikuisväestön otoksiin perustuvissa postikyselyissä 

joudutaan nykyisin tyytymään jo alle 50 prosentin vastausprosentteihin” 

(Tampereen yliopisto, 2011). Vastausprosentti oli tässä opinnäytetyössä 68 %. 

Kyselyyn vastasi 78 ohitusleikattua potilasta, joista 15 oli naisia ja miehiä 60. 

Kolme vastanneista ei ilmoittanut sukupuoltaan.  

5.2 Aineistonkeruumenetelmä 

Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin kyselylomaketta (liite 1). Tutkimusjoukon 

ollessa melko suuri, kyselylomake on paras valinta tutkimusmenetelmänä 

(Hirsjärvi 1997, 191). Kyselylomake postitettiin ohitusleikatuille 

sepelvaltimotautipotilaille toukokuussa 2013. Potilaille lähetettiin 

kyselylomakkeen mukana myös saatekirje (liite 2), jossa kerrottiin tiivistetysti 

kyselyn tarkoitus. 

Kyselylomake oli kaksiosainen. Ensimmäinen osa koostui valmiista RAND-36 

kyselystä, joka on Yhdysvalloissa kehitetty terveyteen liittyvän elämänlaadun 

mittari. RAND-36 mittarissa on kahdeksan osa-aluetta, jotka ovat koettu 
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terveydentila, fyysinen toimintakyky, psyykkinen hyvinvointi, sosiaalinen 

toimintakyky, tarmokkuus, kivuttomuus, roolitoiminta/fyysistä syistä johtuvat 

ongelmat ja roolitoiminta/psyykkisistä syistä johtuvat ongelmat (Aalto ym. 1999, 

7). RAND-36 kysely on standardoitu ja validoitu mittari, jota American 

Assosation of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation suosittelee 

käytettävän verisuonisairaiden potilaiden elämänlaadun arvioinnissa (Szygula-

Jurkiewicz ym. 2005, 884).  RAND-36 kyselystä tehtiin vuonna 1999 

suomenkielinen versio ja sen reliabiliteetti ja validiteetti testattiin suomalaisella 

väestöllä. Sen on todettu soveltuvan myös suomalaisen väestön terveyteen 

liittyvän elämänlaadun mittaamiseen. RAND-36 terveyteen liittyvän 

elämänlaadun mittari on vapaasti käytettävissä tutkimuskäyttöön (Aalto ym. 

1999, 7-8). 

 ”RAND-36 terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaria voi perustellusti pitää 

myös toimintakykymittarina. Mittarin osa-alueet kartoittavat kattavasti fyysisiä ja 

psykososiaalisia toimintakyvyn edellytyksiä.” (Pekkonen 2010, 33.) RAND-36 

mittarin kysymyksistä 75 % on luokiteltavissa ICF:n osa-alueisiin (Koskinen ym. 

2009, 199). Esimerkiksi RAND-36 mittarin fyysisen roolitoiminnan kysymykset 

käsittävät ICF:n mukaan työn ja työllistymisen, päivittäin toistuvien tehtävien 

sekä toimien suorittamisen. Fyysiseen toimintakyvyn kysymyksiin kuuluu muun 

muassa liikkuminen, kantaminen, peseytyminen ja pukeutuminen. 

Tarmokkuutta käsittelevät kysymykset kertovat ICF:n mukaan tunteiden 

vaihtelualasta ja henkisen energian tasosta. (Pekkonen 2010, 37.) Taulukossa 

2. näkyy RAND-36-mittarin osa-alueiden ja ICF -luokituksen keskinäiset 

yhteydet.  

Taulukko 2. RAND-36-mittarin osa-alueiden linkitys ICF -luokitukseen 
(Pekkonen 2010, 37). 

RAND-36-mittari ICF-luokitus 

osa-alue  kysymysten lkm koodit määritelmät 

Koettu terveys  5 - - 

Kivuttomuus  2 b280 Kipuaistimus. 

Fyysinen toimintakyky  10 d4102, d4105, Polvistuminen. Vartalon 
taivuttaminen. Käsillä 
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d4301, d4309, 

d4459, d4500, 

d4501, d4551, 

d4559, d5101, 

d5409, d9209 

kantaminen. Nostaminen ja 
kantaminen. Käden ja 
käsivarren käyttäminen. 
Lyhyiden matkojen 
käveleminen. Pitkien matkojen 
käveleminen. Kiipeäminen. 
Liikkuminen paikasta toiseen. 
Koko kehon peseminen. 
Pukeutuminen. 
Virkistäytyminen ja vapaa-aika. 

Fyysinen roolitoiminta   4 d859, d230 Työ ja työllistyminen. Päivittäin 
toistuvien tehtävien ja toimien 
suorittaminen. 

Psyykkinen 
hyvinvointi 

5 b1522 Tunteiden vaihteluala. 

Sosiaalinen 
toimintakyky  

2 b1529, d9205 Tunne-elämän toiminnot. 
Sosiaalinen kanssakäyminen. 

Psyykkinen 
roolitoiminta 

3 b1529, d859, 
d230 

Tunne-elämän toiminnot. Työ 
ja työllistyminen. Päivittäin 
toistuvien tehtävien ja toimien 
suorittaminen. 

Tarmokkuus 4 b1522, b1300 Tunteiden vaihteluala. 
Henkisen energian taso. 

 

Kysymysten pääpaino on osallistumisen ja suorituksien alueilla (Koskinen ym. 

2009, 205), jonka vuoksi valittiin kyseinen mittari. Kyselyllä haluttiin selvittää 

nimenomaan potilaiden ADL -toiminnoista selviytymistä sekä omaan arkeen 

osallistumista. Kyselylomakkeen 1.-36. kysymykset olivat RAND-36-mittarin 

kysymyksiä. 

Kyselylomakkeen toinen osa selvitti laajemmin ohitusleikattujen potilaiden 

kuntoutumista ja arjesta selviytymistä leikkauksen jälkeen yhdeksällä avoimella 

kysymyksellä. Avoimet kysymykset antavat vastaajalle mahdollisuuden kertoa 

omista kokemuksistaan jolloin jokainen kertomus on myös todellista (Hirsjärvi 

ym. 1997,153,188). Kysymykset 42.- 45. osittain sovellettiin Hannele Lukkarisen 

väitöskirjassaan käyttämistä kysymyksistä (Lukkarinen 1999, 140). 

Väitöskirjassaan Lukkarinen on tutkinut kliinisellä pitkittäistutkimuksella 

sepelvaltimotautia sairastavien subjektiivisesti koettua elämänlaatua ja 

elämänkulkua. Hannele Lukkarinen myönsi luvan kysymysten käyttöön 

6.3.2013 puhelimitse. Avoimista kysymyksistä pyrittiin luomaan mahdollisimman 
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selkeitä, joihin potilaan on helppo vastata laajemmin kuin kyllä tai ei. Avoimissa 

kysymyksissä tiedusteltiin monipuolisemmin potilailta arjessa suoriutumisesta 

niissä asioissa, joita ei RAND-36 mittarissa mainita, kuten kodinhoidosta, 

asioinnista, mahdollisesta avunsaannista ja töihin paluusta. Potilailla oli 

mahdollisuus omin sanoin kuvailla kysyttyjä asioita ja nostaa esiin esimerkiksi 

ongelmakohtia. 

Huolellisesti suunniteltu kyselylomake on nopea suorittaa ja helposti 

analysoitavissa (Hirsjärvi ym. 1997,182). Panostimme kyselylomakkeen 

selkeään ulkoasuun sekä pyrimme laatimaan siitä mahdollisimman helposti 

täytettävän. Lopulliseen lomakkeeseen tuli neljäkymmentäviisi (45) kysymystä. 

Kyselylomake testattiin kahdella ohitusleikatulla, joiden palaute lomakkeesta oli 

positiivinen. Vastausaikaa kyselylomakkeisiin vastaamiseen annettiin kaksi 

viikkoa. 

5.3 Tutkimuslupa ja eettisyys 

Koska opinnäytetyössä tarvittiin Tyksissä leikattujen potilaiden yhteystietoja, 

haettiin tutkimuslupa Tyksin hoitotyön asiantuntijaryhmältä. Ennen 

asiantuntijaryhmän käsittelyä saatiin puoltolausunnot Sydänkeskuksen 

ylihoitajalta sekä sydänkirurgian vastuualuejohtajalta. Tutkimuslupa myönnettiin 

23.3.2013.  Kysymysten lähettämiseen käytettiin Tyksin kirjekuoria ja Tyksin 

Sydänkeskus maksoi postimaksut. Opinnäytetyön tekijät eivät käsitelleet tai 

lukeneet selvitykseen valittujen ohitusleikattujen potilaiden tietoja tai 

sairauskertomuksia. Asiakas- tai potilasasiakirjojen tai niihin sisältyvien tietojen 

käyttöä ohjaa sekä julkisuuslaki (julkisuuslaki 21.5.1999/621) että 

henkilötietolaki (henkilötietolaki 22.4.1999/523). Lomakkeet postitettiin valituille 

potilaille Tyksistä, yhdyshenkilönä toimi Sydänkeskuksen fysioterapeutti. 

Selvitykseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja vastaukset olivat anonyymejä. 

Saadut vastaukset käsiteltiin luottamuksellisesti.  Valmiin raportin kaikki saadut 

vastaukset ja lomakkeet hävitettiin asianmukaisella tavalla.  

Valmis raportti toimitettiin sähköisesti toimeksiantajalle Sydänkeskukseen ja 

VSSHP:n hoitotyön toimiston suunnittelijalle. Valmis raportti julkaistiin myös 
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VSSHP:n projektirekisterissä.  Tulokset raportoitiin Sydänkeskuksen 

henkilökunnalle. 

5.4 Aineiston käsittely ja analysointi 

RAND-36 kysymykset analysoitiin määrällisesti (kvantitatiivisesti) mittariin 

liittyvän ohjeiden mukaan. ”“RAND-36-Item Health Survey” -kyselyn 

elämänlaadun ulottuvuuksia kuvaavien osa-asteikkojen pisteytys tapahtuu 

kaksivaiheisesti. Ensiksi kyselyssä annetut vastausvaihtoehtojen arvot 

koodataan uudelleen. Kaikki kysymykset koodataan siten, että korkea 

pistemäärä ilmaisee hyvää terveyttä ja elämänlaatua. Lisäksi kukin kysymys 

pisteytetään välille 0–100 siten, että matalin vastausvaihtoehto saa arvon 0 ja 

korkein arvon 100. Näin yksilön saama pistemäärä kussakin kysymyksessä 

edustaa prosenttiosuutta kokonaispistemäärästä, jonka kysymyksessä voi 

saada. Toisessa vaiheessa lasketaan indeksiarvot kuvaamaan vastaajan 

sijoittumista kullakin osa-asteikolla. Indeksit muodostetaan laskemalla yhteen 

vastaajan pistemäärä kunkin ulottuvuuden kysymyksillä ja jakamalla se 

vastattujen kysymysten lukumäärällä.”  (Aalto ym. 1999, 75.) 

 

Osa-alueiden tuloksia verrattiin suomalaisten väestöarvoihin yli 65-vuotiailla, 

koska vastaajien iän keskiarvo oli 70 vuotta ja mittarin vanhin ikäluokka on yli 

65-vuotiaat. Tilasto-ohjelmalla laskettiin RAND-36 osa-alueiden pisteiden välisiä 

korrelaatioita. Korrelaatio kuvaa kahden muuttujan havaintojen välistä 

riippuvuutta (Vilkka 2007, 130). Korrelaatioiden laskemisella saatiin selville onko 

osa-alueiden pisteiden välillä suoraviivaista riippuvuutta, eli saivatko vastaajat 

eri osa-alueista samansuuntaisia pisteitä. Aalto ym. (1999, 17 & 42) mukaan 

osa-alueiden pisteiden tulisi korreloida keskenään. Ristiintaulukoinnin avulla 

tutkittiin onko sukupuolella, iällä tai jatkokuntoutuksen saannilla tilastollisesti 

merkitsevää vaikutusta toimintakyvyn osa-alueiden pisteisiin. Ristiintaulukoinnin 

avulla voidaan selvittää, onko selitettävän muuttujan jakauma erilainen 

selittävän muuttujan eri luokissa (Vilkka 2007, 129).  Tässä työssä selitettävällä 

muuttujalla tarkoitetaan terveyteen liittyvän elämänlaadun pisteitä ja selittävillä 

tekijöillä tarkoitetaan ikää, sukupuolta ja jatkokuntoutuksen saantia.  Tällöin 
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saatiin selville, onko nuoremmilla vastaajilla parempi elämänlaatu kuin 

iäkkäämmillä, onko sukupuolten välillä eroa elämänlaadussa ja onko 

elämänlaadun pisteet paremmat niillä, jotka ovat saaneet jatkokuntoutusta 

verrattuna niihin jotka eivät ole saaneet. Vaikka naisia ja jatkokuntoutuksen 

saaneita oli huomattavasti vähemmän, kuin miehiä ja niitä, jotka eivät olleet 

saaneet kuntoutusta, voitiin ristiintaulukointi tehdä luotettavasti käyttämällä 

exact –menetelmää. Exact –menetelmä antaa luotettavan tuloksen riippumatta 

aineiston vähäisestä koosta tai jakautuneisuudesta (Mehta & Patel 2011, 3).  

Ristiintaulukointia varten ikä jaettiin kahteen luokkaan, alle 70-vuotiaisiin ja yli 

70-vuotiaisiin.  

Avoimien kysymyksien tulkinta ei tässä tapauksessa ollut laadullista, koska osa 

vastaajista oli vastannut hyvin lyhyesti. Muutamien kohdalla vastaukset eivät 

liittyneet kysyttyyn aiheeseen, joten ne jätettiin huomioimatta.  Saadut aineistot 

luettiin useaan kertaan ja yksityiskohtaisesti. Aineistosta nostettiin esiin 

merkityksellisiä ja usein toistuvia asioita. Vastauslomakkeet numeroitiin ja 

laadittiin Excel-taulukko johon vastaukset tallennettiin tekstimuotoisesti, mistä 

nopeasti nähtiin vastauksien yhtäläisyydet. Esimerkiksi vastaukset ”hyvin”, 

”normaalisti” ja ”ilman ongelmia” katsottiin tarkoittavan samaa ADL -toimien 

hoitamisessa. Kuntoutusohjeiden kohdalla katsottiin liikkumisen, ulkoilun, 

voimistelun ja kuntoharjoittelun kuuluvan samaan ryhmään. Sairaalasta 

saatujen kuntoutusohjeiden kohdalla vastaukset jaettiin kahteen ryhmään. 

Ensimmäiseen ryhmään kuuluivat ne, joiden mielestä ohjeet vaikuttivat 

positiivisesti ja olivat tyytyväisiä ohjeisiin. Toiseen ryhmään kuuluvat ne, jotka 

ilmoittivat, etteivät olleet saaneet mitään ohjeita, tai ohjeet eivät olleet 

vaikuttaneet heidän kuntoutumiseensa.  

Poikkeavat ja mielenkiintoiset vastaukset, joissa oli kuvattu yksityiskohtaisesti 

kuntoutumiseen vaikuttavia asioita tai ongelmia esimerkiksi ADL -toimissa 

korostettiin taulukossa eri värein maalattuina, jotta ne olivat helposti 

löydettävissä ja luettavissa uudestaan. Puuttuvien vastauksien kohdat jätettiin 

tyhjiksi taulukossa. Numeroinnin ja taulukon perusteella pystyttiin saatuja 

vastauksia vertailemaan sanallisesti ja määrällisesti, esimerkiksi kuinka moni on 
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saanut jatkokuntoutusta. Toimeksiantaja hyötyy myös prosenttimääristä 

esimerkiksi jatkokuntoutuksen saamisesta ja tyytyväisyydestä Tyksistä 

saatuihin ohjeisiin. Taulukko myös mahdollisti ja helpotti tietojen tarkistamista.   
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6 TULOKSET 

Kyselyyn vastasi 78 ohitusleikattua potilasta, joista 20 % oli naisia ja 80 % 

miehiä. Vastanneiden iän keskiarvo oli 70 vuotta (kuvio 2). Kolme vastanneista 

ei ilmoittanut ikäänsä. Yksi vastaajista, 45-vuotias oli huomattavasti nuorempi 

kuin muut. Suurin osa kyselyyn vastanneista oli yli 60-vuotiaita.  

 

Kuvio 2. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma 

Määrällisesti eniten kuului 70 – 74-vuotiaisiin. Kyselyyn vastanneista yli 80-

vuotiaita oli kahdeksan. Iän keskihajonta oli 7.6, jolloin keskimääräinen 

poikkeama keski-arvosta oli 7.6 vuotta. Tämä tarkoittaa että 68 % vastanneista 

oli iältään 62 - 76 vuoden välillä. 
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6.1 Terveyteen liittyvä elämänlaatu 

6.1.1 RAND-36-mittarin osa-alueiden tulokset 

RAND-36-mittarista saatujen osa-alueiden arvot (taulukko 3) olivat välillä 0-100, 

jolloin 0 on huonoin mahdollinen ja 100 paras mahdollinen tulos. Kahdeksasta 

osa-alueessa seitsemässä (koettu terveys, fyysinen toimintakyky, sosiaalinen 

toimintakyky, tarmokkuus, kivuttomuus, fyysinen roolitoiminta ja psyykkinen 

roolitoiminta) kyselyyn vastanneilla ohitusleikatuilla oli paremmat pisteet kuin 

suomalaisessa väestönormissa yli 65-vuotiailla (taulukko 3). Erot pisteissä olivat 

0.8 - 9.8 pistettä. Suurin ero oli kivuttomuuden (Kivu) osa-alueessa ja pienin ero 

psyykkisessä roolitoiminnassa (RoPs). Ainoa osa-alue, jossa pisteet olivat 

alhaisemmat ohitusleikatuilla, oli psyykkinen hyvinvointi (PsHy). Pisteiden ero 

oli psyykkisessä hyvinvoinnissa kuitenkin vain 2.1 pistettä ohitusleikattujen ja 

väestönormin välillä.  

Taulukko 3. Kyselyyn vastanneiden ohitusleikattujen potilaiden RAND-36 
mittarin tulokset ja suluissa väestönormit 65 vuotta täyttäneillä (Aalto ym. 1999, 
36) 

 KoTe  FyTo PsHy SoTo Tarm Kivu RoFy RoPs 

Keski-

arvo 

54.4 

(49.0) 

68.3 

(60.6) 

72.7 

(74.8) 

84.4 

(77.3) 

63.0 

(60.7) 

74.0 

(64.2) 

52.2 

(47.0) 

59.6 

(58.8) 

Keski-

hajonta 

18.4 

(20.2) 

25.2 

(26.7) 

19.2 

(20.9) 

19.4 

(25.5) 

21.1 

(23.8) 

22.3 

(26.5) 

43.0 

(41.8) 

41.9 

(40.3) 

KoTe = Koettu terveys; FyTo = Fyysinen toimintakyky; PsHy = Psyykkinen hyvinvointi; 
SoTo = Sosiaalinen toimintakyky ; Tarm = Tarmokkuus; Kivu = Kivuttomuus; RoFy = 
Roolitoiminta (fyysinen); RoPs = Roolitoiminta (psyykkinen) 

 

Osa-alueiden keskihajonnat olivat molemmissa ryhmissä samansuuntaiset. 

Fyysisessä ja psyykkisessä roolitoiminnassa (RoFy ja RoPs) keskihajonta oli 

sekä väestönormilla että ohitusleikatuilla yli 40, jolloin kyseisten osa-alueiden 

pisteissä oli ollut paljon vaihtelua eri vastaajien kesken.  Huonoin keskiarvo 

ohitusleikattujen pisteistä tuli fyysisen roolitoiminnan (RoFy) osa-alueesta. 
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Fyysisen roolitoiminta viittaa ICF -luokituksen osallistumisen luokkaan, jolloin 

moni vastaajista koki, ettei ole pystynyt samalla tavalla hoitamaan esim. fyysisiä 

töitä tai kotitöitä, kuin normaalisti. Paras keskiarvo oli sosiaalisen toimintakyvyn 

(SoTo) osa-alueella, joka kuuluu myös ICF:n osallistumisen luokkaan. Moni 

vastaaja koki, ettei heidän terveydentilansa ollut rajoittanut sosiaalista elämää 

esimerkiksi perheen tai ystävien parissa.  

Yksittäisistä kysymyksistä puhuttaessa kysymyksen, millainen terveydentilanne 

tällä hetkellä on, keskimääräinen vastaus oli ”hyvä”. Kysymyksen, missä 

verrataan nykyistä terveydentilaa vuoden takaiseen, keskimääräinen vastaus oli 

”tällä hetkellä jonkin verran parempi kuin vuosi sitten”. Tästä voidaan päätellä, 

että keskimääräisesti vastaajat olivat sitä mieltä, että terveydentila oli 

ohitusleikkauksen jälkeen jonkin verran parempi kuin aikaisemmin. Kuitenkin 

moni uskoi, että terveytensä tulee heikkenemään tulevaisuudessa, sillä 

väittämän ”uskon, että terveyteni tulee heikkenemään”, keskimääräinen vastaus 

oli ”pitää enimmäkseen paikkaansa”. Vastaajien korkea keski-ikä saattaa 

selittää tulosta. 

6.1.2 Osa-alueiden tulosten tilastollinen vertailu 

Pearsonin korrelaation mukaan kyselyyn vastanneilla ohitusleikatuilla RAND-36 

osa-alueiden keskinäiset korrelaatiot olivat kaikki merkitseviä ja pisteillä oli 

selkeä positiivinen korrelaatio (liite 3). Korrelaatiokertoimet olivat noin 0,5 

jokaisen osa-alueen välillä, p-arvojen ollessa 0,00. Koska korrelaatio oli 

positiivinen, voidaan todeta, että yksittäinen vastaaja oli saanut eri osa-alueista 

samansuuntaisia pisteitä. Esimerkiksi jos vastaaja sai hyvät pisteet fyysisestä 

toimintakyvystä, hän sai hyvät pisteet myös sosiaalisesta ja psyykkisestä 

toimintakyvystä. Ikä ei korreloinut minkään osa-alueen pisteiden kanssa.  

Ristiintaulukoinnin avulla tutkittiin oliko sukupuolella, iällä tai jatkokuntoutuksen 

saannilla tilastollisesti merkitsevää vaikutusta toimintakyvyn osa-alueiden 

pisteisiin. Iällä tai jatkokuntoutuksen saamisella ei näytä olevan tilastollisesta 

merkitsevyyttä selitettäessä toimintakyvyn osa-alueiden tuloksia Chi-neliön 

testin mukaan. Sukupuolella näyttäisi olleen merkitystä 95 %:n varmuudella 
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sosiaalisen toimintakyvyssä, p arvon ollessa 0.011 ja fyysisessä 

toimintakyvyssä, jossa p arvo oli 0.040 (liite 3). Myös roolitoiminnan p arvoa 

0.070, voitiin pitää merkitsevänä, koska testi oli kaksisuuntainen, jolloin p arvon 

rajana voitiin pitää 0.1. Jatkokuntoutuksen saaneita oli vain 13 vastaajista ja 

naisia oli 15 vastaajista, mutta käytettäessä tarkkaa testiä (exact) 

ristiintaulukoinnissa aineiston pienuus, taulukoiden vajaus tai jakautuminen ei 

aiheuta harhaisia tuloksia (Reunamo 2010). 

 

Kuvio 3 Kyselyyn vastanneiden miesten ja naisten keskiarvot RAND-36 osa-
alueista FyTo, SoTo ja RoFy 

Kuvio kolme havainnollistaa edellä mainittujen kolmen osa-alueen sukupuolten 

välisiä eroja keskiarvoissa. Naisilla oli sosiaalisessa toimintakyvyssä (SoTo) 

korkeampi keskiarvo kuin miehillä, jolloin ruumiillinen terveydentila tai tunne-

elämä oli miehillä häirinnyt tavanomaista toimintaa muiden ihmisten parissa 

enemmän kuin naisilla. Fyysisessä toimintakyvyssä (FyTo) naisten keskiarvo oli 

vielä selkeämmin korkeampi kuin miehillä, jolloin naiset kokivat suoriutuvansa 

paremmin fyysisistä päivittäisistä toimista kuin miehet. Fyysisessä 

roolitoiminnassa (RoFy) sen sijaan miehillä oli korkeampi keskiarvo, mutta 

sukupuolten välinen ero jäi pieneksi. 
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6.2 Arki ja kuntoutuminen ohitusleikattujen kokemana 

Yhdeksällä avoimella kysymyksellä saatiin subjektiivista tietoa ohitusleikatuilta 

arjessa selviytymisestä, työelämästä, kuntoutuksen ohjeistuksesta ja 

jatkokuntoutuksesta. Kyselylomakkeen kysymysten 37.–45. vastauksista suorat 

lainaukset on merkitty kursivoiduin tekstein. Vastauksista laskettiin 

prosenttiosuuksia ja nostettiin kuvailevia esimerkkejä lainauksiin.  

6.2.1 Arjesta selviytyminen 

Osa vastaajista pyrki itsenäisesti palaamaan normaaliin ja aiempaa 

muistuttavaan arkeen, toisilla taas yksinkertaisemmatkin arjen askareet vaativat 

läheisen henkistä ja fyysistä tukea. Asiointi esim. kaupassa tai virastoissa sujui 

suurimmalla osalla, 67 % (n=53) ”hyvin” tai ”normaalisti”. Vastaajista viisi jätti 

vastaamatta kysymykseen. Vastaajista 15 % (n=12) sai tarvittaessa apuja, 

esimerkiksi kauppakassien kantoapua ja kyydin kauppaan. ”Aviomies mukana 

kauppareissulla, taxilla mennään kauppaan”, nainen 78 vuotta kertoi. Mies 67 

vuotta totesi: ”Kaupassa en kanna koska lonkka on kipeä, vaimo tekee 

kodinhoitotyöt.”  

Läheisten merkitys korostuu vastaajien arjessa selviytymisessä, kuten 67-

vuotias nainen kertoi: ”Rollaattorilla liikun, jos tarvitsen apua lapseni auttaa. 

Yleensä pärjään yksin.” Arjen työt myös jaetaan puolisoiden kesken, kuten mies 

78 vuotta totesi: ”Vaimo hoitaa pyykinpesun ja suurimman osan siivouksesta. 

Ruuan laitto sujuu hyvin ja edellä mainittu kaupassa käynti”. Yksi vastaajista ei 

asioi missään, eikä tee kotiöitä, koska oli saanut aivoinfarktin ohitusleikkauksen 

jälkeen. 

Kotielämään osallistumisessa he olivat pääsääntöisesti itsenäisiä, mutta joillakin 

oli subjektiivisia vaikeuksia yhdessä tai useammassa tehtävässä, esimerkkinä 

65-vuotias nainen: ”Ruuanlaitto ja pyykinpesu hyvin, siivous huonommin, en 

saa apua.” Kotitöiden hoitamisen kysymyksen yleisin vastaus oli ”hyvin” tai 

kuten mies 64 vuotta kertoi: ”vaimo hoitaa.” Samaa mieltä oli myös mies 58 

vuotta: ”Suoriudun niistä hyvin, mutta valitettavasti en tee niitä kovin usein.” 
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Muutama mainitsi saavansa ulkopuolista apua kotitöihin. ”Mies auttaa muissa 

kotitöissä ja siivouksen hoitaa ulkopuolinen henkilö”, nainen 78 vuotta totesi. 

Joissakin vastauksissa nousi esille rauhallisesti tekeminen ja hitaampi tahti kuin 

aikaisemmin, kuten 75-vuotiaan naisen mukaan: ”Riittävän pitkän ajan 

varaaminen kaikkiin askareisiin. Vielä olen tullut toimeen yksin ilman suurempia 

apuja.” 

6.2.2 Työelämä 

Suurin osa vastaajista oli jo ennen leikkausta vanhuuseläkkeellä. Vastaajista 19 

oli ollut työelämässä ennen leikkausta ja heistä 12 oli palannut työelämään. 

Heistä, jotka eivät palanneet takaisin työelämään, osa ei ollut kertonut syytä. 

Yksi oli jäänyt vanhuuseläkkeelle ja yksi oli lopettanut yritystoiminnan. 

Lainauksia muista syistä: 

”Sydänpussiin kertyy nestettä. Olen ollut sairaalassa 5 kertaa leikkauksen 

jälkeen. Tällä hetkellä kortisoni 20mg ja trexan 15 mg näillä pysyn kotihoidossa 

nyt” mies 59v.  

”Olen kuntoutustuella ja saanut munuaissiirteen” mies 45v. 

”Sairaslomalla jalan toimintahäiriön vuoksi” mies 59v. 

6.2.3 Kuntoutuksen ohjeistus 

Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että sairaalasta saadut kuntoutusohjeet 

vaikuttivat positiivisesti kuntoutumiseen ja niistä oli apua. ”Kuntoutukseen sain 

erittäin hyvät ohjeet. Tämän hetken tilanteen mukaan tarvitsisin valvontaa 

määrättyihin kuntoutus-suorituksiin”, nainen 68 v kertoi. Kuitenkin 15 % oli sitä 

mieltä, ettei ollut saanut mitään ohjeita tai ohjeista ei ollut heille apua, kuten 

mies 76 vuotta kertoi: ”Sairaalan antamat ohjeet ovat aika minimaaliset” ja mies 

63 vuotta totesi: ”Ei muistikuvaa ohjeista”.  Jotkut olivat hankkineet 

omatoimisesti tietoa kuntoutumisesta, esimerkkinä mies 67 vuotta: ”oma tiedon 

hankinta toisilta potilailta sydänkerhossa. Sairaalasta en ole saanut 

kuntoutusta.” 
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Monet ohitusleikatuista olivat kuntouttaneet itsensä liikkumalla itsenäisesti. 

”Kova oma-aloitteisuus ja saamani ohjelma kuntoutukseen.” oli 76 vuotiaan 

miehen mielestä auttanut parhaiten kuntoutumaan. Potilaista 22 % (n=17) ei 

osannut sanoa, mikä ohjeista oli auttanut parhaiten kuntoutumaan. 

Kysymykseen vastanneista suurin osa nosti esille liikunnan ja erityisesti ulkona 

liikkumisen. ”Olen aina ollut aktiivinen liikunnan harrastaja ja siksi olenkin 

hämmästynyt kun kuntoni ei ole kohonnut yrityksistä huolimatta” nainen 75v 

totesi. Kuusi vastaajista mainitsi hengitysharjoituksien tekemisen auttaneen 

kuntoutumisessa. 

6.2.4 Jatkokuntoutus 

Jatkokuntoutusta sairaalahoidon jälkeen oli saanut 17 % (n=13) vastaajista. 

Jatkokuntoutuksen saaneista kymmenen asui Satakunnassa. Suurin osa 

jatkokuntoutuksen saaneista oli ollut yksityisen sektorin kuntoutuksessa. Kaksi 

mainitsi saaneensa sydänyhdistyksen järjestämää kuntoutusta tai vertaistukea. 

Kaksi kertoi Kelan kustantaneen heidän jatkokuntoutuksensa ja kaksi oli saanut 

terveyskeskuksen järjestämää jatkokuntoutusta. 

 

Kuvio 4.  Jatkokuntoutuksen toteutuminen kyselyyn vastanneilla. 

65 

2 2 2 
7 

Ei saanut
jatkokuntoutusta

Sydänliiton
järjestämää

Terveyskeskuksen
järjestämää

Kelan
kustantamaa

Ei määritelty
järjestäjää

Jatkokuntoutus 

Ei saanut jatkokuntoutusta Sydänliiton järjestämää

Terveyskeskuksen järjestämää Kelan    kustantamaa

Ei määritelty järjestäjää
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Vastanneista 83 % (n=65) ohitusleikatuista ei ollut saanut jatkokuntoutusta, 

mutta jatkokuntoutusta olisi halunnut 44 % (n=34). 69 vuotiaan miehen 

mielipide jatkokuntoutuksesta oli: ”olisi varmaan ihan hyvä jos vaikka 

keskussairaala järjestäisi ohjattuja kuntoutuskursseja.”  Osa toivoi fysioterapiaa 

ja liikunnallista kuntoutusta, esimerkkinä nainen 68 vuotta: ”Norm. liikunnan ja 

ulkoilun lisäksi rasitteellisempaa valvottua kuntoutusta. Tässä tilanteessa ei 

uskalla omin päin ottaa riskiä raskaampaan kuntoiluun.” Myös ryhmämuotoista 

kuntoutusta ja kontrollikäyntejä toivottiin. Kolmessa vastauksessa nostettiin 

esille psyykkinen puoli ja sen tukeminen. Mies 58 vuotta kertoi: ”Masennuin 

keväällä 2012 (leikkaus joulukuussa 2011) ja hain apua mielenterveys- ja 

päihdetoimistosta. Tyksistä en saanut mitään mainittavaa jälkihoitoa.” 67-

vuotiaan naisen toive jatkokuntoutusta koskien: ”Vaikka henkistä tukea että ei 

potilaita jätetä yksin.” 
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7 POHDINTA 

Tavoitteena oli selvittää miten ohitusleikattujen arjesta selviytyminen sujuu 

vuoden kuluttua leikkauksesta. Lisäksi haluttiin selvittää, miten potilaat olivat 

kokeneet Tyksistä saadut kuntoutumiseen liittyvät ohjeistukset, ja olivatko 

potilaat saaneet jatkokuntoutusta kotiutumisen jälkeen.  Vastaajat pitivät tätä 

aihetta todella tärkeänä, josta kertoo palautuneiden vastausten suuri määrä. 

Vastausprosentti oli 68 % (n= 78), joka on postikyselylle hyvä tulos.  

7.1 Johtopäätökset 

Kyselyn tulosten perusteella ohitusleikattujen terveyteen liittyvä elämänlaatu oli 

vuosi leikkauksen jälkeen parempi seitsemässä osa-alueessa kahdeksasta kuin 

saman ikäisillä suomalaisilla väestönormissa RAND-36-mittarin mukaan. 

Aiemmissa tutkimustuloksissa on todettu sepelvaltimotautipotilailla olevan 

huonompi terveyteen liittyvä elämänlaatu ennen toimenpidettä verrattuna 

samanikäiseen suomalaiseen väestöön, mutta ohitusleikkauksen hyödyt tulevat 

esille 6-12 kuukauden aikana, jolloin elämänlaatu on samankaltaista kuin 

muulla väestöllä (Kattainen 2004, 116 ; Lukkarinen 1999, 114 ; Loponen 2009, 

14).  Ainoa osa-alue, jossa pisteet olivat alhaisemmat, oli psyykkinen 

hyvinvointi, mutta ero oli vain 2.1 pistettä. Duodecimin nettiartikkelissa 

(Kettunen 2011) kerrotaan masennusta esiintyvän kolmasosalla potilaista 

leikkauksen jälkeisenä vuotena, mutta masennus on yhtä yleistä muiden isojen 

leikkauksien jälkeen. 

Terveyteen liittyvän elämänlaadun osa-alueiden pisteet korreloivat keskenään 

positiivisesti ja selkeästi eli osa-alueiden tulosten välillä oli riippuvuus. Tämä 

kertoo vastausten hyvästä reliabiliteetista ja johdonmukaisuudesta, sillä 

oletettavissa oli pisteiden positiivinen korrelaatio (Aalto ym. 1999, 17 & 42). Ikä 

ei korreloinut osa-alueiden pisteiden kanssa eikä iällä näytä olevan 

tilastollisesta merkitsevyyttä selitettäessä toimintakyvyn osa-alueiden tuloksia. 

Sukupuolella oli 95 %:n varmuudella tilastollista merkitystä sosiaalisessa ja 

fyysisessä toimintakyvyssä ja 90 %:n varmuudella myös fyysisessä 

roolitoiminnassa. Vastausten perusteella naisilla oli selkeästi parempi fyysinen 
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ja sosiaalinen toimintakyky, mutta fyysisessä roolitoiminnassa miehillä oli 

hieman naisia korkeampi keskiarvo. Kyselyyn vastanneiden naisten määrä oli 

huomattavasti pienempi kuin miesten. Myös aiemmissa tutkimuksissa on 

huomattu sukupuolten välisiä eroja arjessa toimimisessa.  Kattaisen (2004, 109) 

väitöskirjassa (ks. Kuronen 2002) todetaan, että miehet ehkä asettuvat kotona 

helpommin potilaan rooliin ja luovuttavat kotitöitään muille. Naiset sen sijaan 

pyrkivät säilyttämään arkiroolinsa (vaimo, äiti, isoäiti, kodinhoitaja) kotona 

sairaudesta huolimatta (DiMattio & Tulman 2003). 

 Arjesta selviytyminen sujui suurimmalla osalla vastaajista normaalisti ja suurin 

osa vastaajista oli tyytyväinen sairaalasta saamiinsa kuntoutusohjeisiin. 15 % ei 

muistanut ohjeita tai ei ollut niihin tyytyväinen. Jatkokuntoutusta sairaalahoidon 

jälkeen oli saanut vain 17 % (n=13) vastaajista. Heistä vain kaksi oli saanut 

jatkokuntoutusta perusterveydenhuollossa ja kaksi sydänliiton järjestämää 

kuntoutusta.  Kaikista vastaajista jatkokuntoutusta olisi halunnut 44 % (n=34). 

Näihin lukuihin perustuen yhteistyö keskussairaalan ja perusterveydenhuollon 

välillä ei toimi koskien kuntoutusta. Aikaisemmat tutkimustulokset ja selvitykset 

tukevat tämän opinnäytetyön tuloksia koskien jatkokuntoutusta. (Lukkarinen 

1999, 115; Pyörälä ym. 2001, 4045; Mäkinen & Penttilä 2007, 37; Julkunen ym. 

2012, 71). 

7.2 Opinnäytetyöprosessissa onnistuminen 

Tutkimuslupa saatiin VSSHP:lta ensimmäisellä yrittämällä ja tutkimusjoukoksi 

valikoitui riittävä määrä ohitusleikattuja potilaita. Kyselylomakkeen ja 

saatekirjeen laatimisessa onnistuttiin, josta kertoo korkea vastausprosentti. 

RAND-36-mittarin tulosten analysointi onnistui ohjeiden mukaan ja niistä saatiin 

vastaavia tuloksia, kuin aiemmissa tutkimuksissa. RAND-36-mittarin osa-

alueiden pisteet korreloivat keskenään positiivisesti, mikä vahvistaa 

reliabiliteettia.  Avoimista kysymyksistä saatiin vastaukset niihin asioihin, mitä 

haluttiin selvittää, esimerkiksi kuinka moni oli saanut jatkokuntoutusta ja kuinka 

moni olisi sitä halunnut. 
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Monipuolisuutta vastausten analysoinnissa lisäsi se, että opinnäytetyön tekijöitä 

oli kahdesta eri koulutusohjelmasta, mikä mahdollisti asioiden tulkinnan eri 

näkökulmista. Fysioterapeutti ja toimintaterapeutti painottavat osittain eri asioita 

toimintakyvyn arvioinnissa. Fysioterapeutti keskittyy enemmän fyysiseen 

toimintakyykyvyn edistämiseen ja toimintaterapeutti pyrkii kokonaisvaltaisesti 

edistämään toimintamahdollisuuksia. 

7.3 Opinnäytetyöprosessin haasteet 

Vastaajilta ei kartoitettu muita mahdollisia sairauksia, mitkä saattavat vaikuttaa 

heidän elämänlaatuunsa ja toimintakykyynsä etenkin vastaajien keski-iän 

ollessa korkea. Yksi vastaajista kirjoitti kyselylomakkeeseen, etteivät hänen 

huonot vastauksensa johdu ohitusleikkauksesta. Opinnäytetyön ajallisten 

resurssien takia elämänlaadun kartoitusta potilailta ennen ohitusleikkausta ei 

ollut mahdollista toteuttaa, joten RAND-36 mittarin tuloksien perusteella ei 

tiedetä, miten elämänlaatu ja toimintakyky ovat muuttuneet ohitusleikkauksen 

jälkeen. Mittarin kyselylomakkeessa kysymyksen 23. kohdalla oli vastausten 

asteikko jäänyt pois, joten joidenkin tuloksista puuttuu 23. kysymyksen vastaus. 

Tästä huolimatta mittarin tulokset voitiin laskea luotettavasti. Viisi vastaajista 

jätti useampia kohtia tyhjäksi, jolloin tuloksia kaikilta osa-alueilta heidän 

kohdallaan ei laskettu.  

Avoimien kysymyksien tulosten luotettavuutta lisättiin käyttämällä tekstissä 

vastaajien suoria lainauksia. Osa vastaajista vastasi hyvin lyhyesti ja osa ei 

vastannut lomakkeen kaikkiin kysymyksiin. Välttämättä kaikki vastaajat eivät 

todella ymmärtäneet kysymyksiä. Vastaajien vireystilaan ja keskittymiseen 

saattoi vaikuttaa vastaajien korkea keski-ikä ja kyselylomakkeen pituus.  

Kyselylomake olisi voinut olla lyhyempi, mutta RAND-36-mittarin lisäksi haluttiin 

avoimilla kysymyksillä selvittää tarkemmin arjesta selviytymistä ja 

kuntoutumista. 

Avoimien kysymysten muotoiluun olisi voinut kiinnittää vielä enemmän 

huomiota. Kysymykseen 38. olisi voinut lisätä miehille suunnattuja esimerkkejä, 

koska moni oli vastannut vaimon hoitavan kotityöt. Kysymyksen 43. kohdalla on 
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vastaajilla todennäköisesti ollut epäselvää, että kysymys on koskenut 

sairaalahoidon jälkeistä ohjausta. Moni vastaajista oli maininnut, ettei ollut 

saanut ohjattua kuntoutusta, mutta oli kuitenkin vastauksen mukaan saanut 

ohjausta ja neuvontaa sairaalahoidon jälkeen esimerkiksi fysioterapeutilta. 

Kysymyksen 43 tuloksia ei huomioitu analysoinnissa, koska vastaukset 

vaikuttivat epäloogisilta ja halutut tiedot koskien jatkokuntoutusta saatiin selville 

ilman kysymyksen 43 vastauksia. Kysymysten 44. ja 43. järjestys olisi voinut 

olla toisinpäin, jolloin ensin kysyttäisiin onko potilas saanut kuntoutusta 

toimenpiteen jälkeen ja miltä eri tahoilta/ammattiryhmiltä hän oli saanut ohjausta 

ja neuvontaa. Kysymykset 44. ja 43. olisi voinut muotoilla vielä selkeämmin 

ymmärrettäviksi koskien nimenomaan sairaalasta kotiutumisen jälkeistä aikaa. 

7.4 Tulosten hyödyntäminen sydänkuntoutuksen kehittämisessä 

Vaikka arjesta selviytyminen sujui suurimalla osalla vastaajista hyvin, monet 

olivat silti toivoneet jatkokuntoutusta, koska kaipasivat ohjausta esimerkiksi 

turvalliseen, mutta tehokkaaseen liikuntaan ja jotkut kokivat tarvitsevansa 

henkistä tukea. Vastauksista päätellen sydänkuntoutuksen tulisi olla 

mahdollisimman monipuolista. Vastauksista voi päätellä myös, että moni kaipaa 

ikään kuin varmistusta, että tekee asioita oikein.  Sydänkuntoutuksen hyödyistä 

on paljon tutkittua näyttöä ja vastauksista ilmeni esimerkiksi henkisen tuen tarve 

ja ohjeiden tarve. Ohitusleikkauksen vuosikustannuksen keskiarvo koko 

maassa oli vuonna 2005 laskelman mukaan 18 862 € / potilas, 

ohitusleikkauksien määrän ollessa 3297 kappaletta (Seppälä ym. 2008, 29-31). 

Kuntoutuksen järjestämistä tulisi tehostaa, jotta leikkauksesta olisi pidemmän 

päälle mahdollisimman tehokas hyöty myös taloudellisesti, ja potilas välttyisi 

mahdolliselta uudelta toimenpiteeltä. Tällöin myös potilaat kuntoutuisivat 

tehokkaammin ja turvallisemmin kotona.  Pitkäaikaisia tuloksia on mahdollista 

saavuttaa yhdistämällä kuntoutus muuhun hyvään hoitoon, jolloin potilaan 

elämänlaatu paranisi. 

Jatkokehittämishanke tämän opinnäytetyön perusteella voisi liittyä 

sydänkuntoutuksen kehittämiseen moniammatillisesti perusterveydenhuollossa, 



36 
 

TURKU AMK OPINNÄYTETYÖ | Terhi Numminen ja Anne Paanu 

koska sydänpotilaiden jatkohoito ja kuntoutus kuuluu perusterveydenhuollolle.  

Fysioterapeutit osaavat parhaiten ohjata sydänpotilaiden liikunnallista 

kuntoutusta, jota osa vastaajista oli toivonut. Potilaat saivat sairaalasta 

ensimmäisten leikkauksen jälkeisten kuukausien liikuntaohjeet, mutta osa 

vastaajista kaipaa tämän hetken ohjeita liikkumiseen ja fyysisen kunnon 

parantumiseen. Yleensä kuntoutuksessa fysioterapian ja toimintaterapian roolit 

ovat selkeät, jossa ne täydentävät toisiaan, mutta sydänpotilaiden kohdalla 

toimintaterapia ei toteudu. Ohitusleikatut kuntoutujat hyötyisivät 

toimintaterapiasta jossa toimintaterapeutti muodostaisi kokonaisvaltaisen 

näkemyksen kuntoutujan tilanteesta. Tavoitteena olisi yhdessä kuntoutujan 

kanssa kehittää taitoja ja valmiuksia, sekä löytää ratkaisuja kuntoutujan 

arkielämän haasteisiin. Keinoja ohitusleikatun kuntoutujan arkielämän 

haasteiden helpottamiseen voisivat olla esimerkiksi arjen toimintojen harjoittelu, 

mahdollisen apuvälinetarpeen arviointi ja läheisten ohjaus kuntoutujan arjen 

omatoimisuuden tukemiseen, sillä toimintaterapia rohkaisee kuntoutujaa 

olemaan oman elämänsä aktiivinen toimija. 

Opinnäytetyön tulosten perusteella ohitusleikattujen potilaiden terveyteen liittyvä 

elämänlaatu ja arjesta selviytyminen on keskimäärin hyvää vuoden kuluttua 

leikkauksesta. Voidaan siis todeta, että sairaalasta saadut kuntoutusohjeet ovat 

olleet riittäviä. Loposen tutkimuksessa (2009, 14) on kuitenkin todettu, että 

elämänlaatu huononee uudestaan kolmen vuoden kuluttua takaisin leikkausta 

edeltävälle tasolle. Sepelvaltimotauti on progressiivinen tauti, joka etenee, jos ei 

noudata terveellisiä elämäntapoja. Jatkokuntoutuksella ja seurannalla 

elämänlaadun huononeminen ja uusiin toimenpiteisiin joutuminen voitaisiin 

välttää. On tärkeää, että jokainen, joka kokee tarvitsevansa kuntoutusta, myös 

saisi sitä. Tällä hetkellä potilaiden tulee osata hakeutua omatoimisesti tai pyytää 

lähetettä kuntoutukseen. Olisi parempi, jos kuntoutusta tarjottaisiin kaikille 

ohitusleikatuille esimerkiksi lääkärin kontrollikäynnillä, jolloin kynnys 

jatkokuntoutukseen madaltuisi. Yhdessä vastauksessa todettiin osuvasti 

jatkokuntoutuksesta: ”Jälkikäteen kyllä olisin tarvinnut. En vaan ymmärtänyt 

hakea ja luulin selviäväni itse.” 
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Kyselylomake     

Rengastakaa oikea vaihtoehto tai kirjoittakaa vastauksenne sille varattuun tilaan. 
 
 
Sukupuolenne: 1. Mies 

2. Nainen  
 
Ikä: ____ 
 
Asuinpaikkakunta: ______________ 
 
 
 

Terveyteen liittyvä elämänlaatu 
 
1. Onko terveytenne yleisesti ottaen ... 
(ympyröikää yksi numero) 
1 erinomainen 
2 varsin hyvä 
3 hyvä 
4 tyydyttävä 
5 huono 
 
2. Jos vertaatte nykyistä terveydentilaanne vuoden takaiseen, onko terveytenne 
yleisesti ottaen ... 
(ympyröikää yksi numero) 
1 tällä hetkellä paljon parempi kuin vuosi sitten 
2 tällä hetkellä jonkin verran parempi kuin vuosi sitten 
3 suunnilleen samanlainen 
4 tällä hetkellä jonkin verran huonompi kuin vuosi sitten 
5 tällä hetkellä paljon huonompi kuin vuosi sitten 
 
 
Seuraavassa luetellaan erilaisia päivittäisiä toimintoja. Rajoittaako 
terveydentilanne nykyisin suoriutumistanne seuraavista päivittäisistä 
toiminnoista? Jos rajoittaa, kuinka paljon? (ympyröikää yksi numero joka riviltä) 
 
 1=kyllä rajoittaa paljon  2= kyllä rajoittaa hiukan  3= ei rajoita lainkaan 
 
3. huomattavia ponnistuksia vaativat toiminnat (esimerkiksi juokseminen, raskaiden tavaroiden 
nostelu, rasittava urheilu) ............................................... 1 ..................... 2 ......................3 
4. kohtuullisia ponnistuksia vaativat toiminnat, 
kuten pöydän siirtäminen, imurointi, keilailu ................... 1 ..................... 2 ......................3 
5. ruokakassien nostaminen tai kantaminen .................  1 ..................... 2 ......................3 
6. nouseminen portaita useita kerroksia ......................... 1 .....................2 .......................3 
7. nouseminen portaita yhden kerroksen ....................... 1 ..................... 2 .......................3 
8. vartalon taivuttaminen, 
polvistuminen, kumartuminen ......................................... 1 ......................2 .......................3 
9. noin kahden kilometrin matkan kävely ........................ 1 ......................2 .......................3 
10. noin puolen kilometrin matkan kävely ....................... 1 ..................... 2 .......................3 
11. noin 100 metrin matkan kävely ................................. 1 ..................... 2 .......................3 
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12. kylpeminen tai pukeutuminen ................................... 1 ......................2 .......................3 

 
Onko teillä viimeisen 4 viikon aikana ollut RUUMIILLISEN TERVEYDENTILANNE 
TAKIA  alla mainittuja ongelmia työssänne tai muissa tavanomaisissa 
päivittäisissä tehtävissänne? 
(ympyröikää yksi numero joka riviltä)                  1= kyllä               2= ei 
 
13. Vähensitte työhön tai muihin tehtäviin käyttämäänne aikaa ...................1 .........................2 
14. Saitte aikaiseksi vähemmän kuin halusitte .............................................1 .........................2 
15. Terveydentilanne asetti teille rajoituksia joissakin 
työ- tai muissa tehtävissä .............................................................................1 .........................2 
16. Töistänne tai tehtävistänne suoriutuminen tuotti 
vaikeuksia (olette joutunut esim. ponnistelemaan 
tavallista enemmän) .....................................................................................1 .........................2 

 
 
Onko teillä viimeisen 4 viikon aikana ollut TUNNE-ELÄMÄÄN LIITTYVIEN 
vaikeuksien (esim. masentuneisuus tai ahdistuneisuus) takia alla mainittuja 
ongelmia työssänne tai muissa tavanomaisissa päivittäisissä tehtävissänne? 
(ympyröikää yksi numero joka riviltä) 

         1= kyllä          2= ei 
17. Vähensitte työhön tai muihin tehtäviin käyttämäänne 
aikaa ................................................................................................1 ...................... 2 
18. Saitte aikaiseksi vähemmän kuin halusitte ............................... 1 .......................2 
19. Ette suorittanut töitänne tai muita tehtäviänne yhtä 
huolellisesti kuin tavallisesti ............................................................ 1 .......................2 
 

 
20. MISSÄ MÄÄRIN ruumiillinen terveydentilanne tai tunne-elämän vaikeudet 
ovat viimeisen 4 viikon aikana häirinneet tavanomaista (sosiaalista) 
toimintaanne perheen, ystävien, naapureiden tai muiden ihmisten parissa? 
(ympyröikää yksi numero ) 
 
1 ei lainkaan 
2 hieman 
3 kohtalaisesti 
4 melko paljon 
 
 
21. Kuinka voimakkaita ruumiillisia kipuja teillä on ollut viimeisen 4 viikon 
aikana? 
(ympyröikää yksi numero) 
 
1 ei lainkaan 
2 hyvin lieviä 
3 lieviä 
4 kohtalaisia 
5 voimakkaita 
6 erittäin voimakkaita 
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22. Kuinka paljon kipu on häirinnyt tavanomaista työtänne (kotona tai kodin 
ulkopuolella) viimeisen 4 viikon aikana? 
(ympyröikää yksi numero) 
1 ei lainkaan 
2 hieman 
3 kohtalaisesti 
4 melko paljon 
5 erittäin paljon 
 
 
Seuraavat kysymykset koskevat sitä, miltä teistä on tuntunut viimeisen 4 viikon 
aikana. Merkitkää kunkin kysymyksen kohdalla se numero, joka parhaiten 
kuvaa tuntemuksianne. (ympyröikää yksi numero joka riviltä)      
 
1=koko ajan 2=suurimman osan aikaa 3=huomattavan osan aikaa 
4=jonkin aikaa 5=vähän aikaa 6=en lainkaan 
 
Kuinka suuren osan ajasta olette viimeisen 4 viikon aikana ...  
23 tuntenut olevanne täynnä 
elinvoimaa ....................................................1................2..............3................4 .................5.…............6 

24. ollut hyvin hermostunut ........................1...............2...............3...............4 .................5.................6 

25. tuntenut mielialanne niin matalaksi 
ettei mikään ole voinut teitä piristää .…....1................2...............3…............4 .................5……..........6 

26. tuntenut itsenne tyyneksi 
ja rauhalliseksi ..............................................1................2...............3...............4 .................5.................6 

27. ollut täynnä tarmoa ................................1................2...............3...............4 .................5.................6 

28. tuntenut itsenne alakuloiseksi 
ja apeaksi .......................................................1................2...............3...............4 .................5 ................6 

29. tuntenut itsenne “loppuunkuluneeksi”.1.................2...............3...............4 .................5 ................6 

30. ollut onnellinen ........................................1................2...............3...............4 .................5.................6 

31. tuntenut itsenne väsyneeksi .................1................2...............3...............4 ..................5.................6 

 
 
32. Kuinka suuren osan ajasta ruumiillinen terveydentilanne tai tunne-elämän 
vaikeudet ovat viimeisen 4 viikon aikana häirinneet tavanomaista sosiaalista 
toimintaanne (ystävien, sukulaisten, muiden ihmisten tapaaminen)? 
(ympyröikää yksi numero) 
1 koko ajan 
2 suurimman osan aikaa 
3 jonkin aikaa 
4 vähän aikaa 
5 ei lainkaan 
 
Kuinka hyvin seuraavat väittämät pitävät paikkansa teidän kohdallanne? 
(ympyröikää yksi numero joka riviltä) 
 
1=pitää ehdottomasti paikkansa  2=pitää enimmäkseen paikkansa  3=en osaa sanoa 
4=enimmäkseen ei pidä paikkaansa   5=ehdottomasti ei pidä paikkaansa 
 
33. Minusta tuntuu, että sairastun 
jonkin verran helpommin kuin 
muut ihmiset .................................... 1 ...............2 ..............3 ..............4 ............... 5 
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34. Olen vähintään yhtä terve 
kuin kaikki muutkin 
tuntemani ihmiset ............................ 1 ................2 ..............3 ..............4 .............. 5 
35. Uskon, että terveyteni 
tulee heikkenemään ........................ 1 ................2 ..............3 ..............4 .............. 5 
36. Terveyteni on erinomainen .........1 ................2 ..............3 ..............4 .............. 5 
 
 
 

Arkielämästä selviytyminen 
 
 
37. Kuvaile miten kaupassa ja virastoissa asiointi sujuu ja kerro jos saat 
asiointiin apuja esim. kulkemiseen, kantamiseen ym.  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
38. Kerro miten suoriudut kodinhoitotöistä esim. ruuanlaitto, pyykinpesu, siivous 
ym. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
39. Kuvaile millaisia neuvoja olet saanut arjen toiminnoista selviytymiseen esim. 
peseytyminen, ruuanlaitto, siivous ym. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
40. Olitteko työelämässä ennen leikkausta?  
Kyllä ___ En ____ 
 
 
Jos vastasitte Kyllä, oletteko palanneet takaisin samoihin työtehtäviin? 
Kyllä ___ En ____ 
 
Jos ette palanneet samoihin työtehtäviin, kertokaa tarkemmin? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
41. Kuvailkaa miten sairaalasta saamanne kuntoutusohjeet/harjoitteluohjeet ovat 
vaikuttaneet kuntoutumiseenne. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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42. Mikä saamanne ohje (ohjeet) on mielestänne parhaiten auttanut Teitä 
kuntoutumaan toimenpiteen jälkeen? 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
43. Keneltä olette saanut ohjausta ja neuvontaa sairaalahoidon jälkeen? 
 
Lääkäriltä _____ 
Fysioterapeutilta ____ 
Toimintaterapeutilta ____ 
Sairaanhoitajalta/terveydenhoitajalta ____ 
Muilta henkilöiltä sairaalassa tai terveyskeskuksessa ____ 
Kirjoista ja lehdistä itse lukemalla _____ 
Kursseilta ____ 
Internetistä ____ 
Omaisilta ja/tai tuttavilta ____ 
Jostain muualta ___ Mistä? ______________________________________________ 
 
 
 
44. Oletteko toimenpiteen jälkeen saanut ohjattua kuntoutusta? 
Kyllä ___ En ____ 
 
Jos vastasit kyllä, missä olet saanut kuntoutusta? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Millaista kuntoutusta? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
45. Olisitteko halunnut toimenpiteen jälkeen ohjattua kuntoutusta? 
Kyllä ___ En ____ 
Jos kyllä, millaista? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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1 (1)  

SAATEKIRJE  Maaliskuu 2013 

 

Arvoisa vastaanottaja, 

Teillä on mahdollisuus vaikuttaa sydämen ohitusleikatun potilaan kuntoutuksen 

kehittämiseen. Selvitämme kyselyllä sydämen ohitusleikattujen kokemuksia arjesta 

selviytymisestä ja kuntoutumisesta. Kysely toteutetaan osana opinnäytetyötä, jonka 

aiheena on: ”Ohitusleikatun sepelvaltimotautipotilaan arjesta selviytyminen –vuoden 

kuluttua leikkauksesta.” Opinnäytetyö toteutetaan yhteistyössä Turun 

Ammattikorkeakoulun ja TYKS:n Sydänkeskuksen fysioterapeuttien kanssa. VSSHP:n 

hoitotyön asiantuntijaryhmä on myöntänyt opinnäytetyölle tutkimusluvan.  

Yhteystietonne olemme saaneet TYKS:n Sydänkeskuksesta, josta kirje on Teille postitettu. 

Tietoa kerätään oheisella kyselylomakkeella. Tutkimukseen osallistuminen on 

vapaaehtoista ja vastauksia käytetään vain tähän opinnäytetyöhön. Vastaukset käsitellään 

luottamuksellisina ja nimettöminä. Opinnäytetyön valmistumisen jälkeen vastauslomakkeet 

hävitetään asianmukaisella tavalla.  

Pyydämme ystävällisesti palauttamaan kyselylomakkeen palautuskuoressa 15.5.2013 

mennessä. Postimaksu on maksettu puolestanne. Mikäli Teillä on kysyttävää, haluatte 

lisätietoja tai jos haluatte henkilökohtaisesti kertoa tarinanne vastaamme mielellämme. 

Vastauksestanne kiittäen,  

Opinnäytetyön tekijät: 

Terhi Numminen, fysioterapiaopiskelija Anne Paanu, toimintaterapiaopiskelija 

terhi.numminen@students.turkuamk.fi anne.paanu@students.turkuamk.fi 

    

 

Opinnäytetyötä ohjaavat opettajat: 

Hanna Hännikäinen   Tuija Suominen-Romberg 

Fysioterapian lehtori   Toimintaterapian lehtori 

    

 
TYKS yhteyshenkilö  
Sirkka Kaunisto 
 

   
                  

mailto:terhi.numminen@students.turkuamk.fi
mailto:anne.paanu@students.turkuamk.fi
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Tilastollisten analyysien taulukot 

Korrelaatio  

 FyTo RoFy RoPs Tarm PsHy SoTo Kivu KoTe ikä 

FyTo 

Pearson 

Correlation 

1 ,618 ,517 ,517 ,312 ,568 ,581 ,514 -,036 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,006 ,000 ,000 ,000 ,760 

N 78 76 76 77 76 73 75 78 75 

RoFy 

Pearson 

Correlation 

,618 1 ,762 ,503 ,319 ,508 ,555 ,484 ,020 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,006 ,000 ,000 ,000 ,868 

N 76 76 76 75 74 73 75 76 73 

RoPs 

Pearson 

Correlation 

,517 ,762 1 ,511 ,412 ,528 ,517 ,456 -,159 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,180 

N 76 76 76 75 74 73 75 76 73 

Tarm 

Pearson 

Correlation 

,517 ,503 ,511 1 ,656 ,589 ,725 ,529 -,073 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,539 

N 77 75 75 77 76 73 74 77 74 

PsHy 

Pearson 

Correlation 

,312 ,319 ,412 ,656 1 ,663 ,484 ,590 -,230 

Sig. (2-tailed) ,006 ,006 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,050 

N 76 74 74 76 76 72 74 76 73 

SoTo 

Pearson 

Correlation 

,568 ,508 ,528 ,589 ,663 1 ,581 ,596 -,133 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,273 

N 73 73 73 73 72 73 72 73 70 

Kivu 

Pearson 

Correlation 

,581 ,555 ,517 ,725 ,484 ,581 1 ,576 ,171 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,151 

N 75 75 75 74 74 72 75 75 72 

KoTe 

Pearson 

Correlation 

,514 ,484 ,456 ,529 ,590 ,596 ,576 1 -,071 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,548 

N 78 76 76 77 76 73 75 78 75 

ikä 

Pearson 

Correlation 

-,036 ,020 -,159 -,073 -,230 -,133 ,171 -,071 1 

Sig. (2-tailed) ,760 ,868 ,180 ,539 ,050 ,273 ,151 ,548  

N 75 73 73 74 73 70 72 75 75 
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Ristiintaulukointi: sukupuoli* FyTo, RoFy ja SoTo 

 

FyTo * sukupuoli 

Chi-Square Tests 

 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) Point Probability 

Pearson Chi-Square 31,979
a
 21 ,059 ,040 

  

Likelihood Ratio 35,095 21 ,028 ,026 
  

Fisher's Exact Test 29,319 
  

,012 
  

Linear-by-Linear Association 3,878
b
 1 ,049 ,048 ,029 ,000 

N of Valid Cases 75 
     

a. 41 cells (93,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20. 

b. The standardized statistic is 1,969. 

 

 

RoFy * sukupuoli 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) Point Probability 

Pearson Chi-Square 10,309
a
 5 ,067 ,070 

  

Likelihood Ratio 9,931 5 ,077 ,105 
  

Fisher's Exact Test 7,445 
  

,140 
  

Linear-by-Linear Association ,036
b
 1 ,849 ,868 ,430 ,003 

N of Valid Cases 74 
     

a. 7 cells (58,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,41. 

b. The standardized statistic is -,190. 

 

SoTo*sukupuoli 

Chi-Square Tests 

 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) Point Probability 

Pearson Chi-Square 16,465
a
 6 ,011 ,011 

  

Likelihood Ratio 15,405 6 ,017 ,018 
  

Fisher's Exact Test 13,101 
  

,018 
  

Linear-by-Linear Association 1,341
b
 1 ,247 ,253 ,148 ,036 

N of Valid Cases 71 
     

a. 9 cells (64,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20. 

b. The standardized statistic is 1,158. 

 

 

 


