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syfte var att klargöra blodgivningspersonalens syn på rekryteringen av blodgivare till ve-

tenskapliga forskningar. På basen av tidigare forskningar utformades den teoretiska refe-

rensramen om faktorer som bidrar till en lyckad rekrytering av forskningsdeltagare. Dessa 
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processen. Baserat på dessa faktorer samlades med hjälp av 8 temaintervjuer blodgiv-

ningspersonalens upplevelser. Intervjuerna analyserades med hjälp av deduktiv innehålls-

analys. Ur resultaten framgår att forskningsverksamheten upplevs som en viktig del av 

Blodtjänst och vårdarna upplever även att blodgivarna lämpar sig som forskningsdelta-

gare samt att forskningsverksamheten i huvudsak sitter som en del av grundprocessen 

även om den medför tilläggsarbete. Ur intervjuerna framgick att en betydande del för att 

rekryteringen skall lyckas är vårdarnas tillräckliga kunskapsbas och förståelse gällande 

forskningen samt ett gott samarbete med forskningsgruppen. En välplanerad och förbe-

redd rekryteringsprocess ökar motivationen att rekrytera deltagare till forskningen samt 

underlättar det praktiska arbetet. 
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1 JOHDANTO 

Tieteelliset terveystutkimukset ovat tärkeässä roolissa paitsi yksilötasolla myös yhteis-

kuntatasolla sekä erilaisten yhteisöjen, organisaatioiden tai ryhmien tasolla. Sosiaali- ja 

terveysministeriön laatima kansanterveysohjelma Terveys 2015 on pitkän aikavälin ter-

veyspoliittinen ohjelma, jonka pääpainopiste on terveyden edistämisessä, ja tähän ohjel-

maan on kirjattu tutkimuksen merkitys osana terveyspolitiikkaa. (STM. 2001 s.30). Oh-

jelma on laadittu WHO:n Health 21 – ohjelman pohjalta joka maailmanlaajuisesti painot-

taa tieteellisen tutkimuksen käyttämistä pohjana päätöksenteolle ja kehitystyölle koskien 

terveyttä ja terveyden edistämistä. Health 21 – ohjelmassa suositellaan parempaa kom-

munikaatiota ja yhteistyötä tutkimusyhteisöjen ja päätöksentekijöiden välille. (WHO. 

1998) Tieteellisten terveystutkimusten merkitys on toisin sanoen oleellinen osa yhteis-

kuntaa sekä sen kehittämistä, ja tutkimuksen toteuttaminen tulee tapahtua eri sektorien 

toimijoiden kesken. Terveysalan tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta Suomessa on 

tehty kasvustrategia, jossa sanotaan että Suomen tavoitteena on olla kansainvälisesti tun-

nettu, kun puhutaan terveyden alan tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta. Tavoitetta 

mitataan muun muassa tieteellisten julkaisujen monipuolisen ja monitieteellisen korke-

alla tasolla, sekä sillä, että tutkimustoiminta tuottaa terveyshyötyjä, tukee ja vahvistaa 

väestön toimintakykyä sekä tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi (Työ- ja elinkeinominis-

teriö. 2014). 

 

Paitsi yhteiskuntatasolla tapahtuva kehitys niin myös eri yhteisöjen ja organisaatioiden 

sisällä tapahtuva kehitys vaatii tieteellistä tutkimusta. Suomen Punaisen Ristin Veripal-

velu huolehtii Suomen verivalmistehuollosta ja toiminnan turvalliseen hoitamiseen ja ke-

hittämiseen käytetään tieteellistä tutkimusta. Yksi perustoiminnoista Veripalvelussa on 

verenkeräys vapaaehtoisilta luovuttajilta. Verenluovutuksessa ja luovutetun veren proses-

soimisessa panostetaan sekä verivalmisteen turvallisuuteen potilaan kannalta että veren-

luovutuksen turvallisuuteen verenluovuttajalle. Verenluovuttajat tulevat vapaaehtoisesti 

antamaan lahjan tuntemattomalle eikä siitä makseta korvausta. Veripalvelun vastuulla on 

huolehtia verenluovuttajien terveydestä siltä osin että verenluovutus ei aiheuta luovutta-

jille terveydellisiä haittoja. Siksi ajankohtaisten kansainvälisten tutkimustulosten seuraa-

minen on Veripalvelulle tärkeää. Lisäksi Veripalvelun oma tutkimustoiminta tuo lisän 

kehittämistyölle sekä oman organisaation sisällä että osana kansainvälistä yhteistyötä.  
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Tämä opinnäytetyö toteutetaan opinnäytetyöntekijän työpaikalla, Veripalvelussa. Opin-

näytetyön tarkoitus on selvittää hoitohenkilökunnan ajatuksia tutkimustoiminnasta Veri-

palvelussa, erityisesti koskien verenluovuttajien tiedetutkimuksia. Tarkoituksena on 

opinnäytetyön avulla jatkossa kehittää tutkimusprojektien käytännön toteutuksen järjes-

tämistä verenluovutustoiminnassa.  

 

2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 

Tämän opinnäytetyön taustan muodostaa aikaisemmin tehdyt tutkimukset sekä Veripal-

velun tutkimustoiminta, ja tutkimusstrategian mukainen osa verenluovuttajien tiedetutki-

muksista.  

 Aikaisemmat tutkimukset 

Tutkimusaihetta käsittelevien aikaisempien tutkimusten löytämiseksi on käytetty sähköi-

siä tietokantoja kuten google scholar, EBSCO, PubMed sekä Medic. Hakusanoina on 

käytetty nurs*, health*, research, recruitment, project management, experience, motiva-

tion, attitudes ja eri yhdistelmiä näistä asiasanoista.  Lisäksi julkaisujen löytämiseksi on 

tehty manuaalinen haku. 

 

Kriteereinä julkaisun sisällyttämiseen tämän opinnäytetyön tietoperustaan on enintään 

kymmenen vuotta vanha full text julkaisu, jossa käsitellään terveyteen liittyvän tieteelli-

sen tutkimuksen järjestämistä ja tieteellisten tutkimusten ymmärtämistä terveydenhuollon 

henkilökunnan keskuudessa.  

 

Aikaisemmin tehdyt tutkimukset käsittelevät lähinnä kliinisessä kontekstissa tapahtuvaa 

potilaiden rekrytointia tutkimuksiin joko perusterveydenhuollossa, poliklinikoilla tai sai-

raalaosastoilla. Rekrytoijia ovat yleensä hoitajat tai lääkärit ja niitä tutkimuksia on valittu 

tämän opinnäytetyön tietoperustaksi. Osassa tutkimuksia rekrytointia ovat hoitaneet kou-

lutetut tutkimushoitajat ja näkökulma on täten hieman erilainen. (Spilsbury, K et al. 2008) 

Aiheesta on tehty tutkimusta eri menetelmillä, kuitenkin tyypillisimmin on käytetty kva-

litatiivisia tutkimusmenetelmiä kuten Donovan, J et al. 2014 tutkimuksessa jossa on tar-

kasteltu rekrytoinnin esteitä. Aineistohaulla löytyi myös yksi kirjallisuuskatsaus aiheesta 
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jossa on tutkittu laajasti metodeja joiden avulla parantaa rekrytoinnin onnistumista. (Tre-

week et al. 2016:1-24).  

 

Asiaa on tutkittu myös toisesta näkökulmasta kuten Tranmer et al. 2002 ovat tehneet 

omassa tutkimuksessaan. Tutkimuksessa on tarkasteltu miten osallistuminen tutkimustoi-

mintaan vaikuttaa esimerkiksi asenteisiin tieteellistä tutkimusta kohtaan ja tieteellisen tut-

kimuksen käyttöön omassa työssä.  

 

Rekrytoinnin eettisistä kysymyksistä on myös paljon keskusteltu. Wilson et al. (2008) 

keskustelee julkaisussaan eettisistä ongelmista niissä tilanteissa joissa perusterveyden-

huollossa omalääkäri toimii tutkimuksen rekrytoijana. Myös keskustelua siitä, mikä tekee 

kliinisen tutkimustoiminnan eettiseksi, on käyty ja on todettu että siihen liittyy paljon 

muuta kuin vain tietoinen suostumus tutkittavalta (Emanuel, E et al. 2000). Eettiset ky-

symykset ovat tärkeitä tässä aihepiirissä mutta rajautuvat kuitenkin tämän opinnäytetyön 

ulkopuolelle. 

 

 Veripalvelun tutkimustoiminta 

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun tehtävänä on huolehtia Suomen verivalmistehuol-

losta. Tähän kuuluu verenluovuttajien rekrytointi, verenluovutusten järjestäminen ja ve-

ren keräys, luovutetun veren testaus, verivalmisteiden tuotanto sekä valmisteiden varas-

tointi ja jakelu sairaaloihin. Lisäksi Veripalvelu hoitaa kantasolusiirteiden välittämistä, 

siirtojen kudostyypityksiä sekä muita vereen liittyviä laboratoriotutkimuksia. Veripalvelu 

tekee myös alaansa liittyvää tieteellistä tutkimusta ja tämä jatkuva tutkimustoiminta mah-

dollistaa Veripalvelun kehittymisen, sekä tuottaa tietoa terveydenhuoltoon. Yksi tutki-

musstrategian mukaisista painopisteistä on verenluovutukseen liittyvä terveyden tutki-

mus jonka päätavoite on luoda uutta tietoa säännöllisen verenluovutuksen vaikutuksista 

luovuttajan fysiologiaan ja terveyteen. (SPR Veripalvelu 2015a) 
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 Fin Donor 10 000 – tutkimuksen kuvaus 

Fin Donor 10 000 on vuonna 2015 käynnistynyt verenluovuttajien rautatutkimus jonka 

tavoitteena on tutkia verenluovutuksen vaikutuksia verenluovuttajan rautavarastoihin ja 

siten edistää luovuttajien terveyttä. Tutkimuksessa kerätään vapaaehtoisilta verenluovut-

tajilta luovutuksen yhteydessä verinäytteitä joista määritetään henkilön perinnöllinen 

vaihtelu sekä tehdään henkilön rauta-aineenvaihduntaan liittyviä tutkimuksia. Tämän li-

säksi kerätään sähköisellä terveys- ja elintapakyselyllä tietoja tutkimushenkilön raudan-

saantiin ja raudankulutukseen liittyvistä tekijöistä sekä hyödynnetään verenluovuttajare-

kisteriin kirjattuja tietoja tutkittavan luovutushistoriasta.  

 

Tutkimus toteutetaan kolmessa pääkaupunkiseudun verenluovutustoimistossa; Kivihaka, 

Sanomatalo ja Espoo. Kaikissa kolmessa toimistossa näytteenkeräys on aloitettu eri ai-

kaan. Kivihaassa toteutettiin projektin pilottivaihe 05-08/2015 jonka jälkeen keräys on 

jatkunut, Sanomatalon toimistossa keräys aloitettiin 09/2015 ja Espoon toimistossa 

04/2016.  

 

Tutkittavien rekrytointi tapahtuu pääasiassa verenluovutuksen henkilökunnan toimesta. 

Niissä verenluovutustoimistoissa joissa osallistuminen on mahdollista, on jaossa tutkitta-

valle tiedotteet tutkimuksesta sekä esillä mainosmateriaalia julisteiden ja mainoskorttien 

muodossa. Lisäksi tutkimuksesta on kerrottu Veripalvelun Internet-sivustolla sekä mai-

nostettu sosiaalisessa mediassa ja tapahtumissa sekä messuilla joissa Veripalvelu on ollut 

edustettuna. 

 

Luovuttajan halutessa mukaan tutkimushenkilöksi hän tutustuu tutkimuksen tietopaket-

tiin ja antaa kirjallisen suostumuksensa tutkimukselle. Verenluovutuksen hoitaja vastaa 

luovuttajan mahdollisiin kysymyksiin sekä allekirjoittaa suostumuksen vastaanotetuksi. 

Tutkimusnäytteet kerätään luovutuksen yhteydessä otetusta ns. etupussista joista otetaan 

ensin verenluovutuksen muut näytteet. Verenluovutuksen jälkeen tutkittava saa sähköisen 

terveydentilakyselyn täytettäväksi tablet-koneella.  

 

Rekrytoinnin lisäksi hoitajan rooliin tutkimuksessa kuuluu näytteenotto ja tutkittavan 

avustaminen terveystietokyselyn täyttämisessä ohjeistuksen mukaan. Hänen tulee lisäksi 
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osata vastata mahdollisiin verenluovuttajien tutkimusta koskeviin kysymyksiin. Tutki-

musnäytteet tulee myös säilyttää ja lähettää asianmukaisella tavalla. (SPR Veripalvelu 

2015b) 

3 REKRYTOINTIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

Tässä opinnäytetyössä käytetään tietoperustana aikaisempia julkaisuja kliinisessä ympä-

ristössä toteutetuista tutkimusprojekteista, niiden toteutuksesta ja rekrytointiin vaikutta-

vista tekijöistä. 

 

Aikaisempien tutkimusten perusteella kliinisessä ympäristössä toteutettavien tutkimus-

projektien ja rekrytoinnin onnistumiseen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa eri teemoiksi. 

Nämä teemat muodostavat tämän tutkimuksen tietoperustan. (kuva 1) 

 

 Tieteellisen tutkimuksen arvostaminen 

Tutkimuksissa rekrytoinnin onnistumisesta on havaittu että rekrytoijan asenteet yleisesti 

tutkimustoimintaa kohtaan ovat tärkeässä roolissa. Hoitajien oma positiivinen suhtautu-

minen tieteellisiin tutkimuksiin motivoi heitä rekrytoimaan potilaita tutkimushankkeisiin. 

Tämä positiivinen suhtautuminen on voinut syntyä omista kokemuksista esim. osallistu-

misista konferensseihin, aikaisemmasta osallistumisesta tutkimuksiin tai omasta koke-

muksesta tutkittavana olemisesta. (French, C & Stavropoulou, C. 2016)  

 

Tutkimuksessa, jossa selvitettiin yleislääkäreiden (general practitioner) kokemuksia mie-

lenterveyspotilaista tehdyistä tieteellisistä tutkimuksista ja esteistä rekrytoida potilaita ha-

vaittiin, että lääkärit usein tiedostavat tieteellisen tutkimuksen arvon, mutta eivät ole ha-

lukkaita itse osallistumaan tai ottamaan vastuuta tutkimusten toteuttamisesta. He kokevat 

että tutkimustiedon hankkiminen ei kuulu heidän ammatilliseen rooliinsa tai ei sovi osas-

ton/vastaanoton kulttuuriin. (Mason, VL et al. 2007)  

 

Fletcher B et al. ovat julkaisussaan tehneet systemaattisen kirjallisuuskatsauksen jossa he 

toteavat, että rekrytointia hoitavat lääkärit ja hoitajat kokevat tieteellinen tutkimuksen tär-

keäksi, mutta käydään myös keskustelua siitä onko oikein käyttää resursseja ja rahoitusta 
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tutkimustoimintaan. Kuitenkin ajatellaan että tutkimustoimintaan osallistuminen on koko 

yhteiskunnan (tutkijat, kliinikot, potilaat) vastuulla. (Fletcher, B et al. 2012)  

 

 Tutkimuksen ymmärtäminen 

Tutkimusprojektin ymmärtäminen koettiin French, C et al. tehdyssä tutkimuksessa tär-

keänä tekijänä. Siksi rekrytoijan huolellinen perehdyttäminen tutkimukseen ennen rekry-

toinnin aloittamista oli avaintekijä onnistumiselle. Lisätietoa toivottiin olevan helposti 

löydettävissä läpi koko tutkimusprojektin ja tutkimusryhmän jäsenen läsnäolo koettiin 

hyvänä. Tilanteissa, joissa tutkimusryhmä koettiin olevan vaikeasti tavoiteltavissa, lisä-

tiedon hankkiminen saattoi estyä. (French, C & Stavropoulou, C. 2016)  

 

Itsevarmuus koskien osaamista ja ymmärrystä tutkimuksen tarkoituksesta ja käytännön 

prosesseja, nähtiin oleellisena tekijänä tutkimuksessa jossa yleislääkärit rekrytoivat poti-

laita tutkimukseen. Itsevarmuus kasvoi tiedon lisääntymisen myötä jolloin yleislääkärit 

kokivat rekrytoinnin mukavaksi. Pelättiin, että mikäli potilaat huomaavat yleislääkärin 

epävarmuuden rekrytoinnissa, tämä myös vaikuttaa hänen ammatilliseen uskottavuuteen 

laajemmin. (Mason, VL et al. 2007:522)  

 

Fletcher B. et al ehdottavat tutkimuksessaan että tutkimuksen koordinaattorit eivät saa 

olettaa että kaikilla kliinikoilla on riittävä tietämys tutkimustoiminnasta ja rekrytointime-

netelmistä. Kliinikoiden ymmärrystä yleisesti tutkimustoiminnasta voitaisiin lisätä erilli-

sen koulutuksen avulla. (Fletcher, B et al. 2012:12) 

 

 Tutkittavan soveltuvuus tutkimukseen 

Potilaan soveltuvuus rekrytointiin nousi esille teemana kun haluttiin esim. suojata poti-

lasta ylimääräiseltä rasitukselta jo mahdollisesti vaikeassa elämäntilanteessa. Toisaalta 

tutkimuksiin rekrytointia hoitavat hoitajat olivat halukkaita rekrytoimaan potilaita jos 

ajattelivat potilaan hyötyvän tutkimuksesta. Osa haastatelluista kertoi rekrytoivansa poti-

laita velvollisuudentunteen takia, vaikka epäilivät potilaan soveltuvuutta tutkimukseen ja 

tunsivat itse epämukavuutta tilanteessa. (French, C & Stavropoulou, C. 2016:11-12)  
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Myös muissa tutkimuksissa on nähty että kliinikot ja hoitajat jotka toimivat rekrytoijina 

ottavat ns. portinvartijan roolin ehdottaessaan tutkimukseen osallistumista vain niille po-

tilaille joiden he ajattelevat soveltuvan tutkimukseen. (Fletcher, B et al. 2012:9 // Potter, 

R et al. 2009:443) Tämä johtaa osittain siihen, että tutkimuksen otos vääristyy kun kai-

kille osallistumiskriteerejä täyttäville ei tarjota mahdollisuutta osallistua tutkimukseen. 

Toisaalta haastattavat toivat esiin näkemyksen, että potilaan itsemääräämisoikeutta ei 

kunnioiteta kun joku muu tekee osallistumispäätöksen hänen puolestaan. (Fletcher, B et 

al. 2012:9) Osa rekrytointia hoitavista näkivät kuitenkin myös ettei aina etukäteen voida 

tietää ketkä parhaiten sopii tutkittaviksi jolloin osallistumista on hyvä tarjota kaikille 

(Potter, R et al. 2009:9).  

 

Tutkimuksessa, jossa keskityttiin mielenterveyspotilaiden rekrytointiin tutkimuksiin, to-

dettiin että yleislääkärin ajatus potilaan soveltuvuudesta tutkimukseen oli merkittävässä 

roolissa rekrytoinnin toteutumisessa. Tässäkin tutkimuksessa yleislääkärit halusivat suo-

jella potilaitaan ylimääräiseltä rasitukselta mutta ajattelivat myös että potilas ei välttä-

mättä ollut kykeneväinen ymmärtämään tutkimusta mihin suostumusta pyydettiin. Toisin 

sanoen tietoisen suostumuksen antaminen ei olisi toteutunut. (Mason, VL et al. 2007:520-

521) 

 

 Yhteistyö 

Yhteistyö sekä oman yksikön sisällä että tutkimusryhmän kanssa koettiin vaikuttavaksi 

tekijäksi. Haastatellut kertoivat että motivaatio rekrytointiprosessiin nousi tunteesta, että 

yksikössä tehtiin tätä tiimityönä ja tämän ansiosta he olivat myös esim. kehittäneet yhtei-

sen strategian rekrytointia varten. Erittäin tärkeänä koettiin yhteistyö tutkimusryhmän 

kanssa. Hyväksi koettu yhteistyö johti halukkuuteen auttaa tutkimusryhmän jäsentä niin 

kuin kollegaa, mutta toisaalta tutkimusryhmän ollessa vaikeasti lähestyttävä, motivaatio 

tutkimusprojektia kohtaan laski. (French, C & Stavropoulou, C. 2016:6)  
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B. Fletcherin systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa nousi myös esille, että rekrytoi-

jille oli tärkeää kokea itsensä osalliseksi tutkimusprojektissa ja saada osallistua enem-

missä määrin suunnitteluun. Rekrytointien kokemus projektiin osallistumisesta ja siihen 

vaikuttamisesta johti rekrytoinnin tehostumiseen. (Fletcher, B et al. 2012:9)  

 

Tutkimuksessa, jossa selvitettiin yleislääkäreiden osallistumista ja rekrytointia selkäki-

vun hoitoon fokusoiviin tutkimusprojekteihin todettiin, että tärkeitä tekijöitä rekrytoinnin 

onnistumiselle olivat tutkimusryhmän antama tilannetieto projektin vaiheista, muistutus-

kirjeet, henkilökohtaiset käynnit ja puhelinkontaktit tutkimusryhmän ja yleislääkäreiden 

välillä. (Bell-Syer, S et al. 2011:5) Tutkimusryhmän lähettämät uutiskirjeet koettiin hy-

vänä kommunikointivälineenä tutkimuksessa jossa oli useampi keskus mukana rekrytoin-

nissa. Sen avulla hoitajat saivat tietoa miten rekrytointi edistyi muualla. (Potter, R et al. 

2009:444) 

 

 Rekrytointiprosessi 

Rekrytointiprosessin huolellinen suunnittelu ja tutkimusryhmän tarjoamat hyvät työkalut 

koettiin tärkeäksi tutkimusprojektin onnistumista ajatellen. Tutkimuksissa hyvää rekry-

tointiprosessia määritteli sen koettu helppous. Haastateltavat kokivat, että myös potilaat 

suhtautuivat negatiivisesti tutkimukseen, jos hoitajilla ei ollut riittävästi osaamista vastata 

heidän kysymyksiinsä. Osaaminen oli joillekin haastateltaville tärkeää myös siksi, koska 

he kokivat olevansa vastuussa esittää tutkimusprojektit hyvässä valossa. (French, C & 

Stavropoulou, C. 2016:7-8).  

 

Avainasiana rekrytoinnin onnistumiselle on monesti riittävä perehdytys tutkimus- ja rek-

rytointimenetelmistä. Perehdytyksen pitäisi keskittyä myös tyypillisiin väärinkäsityksiin 

koskien esimerkiksi tietoista suostumusta. (Fletcher, B et al. 2012:10) 

 

Ajankäyttö oli toinen tekijä joka saattoi vaikuttaa negatiivisesti rekrytointiin ja hoitajat 

toivoivat rekrytointiin lisäaikaa normaalin vastaanottoajan lisäksi (Potter, R et al. 

2009:445).  
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Newington, L esittelee julkaisussaan tutkimusryhmän valmistelevan työn olevan merkit-

tävässä roolissa rekrytoinnin onnistumisessa. Tähän valmisteluun saattoi kuulua potilas-

rekistereiden läpikäyminen sopivien tutkittavien löytämiseksi, rekrytointimateriaalien 

huolellinen valmistelu ja rekrytoijien hyvä perehdytys ja informointi. (Newington, L & 

Metcalfe, A. 2014) 

 

 Tutkimuksen vaikutus toimintaan 

Fletcher et al. ovat kirjallisuuskatsauksessaan todenneet että tieteellisiin tutkimuksiin 

osallistuminen tuo myönteistä näkyvyyttä klinikoille. Lisäksi tutkimuksiin osallistuminen 

voi pitkällä aikavälillä tuoda uusia mahdollisuuksia potilashoitoihin myös tutkimusten 

ulkopuolella. Toisaalta tutkimustoiminta voi vaikuttaa negatiivisesti klinikoiden toimin-

taan siltä osin, että rekrytointi tutkimuksiin on aikaa vievää ja tämä voi jopa muodostua 

esteeksi rekrytoinnille. (Fletcher, B et al. 2012).  

 

 

 

 

kuva 1. Rekrytoinnin onnistumiseen vaikuttavat tekijät (vrt. French, C & Stavropoulou, 

C. 2016)  

 

Onnistunut 
rekrytointi

Tieteellisten
tutkimusten

arvostaminen

Tutkimuksen 
ymmärtäminen

Tutkittavan 
soveltuvuus

Vaikutus toimintaan

Yhteistyö

Rekrytointiprosessi
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4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSY-

MYKSET 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä ymmärrystä tekijöistä jotka vaikuttavat tie-

teellisten tutkimusprojektien rekrytoinnin onnistumiseen verenluovutustoiminnassa. Ta-

voite on että tämän tutkimuksen tulosten avulla kehitetään tapoja joilla tutkimustoiminta 

ja sen tyyppiset projektit toteutetaan verenluovutuksessa. 

 

Tutkimuskysymykset: 

1. Mitkä tekijät vaikuttavat tutkittavien rekrytointiin? 

2. Mikä on verenluovutushenkilökunnan näkemys näistä tekijöistä? 

 

 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, jossa käytettiin teemahaastatteluja 

aineistonkeruumenetelmänä. Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa tarkoituksena oli koota 

kolme ryhmää fokusryhmähaastatteluja varten. Haastatteluihin kutsuttiin sähköpostitse 

(liite 1) verenluovutuksen hoitajia osallistumaan. Fokusryhmiin ilmoittautui kuitenkin 

muistutuksesta huolimatta vain 6 hoitajaa, joten toivottu ryhmäkoko (4-5 henkilöä) kol-

messa ryhmässä oli mahdotonta toteuttaa. Tämän vuoksi haastatteluihin ilmoittautuneilta 

hoitajilta kysyttiin halukkuutta fokusryhmän sijaan osallistua teemahaastatteluun. Kaikki 

6 hoitajaa olivat tähän suostuvaisia ja heidän lisäksi vielä kaksi hoitajaa ilmoittautui uu-

tena mukaan. Haastatteluihin osallistuville lähetettiin uusi kirje (liite 2) ja ennen haastat-

telua hoitajat täyttivät suostumuslomakkeen (liite 3). Tämä tutkimus perustuu siis 8 ve-

renluovutuksen hoitajan teemahaastatteluun. . Haastatteluissa on mukana hoitajia kaikista 

kolmesta Fin Donor 10 000 toimistosta, joista oli rekrytoitu verenluovuttajia ja kerätty 

tutkimusnäytteitä. Haastattelut nauhoitettiin, litteroitiin, eli siirrettiin puheesta kirjoitus-

asuun. Teksti analysoitiin käyttäen teoriaan pohjautuvaa, deduktiivista sisällönanalyysiä. 
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 Teemahaastattelu 

Haastattelu on tiedonkeruumenetelmänä oiva kun haluamme tietää mitä ihminen ajattelee 

tai miksi hän toimii jollakin tavalla. Haastattelun avulla voimme kysyä häneltä asiasta ja 

haastattelun joustavuuden avulla on mahdollista toistaa kysymys, oikaista väärinkäsityk-

siä ja käydä keskustelua tiedonantajan kanssa. (Tuomi, J & Sarajärvi, A. 2009:72–73)  

Teemahaastattelu on haastattelumuoto, joka on puolistrukturoitu. Tämä tarkoittaa että 

teemahaastattelussa edetään etukäteen mietittyjen teemojen mukaan. Jokaisen teeman 

alla voi olla tarkentavia kysymyksiä joita haastattelija voi käyttää apuna haastattelun ede-

tessä. (Tuomi, J & Sarajärvi, A. 2009:74-75)  

Tutkimuksen tarkoitus ja ongelmanasettelu määrittää teoreettisen viitekehyksen avulla 

teemahaastattelussa käytettävät teemat. (Tuomi, J & Sarajärvi, A. 2009:75) Tämän opin-

näytetyön haastatteluita varten muodostettiin teemoja saman ryhmittelyn mukaan kuin 

tietoperustana esitetyt ryhmät (kuva 1). Kunkin teeman alle muodostettiin muutama tar-

kentava kysymys helpottamaan ja viemään haastattelua eteenpäin. Näistä teemoista ja 

tarkentavista kysymyksistä muodostui haastattelurunko (liite 4). Haastattelurunko toimi 

haastatteluissa haastattelijan apuvälineenä, mutta teemojen ja kysymysten järjestys saat-

toi vaihdella ja tarkentavia lisäkysymyksiä kysyttiin. 

 

 Aineiston analysointi sisällönanalyysiä käyttäen 

Aineiston analyysiä varten valittiin menetelmäksi sisällönanalyysi deduktiivisella lähes-

tymistavalla.  

 

Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä. (Tuomi, J & Sara-

järvi, A. 2009:91) Se määritellään yleisesti menetelmänä, jolla voidaan suorittaa temaat-

tinen ja objektiivinen analyysi. Sitä käytetään kuvailemaan tutkittavaa ilmiötä muodosta-

malla kategorioita, käsitteitä, käsitejärjestelmiä tai malleja. Näiden avulla saadaan koko-

naisuus, jossa esitetään käsitteet ja niiden mahdolliset suhteet toisiinsa. (Kyngäs, H et al. 

2011. s.139) 
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Deduktiivisella lähestymistavalla tarkoitetaan että tutkimus perustuu aikaisempaan teori-

aan niin että tietoperusta ohjaa kenttätyötä ja tulokset esitetään teorian pohjalta. (Grön-

fors, M. 2011. s.15) Analyysin runko tehdään aikaisemman tiedon perusteella johon si-

sällöllisesti etsitään sopivia teemoja aineistosta. (Kyngäs, H et al. 2011. s.139) Tämän 

opinnäytetyön tietoperustassa on esitelty teemoja, jotka luovat pohjan teemahaastattelun 

avulla kerätyn aineiston analysoimiseen.  

 

6 EETTINEN POHDINTA 

Opinnäytetyössä on noudatettu hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Keskeisiä läh-

tökohtia tähän ovat rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus sekä tutkimustyössä että tulosten 

esittämisessä. On huolehdittu, että käytetyt menetelmät ovat eettisesti kestäviä sekä tie-

donhankinnassa että tutkimus- ja arviointimenetelmissä (TENK 2013). 

 

Tämän opinnäytetyön suunnitelma esitettiin ja hyväksyttiin Veripalvelun tutkimustoi-

minnan ohjausryhmän kokouksessa 23.11.2016. 

 

Haastatteluihin osallistuminen oli verenluovutuksen hoitajille vapaaehtoista. Heitä infor-

moitiin kutsukirjeessä, että tulosten julkaisussa yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa. 

Nauhoitettu ja litteroitu materiaali hävitetään asianmukaisesti opinnäytetyön valmistut-

tua. 

 

Opinnäytetyön toteutus tapahtui tekijän omalla työpaikalla tekijän työnkuvaan kuulu-

vassa projektissa. Tämä tarkoittaa sitä että haastatteluun kutsuttavat hoitajat olivat opin-

näytetyön tekijälle tuttuja. Haastattelussa pyrittiin välttämään arkaluontoisia aiheita, 

joista keskustelu haastateltaville tutun haastattelijan kanssa olisi voinut tuntua epämuka-

valta. Opinnäytetyön kaikissa vaiheissa on tiedostettu että haastattelijan rooli FIN Donor 

10000 tutkimuksessa voi vaikuttaa haastateltavien vastauksiin ja haastattelu suunniteltiin 

niin että olisi tähän nähden mahdollisimman neutraali.  
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7 TUTKIMUSTULOKSET 

Tämä tutkimus perustuu 8 verenluovutuksen hoitajan teemahaastatteluun. Haastattelut 

olivat kestoltaan 15:30 - 29:30 minuutin mittaisia. Tässä luvussa esitetään haastatteluissa 

esiin nousseet tulokset tietoperustan teemojen mukaisesti. 

 Tieteellisen tutkimuksen arvostaminen 

Haastatteluissa ilmeni että kaikki haastateltavat kokevat tieteellisen tutkimuksen tärkeänä 

asiana ja tieteellistä tutkimusta arvostettiin useammasta eri syystä. (kuva 2) Suurimpana 

yksittäisenä syynä tutkimuksen merkityksellisyydelle koettiin tiedon lisääntyminen tie-

teellisten tutkimusten avulla ja sitä kautta tieteellinen tutkimus koettiin olevan kehityksen 

perustana. 

”Tottakai tarvitaan (tieteellistä tutkimusta), et silleenhän me saadaan tietoa 

ja voidaan kehittää kaikkea mahdollista.” 

Koettiin myös että päätöksenteko pitäisi olla näyttöön perustuvaa eli pohjautua tieteelli-

seen tutkimukseen. 

”Tieteellinen tutkimus pitäisi olla perustana kaikkeen tekemiseen ja päätök-

sille pitäisi aina olla tieteellinen perusta.” 

Tieteelliset tutkimukset nähtiin myös oleellisena ja tärkeänä osana nimenomaan Veripal-

velun toimintaa. Useammassa haastattelussa tuotiin ilmi että tutkimustoiminta tuo Veri-

palvelulle uskottavuutta. Haastateltavat esittivät, että tutkimustoiminnallaan Veripalvelu 

viestii ottavansa muun toimintansa vakavasti ja muun muassa välittävänsä luovuttajien 

hyvinvoinnista.  

”Se (tutkimustoiminta) on myös tapa näyttää että otetaan vakavasti se mitä 

tehdään, että emme ainoastaan turvaudu muualla tehtyihin tutkimuksiin.” 

Tutkimustoiminta myös koettiin luonnolliseksi osaksi verenluovutusta ja Veripalvelun 

muuta toimintaa esimerkiksi olemassa olevaa laboratoriotoimintaa. 

”..me ollaan Veripalvelu ja sitten tehdään paljon, meillä on paljon labora-

toriotoimintaa ja jotenkin se kuuluu siihen mun mielestä ihan niin kuin luon-

nollisesti että on myös tutkimustyötä siinä samalla.” 
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Yhdessä haastattelussa selvisi myös että Veripalvelun tutkimustoimintaa ei aina aikai-

semmin koettu tärkeäksi mutta tiedon lisäämisen myötä ajatus muuttunut. 

”Jossain vaiheessa mä ajattelin ja ihmettelin mitä ihmettä, miks tämmöistä, 

mutta nyt varsinkin koen että tämä Fin Donorin myötä niin itsellä niin kuin 

on kirkastunut se ajatus et kyllä on ehdottomasti tärkeetä että meillä Veri-

palvelussa tehdään erilaista tutkimustoimintaa.” 

 

 

 

Kuva 2. Tieteellisen tutkimuksen arvostaminen 

 

 Tutkimuksen ymmärtäminen 

Haastateltavat kokivat hyvin tärkeäksi että heillä on riittävästi tietoa tutkimuksesta, jotta 

he voivat rekrytoida verenluovuttajia tutkittaviksi. (kuva 3) Rekrytointi koettiin helpom-

maksi jos itsellä on selkeä kuva tutkimuksen tarkoituksesta ja tavoitteista. Haluttiin tietää 

mitä tutkitaan ja miksi. 

Tieteellisen 
tutkimuksen 

arvostaminen

Päätöksenteon 
perusta

Luo 
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Kehityksen 
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Tiedon 
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”Semmoinen hyvin selkee runko et mitä tutkitaan, miten ja koska sit on val-

mis. Semmoiset niin kuin ihan pääkohdat on mun mielestä tärkee tietää it-

sekin että sen osaa perustella niille ketä siihen sit rekrytoi.” 

Rekrytointia ajatellen toivottiin myös että on tietoa tutkimuksen hyödyistä ja onko tutki-

mukseen osallistumisella mitään hyötyä suoraan tutkittavalle. Vastauksia siihen että 

saako tutkittava omia tuloksiaan, ja perustelu sille jos ei. Koettiin että tämä on asia josta 

tutkittavat kysyvät.  

 ”...jos siinä pitää rekrytoida, luovuttajia kiinnostais hirveesti, et saako 

omia tietoja, et tavallaan perustella se hyöty ehkä niin kuin heillekin että 

tavallaan et saaks he ite jotain tai voiks he tällä osallistumisella sitte millä 

tavoin auttaa kuitenkin tavallaan itteensä jos ei sais niitä tuloksia.” 

Tiedonpuutteen koettiin vaikuttavan uskottavuuteen. Hoitajalla pitää olla riittävästi tietoa 

jotta osaa vastata tutkittavan mahdollisiin kysymyksiin, muuten uskottavuus ja rekrytointi 

kärsivät. 

 ”Tyhmintä on oikeastaan se, että jos saat kysymyksen, joka oikeastaan on 

hyvä. Ja et osaa siihen vastata, niin se syö koko tutkimuksen uskottavuu-

desta.” 

Tärkeäksi koettiin myös käytännön asiat ja niiden selkeä ohjeistus tutkimukseen osallis-

tuville verenluovuttajille. Yksi haastateltavista kuitenkin koki tärkeäksi käytännön asiat 

jotka liittyvät lähinnä omaan työhön eli varsinaiseen näytekeruuseen.  

”No tietysti just ne käytännönläheiset asiat et ne nyt ehkä eniten sit siinä 

arkityössä sit aina kiinnostaa, et miten mikäkin on järjestetty ja mitä kuuluu 

tehdä missäkin kohtaa.” 

Lisäksi toivottiin väliaikatietoja tutkimuksen edistymisestä tutkimuksen ollessa vielä 

käynnissä. Tämä ajateltiin helpottavan rekrytointia, lisäävän omaa motivaatiota sekä ole-

van asia josta tutkittaville on hyvä puhua.  

”...semmoiset just väliaikainfot on tärkeitä et paljon on saatu, ollaanko 

siinä tavoitteessa ja ehkä jos on jo jotain tutkimustuloksia että, et kyl tuolla 

käytännössä ihmiset kysyy”  
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Hoitajat toivoivat saavansa tätä tietoa ja osaamista hyvän perehdytyksen avulla. Ohjeis-

tuksesta puhuttaessa korostettiin selkeyttä. Se koettiin tärkeäksi oman ymmärryksen kan-

nalta ja sen kautta myös rekrytointiin vaikuttavana tekijänä. 

”Tietysti kaikki se tieto mikä koskee sitä et miten me toimitaan jotenkin se 

on ihan ehdottoman tärkeetä et on selkeet ohjeistukset ja perehdytys sii-

hen.” 

”...jos se on hirveen monimutkainen et ei itsekään ole ymmärtänyt...” 

 

 

Kuva 3. Tutkimuksen ymmärtäminen 

 Tutkittavan soveltuvuus 

Yleisesti ottaen verenluovutuksen hoitajat kokivat verenluovuttajien sopivan verenluovu-

tuksen yhteydessä myös tutkittaviksi tieteellisiin tutkimuksiin, joskin poikkeustilanteita 

myös nähtiin. (kuva 4)  

Haastatellut hoitajat kokivat verenluovutustilanteen sopivaksi tutkimukseen rekrytoimi-

seen ja tutkimusnäytteiden keräämiseen. Tieteelliseen tutkimukseen osallistuminen pe-

rustuu vapaaehtoisuuteen kuten myös itse verenluovutus, joten näiden koettiin sopivan 

samaan ympäristöön.  
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”Koen että he (verenluovuttajat) sopivat. Mun mielestä se on oikeastaan 

hyvä oivallus että käytetään verenluovuttajia tähän koska luovutus perustuu 

vapaaehtoisuuteen ja tutkimus perustuu vapaaehtoisuuteen niin ne niin kuin 

linkittyy yhteen.” 

Hoitajat myös kokivat verenluovuttajien olevan tutkimusmyönteisiä ja luovuttajienkin 

ajattelevan tutkimustoiminnan sopivan verenluovutustoimintaan. 

”Joo, mun mielestä se on tosi looginen hetki. Yleensä hyvin harvoin ikinä 

tulee semmoinen tilanne että kukaan ei haluis olla mukana jossain muussa-

kin. Et he yleensä aina haluu siinä samalla sitten, mitä muuta mä voin tässä 

kun mä oon täällä ni auttaa tai tehdä...” 

Epävarmuutta herätti se, että tutkimukseen osallistuminen kuuluu perustua tietoiseen 

suostumukseen. Verenluovutustilanne on lyhyt ja intensiivinen, joten pohdittiin, ehtiikö 

luovuttaja perehtyä tutkimukseen riittävästi ja saada kaiken tarpeellisen tiedon.  

 ”...kyl se vaatis sen et on se niin kuin, mikä tää on, siis tietoon perustuva 

sopimus. Et ihminen tulee et oikeesti saa sen tiedon et ehkä jos aatellaan 

sitä et ihminen haluavat nopeassa ajassa saada sen verenluovutuksen teh-

tyy, jos on iso infopaketti luettavaksi ja sitten siitä pitäis vielä täyttää jo-

tain ja näin niin sit ehkä itellä herää se kysymys että onks tää ihminen nyt 

varmasti tietoinen tästä kokonaisuudesta.” 

Nähtiin myös että verenluovuttajat edustavat keskivertoväestöä terveempää ryhmää joten 

luovuttajien soveltuvuus tutkittaviksi ajateltiin riippuvan myös paljon tutkimuksen pai-

nopisteestä. 

”No se varmaan teistäkin toki riippuu että mitä haluatte, että nehän on aika 

terveitä ihmisiä lähinnä niin toki sit tällaiseen niin kuin.” 

Fin Donor tutkimukseen on voitu rekrytoida verenluovuttajia, jotka täyttävät yleiset ve-

renluovutuskriteerit. Haastatteluissa käy ilmi että jonkin verran valintaa tapahtuu hoita-

jien puolesta, vaikka suurin osa olikin tietoisia siitä että tutkimuskantaa ei saisi omalla 

toiminnalla vääristää. 
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”Toisaalta, sitten mä oon pohtinut myös että mitkä ne on ittellä ollut ne 

motiivit että kenen luovuttajan kohdalla puhuu asiasta ja kenen kohdalla ei 

puhu, että ei haluais missään nimessä vääristää sitten sitä tutkimuskantaa” 

Kaikki haastateltavat kokivat, että ensiluovuttajia ei ensisijaisesti, tai ollenkaan, aktiivi-

sesti rekrytoida tutkimuksiin. Ensimmäiseen verenluovutuskertaan liittyy paljon uutta tie-

toa, jonka luovuttajan pitää sisäistää ja usein tilanne on myös luovuttajalle jännittävä. 

Siksi hoitajat kokivat, että siihen tilanteeseen ei sovi tutkimukseen rekrytointi, vaan ha-

luttiin antaa ensiluovuttajalle rauha keskittyä itse verenluovutustilanteeseen.  

”Ensiluovuttajia ehkä en, koska siinä kuitenkin on muutenkin se tilanne vä-

hän uusi ja jännittävä ja haluu että se on semmoinen mukava ettei anna 

liikaa tietoa kerralla.” 

Moni ajatteli että mieluiten rekrytoi säännöllisiä verenluovuttajia tutkimukseen. Taustalla 

oli ajatus siitä että tutkimus mahdollisesti hyötyy niistä luovuttajista eniten koska on to-

dennäköisempää että heistä saadaan myös seurantanäytteitä. Toisaalta myös ajateltiin, 

että tuttuja vakioluovuttajia on helppo lähestyä ja heille on helppoa kertoa uusista asioista. 

”..säännölliset luovuttajat, joista tietää että tulevat, koska ei tuu tutkimusta 

jos luovuttaja tulee joka toinen vuosi” 

”...ja käy semmoisia vakioluovuttajia kelle sä tiedät et on helppo puhua uu-

sista asioista niin näille varmaan ensisijaisesti lähtisin ainakin itse.” 

Suurin osa haastatelluista hoitajista myös kertoi luottavansa omaan intuitioon tutkittavien 

valinnassa. Intuitio oli oma tunne siitä kuinka kiinnostunut luovuttaja saattaisi olla, onko 

hän verenluovutuskäynnillä kuinka kiireinen tai sen oloinen että kysyy paljon vaikeita 

kysymyksiä. Näissä tilanteissa haastatellut kertoivat mieluummin jättävän rekrytoimatta, 

koska he arvelivat että luovuttaja ei kuitenkaan halua tutkimukseen. 

”Ja sit varmaan se tilanne, toki sitä vähän haistelee siinä et millaisia ihmi-

siä nää on, et kiinnostaisko niitä ylipäätään lähtee...” 

”Sit se luovuttajan tyyli siinä, et onks se jo lähdössä siitä niin kuin tavallaan 

pistopuolelle saman tien niin sit on vaan et aha nyt halutaan nopeesti läpi.” 
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Yksittäisiä muita tekijöitä jotka vaikuttivat ketä hoitajat rekrytoivat tutkimukseen oli nais-

sukupuoli, aikaisempi huonovointisuus verenluovutuksen yhteydessä ja luovuttajan kie-

litaito. Yleisesti koettiin että naisia on helpompi rekrytoida mukaan ja he ovat kiinnostu-

neempia kuin miehet. Niiden luovuttajien kohdalla, jotka ovat aikaisemmin tulleet huo-

novointisiksi verenluovutuksen yhteydessä, verenluovutustilanne haluttiin rauhoittaa kai-

kesta ylimääräisestä, eikä heitä siksi haluttu rekrytoida tutkimukseen.  

”Jos katon lomakkeelta ja siinä on vaikka maininta et on aikaisemmin ollut 

huonovointinen niin en ehkä sillekään sitten.” 

Kielitaito vaikuttaa rekrytointiin silloin kun luovuttajan suomenkielentaitoa ei katsottu 

riittäväksi rekrytointimateriaalien ymmärtämiseen, jolloin hänelle ei tarjota mahdolli-

suutta osallistua.  

”Sitten jos on tota et täyttää luovutuslomakkeenkin englanniksi niin ei tie-

tenkään sellaiselle sitten, et se kielitaito” 

 

Kuva 4. Tutkittavan soveltuvuus 

 Yhteistyö 

Yhteistyö tutkimusprojektissa pitää sisällään sekä yhteistyötä oman tiimin sisällä että yh-

teistyötä tutkimusryhmän kanssa. Haastatteluissa käy ilmi molempien yhteistyömuotojen 

tärkeys. (kuva 5) Huomattavan paljon enemmän keskustelua herätti kuitenkin yhteistyö 
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tutkimusryhmän kanssa kuin tiimin oma yhteistyö. Rekrytointi koetaan enemmän yksit-

täisen hoitajan ja luovuttajan väliseksi asiaksi jota tiimin sisäinen yhteistyö tukee. 

Tutkimusryhmän kanssa toteutuvasta yhteistyöstä toivottiin avointa ja näkyvää. Haasta-

tellut hoitajat toivoivat että tutkimusryhmän kaikki henkilöt esittäytyisivät ja olisivat 

omalta osalta mukana yhteistyössä niin että kaikille olisi selvää kenelle rekrytointityötä 

tehdään ja sitä mukaan tutkimus saisi kasvot. 

”Että kuka on se joka välittää, kenelle me oikeen tehdään tätä kun me rek-

rytoidaan.” 

 Koettiin tutkimusmyönteisyyttä lisäävänä tekijänä että tutkimustoimintaa esiteltäisiin 

enemmän ja tuotaisiin lähemmäksi käytännön työtä. Haluttiin myös tietää ketkä johtavat 

tutkimusta ja kuulla heiltä kiitosta tehdystä työpanoksesta.  

”Nyt me tunnetaan oikeastaan vaan nämä lähimmäiset, että kyllähän ne 

ylemmätkin herrat voisivat joskus näyttäytyä ja kiittää meitä.” 

Ehdottoman tärkeäksi hoitajat kokivat että tutkimusryhmällä on yhdyshenkilö jota on 

helppo lähestyä ja jolle on yhteystiedot aina olemassa. Koettiin hyväksi jos tämä henkilö 

myös henkilökohtaisesti käy luovutuksissa ja tulee hoitajille tutuiksi. Sitä kautta hoitajilla 

on matalampi kynnys tarvittaessa olla yhteydessä. Se, että on tutkimuksesta vastaava hen-

kilö jonka puoleen kääntyä ongelmatilanteissa tuo turvaa. 

”Tietysti se että mahdollisimman niin sanotusti matalan kynnyksen tämmöi-

nen, jos on jotakin kysymyksiä, pulmia tai jotakin mietittävää että tiedetään 

ketkä siellä tutkimuksesta vastaa ja toisaalta sitten se että on yhteystiedot 

mihinkä ottaa yhteyttä jos on jotakin kysymyksiä ja mihin ittellä ei ole siinä 

hetkellä vastausta.” 

Hoitajat toivoivat että tutkimusryhmästä käytäisiin esimerkiksi osastopalavereissa, var-

sinkin ennen tutkimuksen alkua, kertomassa tutkimuksesta ja vastaamassa mahdollisiin 

kysymyksiin. Koettiin että asiat jäävät paremmin mieleen kun niistä saa ryhmässä kes-

kustella yhdessä asiantuntijan kanssa. Lisäksi projektista tulee enemmän kaikkien yhtei-

nen asia joka konkretisoituu yhdessä keskustelemalla. 
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” No on se sillai ihan kätevä et joku tulee ihan paikan päälle, siinä on kui-

tenkin sit niitä semmoisia ihan käytännön asioita mitä pystyy vielä varmis-

tamaan ja kyl se jotenkin jää paremmin mieleen ne asiat kuin että tulis vaan 

sähköpostilla joku info että näin tällainen alkaa ja näin tehdään et kyl se 

jotenkin se henkilökohtainen se aloitusinfo on ihan hyvä. Et kyl se, sillä pär-

jää tosi pitkälle sitten että. Ja ne, ainakin omasta mielestä ainakin itelle jää 

paremmin mieleen sitten ne ihan, ja sit ku pääsee kuitenkin heti kysymään 

asioita mitä on miettinyt ja konkreettisesti tsekkaamaan et onhan se tää 

putki.” 

Tutkimuksen ollessa käynnissä hoitajat kokevat säännöllisen kontaktin tutkimusryhmän 

kanssa hyväksi. Tutkimusryhmältä toivotaan tutkimuksen edetessä väliaikatietoa sekä 

rekrytoinnin edistymisestä että itse tutkimuksen vaiheista. Tietoa halutaan oman motivaa-

tion ylläpitämiseksi ja välitettäväksi verenluovuttajille.  

”Musta sillä (yhteistyöllä) on tosi iso merkitys ja varsinkin silloin kun me 

saadan tietoo et kuinka paljon me ollaan kerätty ja et onko siellä ollut jotain 

tapahtunut jotain muutosta, ollanko me saatu jotain aikaan et toki meistä 

on kiva et sit saadaan jotain sähköpostia tai jotain tietoa, jotain välitietoa 

et missä mennään niin se on niin kuin todella tärkeetä et ei me tavallaan 

tehdä vaan turhaan sitä siellä ja kerrytetä näitä.” 

Tiimin sisäisestä yhteistyöstä keskusteltaessa korostui yhteisten pelisääntöjen merkitys. 

Itse rekrytointi tapahtuu yksittäisen hoitajan toimesta ja vie yleensä hieman enemmän 

aikaa kuin verenluovutus muuten. Siksi hoitajat kokivat että työkavereiden tuki ja ym-

märrys on tärkeää.  

”Ehkä myös toisaalta se et sit ei katota vinoon sellaista työntekijää joka 

rekrytoi ja käyttää ehkä just enemmän aikaa siihen niin että toisaalta se 

vaatii just sen työyhteisön ymmärtämisen että, että näin kuuluu ja pitää ja 

saa tehdä.” 

Se, että yhdessä myös sovitaan esimerkiksi missä rekrytointi tapahtuu ja asetetaan rekry-

toinnille päivän tavoite, luo yhteistoiminnan henkeä ja edesauttaa rekrytointia.  

”Tuli mieleen että kai se vois olla ihan vaan semmoinen tavoite et nyt me 

otetaan tänään tää määrä et se on ainakin ihan hyvä ja sit tavallaan kaikki 
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muistaa sen tai et sit jaetaan rooleja et nyt mä teen tänään tän et jotenkin 

siin on selkeyttä et kaikki tietää et mitä me ollaan tekemässä ja et on se 

tavoite ja sitten se et se tehdään siinä yhdessä paikassa siinä respassa esi-

merkiksi.” 

Toisaalta ajateltiin myös että liian tarkat säännöt saattavat tehdä rekrytoinnista liian va-

kavan ja sitä kautta vaikuttaa negatiivisesti hoitajien motivaatioon rekrytoida. 

”Mutta et sit selkeet pelisäännötkin saattaa sit tehä siit vähän turhan joten-

kin rajallisen tai sellaisen niin kuin et se on hirveen vakava juttu et se pitäis 

tulla silleen no vaikee sanoo” 

Yhteisten pelisääntöjen lisäksi koettiin että yhteistyöllä on merkitystä pienissä käytännön 

asioissa kuten putkien viemisessä säilytykseen ja terveystietokyselyn ottaminen vastaan 

toisen hoitajan luovuttajalta. Eli että kaikilla on tilanteessa pelisilmää ja voi tarvittaessa 

hoitaa toisen kesken olevia asioita. 

”Se että tota kun yksi niistä putkista pitää olla kylmässä niin vähän senkin 

sumpliminen sille et mikä on järkevää työn kannalta ja sitten myös sen itse 

näytteen kohdalla että, et jos jääkaappi on kauempana niin pitääkö niinkuin 

tota hypätä jokaisen putken kanssa 20 metriä takahuoneeseen vai voisko sitä 

jotenkin sumplia. kaikkee tämmöstä näin että, se kaikki ois sillee mahdolli-

simman kätevää” 
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Kuva 5. Yhteistyö 

 

 Rekrytointiprosessi 

Tutkimusten rekrytointiprosessi koettiin istuvan verenluovutusprosessiin yleisesti ottaen 

hyvin. Joitakin asioita nousi kuitenkin erityisesti esille, jotka vaikuttavat itse rekrytointi-

prosessiin helpottavina tekijöinä tai esteenä rekrytoinnille. (kuva 6) 

Rekrytointiprosessin ensimmäiseksi vaiheeksi toivottiin tutkimukselle näkyvyyttä esi-

merkiksi verkkosivuilla, uutiskirjeissä, infonäytöillä ja postereissa. Haastateltavat koki-

vat rekrytoinnin helpommaksi jos luovuttajalla oli jonkinlaista etukäteistietoa tutkimuk-

sesta tai jos luovuttajat mahdollisesti jopa oma-aloitteisesti ottaisi osallistumisen pu-

heeksi.    

”Mun mielestä kaikista kivoin tilanne on se kun luovuttaja on ite jostain 

uutiskirjeestä tai jostain lukenu ja on ite jo halukas, et hän tietää jo, hän on 

saattanut jo lukea sielt jo sivuilta jotakin, se on kaikista paras tilanne. Että 

silloin hänellä on se kiinnostus, hänellä on ehkä jotain kysymyksiä niin se 
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on musta aina ihan mahtava tilanne. Jos sitä vaan sais niin vaikka jokaiseen 

uutiskirjeeseen” 

Paras vaihe rekrytoinnille verenluovutustoimistossa ajateltiin olevan kun verenluovuttaja 

ilmoittautuu verenluovutukseen. Silloin hänellä on aikaa tutustua materiaaliin rauhassa 

ennen varsinaista verenluovutuksen aloittamista. Rekrytointi verenluovutuksen soveltu-

vuuden arvioinnin yhteydessä koettiin myös mahdolliseksi, mutta ei ajankäytöllisesti op-

timaaliseksi. Itse verenluovutuksen aikana rekrytointi on jo myöhästä, mutta siinä vai-

heessa luovuttajalle saattoi antaa mukaan materiaalia tutustuttavaksi seuraavaa kertaa 

varten. 

”Parhaiten mun mielestä respassa tai sitten vielä hemppakopissa voi, mutta 

se on vähän tilanteesta rippuvaa. Et sitten jos on oikeesti hirvee jono niin 

sitten ei kyllä ala rekrytoimaan, koska sit siihen paperihommaan menee ai-

kaa kuitenkin niin sit koittaa säästää sitä.” 

Avuksi rekrytointia varten toivottiin rekrytointimateriaalia joka on helposti ymmärret-

tävä. Virallisten tiedotteiden ja suostumusten lisäksi toivottiin esitettä tai muuta vastaava 

josta lyhyesti käy ilmi tutkimuksen tärkeimmät asiat. Hoitajat pitivät erityisen hyvänä 

antaa materiaaleja mukaan luovuttajalle, mikäli luovuttaja ei sillä kertaa osallistu tutki-

mukseen vaan jää harkitsemaan asiaa. Jaettavaa materiaalia toivottiin myös esille, jotta 

luovuttajat joille tutkimusta ei aktiivisesti tarjottu voisivat löytää tietoa tutkimuksesta ja 

kiinnostua osallistumaan 

”Et hyvin semmoisia papereita, kortteja mitä vois olla ympäriinsä ja sitä 

kautta sit tuoda sitä keskustelua. Et se on must ainakin ihan tosi hyvä apu-

väline et sulla on jotain kättä pidempää tai sä voit niinkuin luovutuspuolel-

lakin tota, jos joku vähänkin on sen oloinen niin sä voit tarjota et hei ens 

kerralla kun tuut niin täs on sulle. Et sellasii pienii niinkuin kättä pidempää 

olevia asioita sä voit jakaa niinkuin must niistä on ihan hyvä apu.” 

Hoitajat kuitenkin kokivat, että tärkeintä rekrytoinnin onnistumisessa oli oma ymmärrys 

tutkimuksesta sekä itselle sopiva tapa kertoa verenluovuttajalle tutkimuksesta ja sen vai-

heista. Ilman riittävää tietoa ja itsevarmuutta, tutkimuksen puheeksi ottaminen luovutta-

jan kanssa koettiin vaikeaksi. Hoitajat kokivat että tavalla, millä tutkimus esitetään luo-

vuttajalle, on merkitystä rekrytoinnin onnistumisen kannalta.  
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”Varmaan mitä helpompi se asia on ilmaista ja nopeempi niin sitä helpom-

paa se on. Että jos sä löydät omaan suuhun sopivat sanat et haluutko olla 

mukana jossain tällaisessa niin se on aina helpompaa ku jos se on hirveen 

monimutkainen et ei itekään vielä oikein ymmärtänyt ja kun siihen pitäis 

niinkuin niin nopeesti sanoo se että kauan tää kestää, tää ei vaadi sulta 

mitään ja sit sitä saattaa niinkuin, sitä yrittää myydä niin nopeesti niin se 

pitäis löytää ittelle semmoinen helppo keino sanoo se asia ja sit antaa hänen 

miettiä ja sit tehä ite se päätös et haluuko olla mukana. Kyl se on helppoo 

mutta siitä pitää vaan löytä se oma” 

Suurin haaste rekrytointiprosessille oli hoitajien mielestä ajan ja resurssien puute. Veren-

luovutuksen ollessa ruuhkainen niin hoidetaan ensisijaisesti itse verenluovutus ja jätetään 

herkästi ns. ylimääräinen työ tekemättä. Näissä tilanteissa siis tutkimuksiin ei rekrytoida 

luovuttajia, koska koetaan rekrytointityön vievän ylimääräistä aikaa ja pidentävän muiden 

verenluovuttajien jonotusaikaa.  

”Se et jos on ihan hurja ruuhka ja kiire niin helpommin jättää sen rekry-

toinnin tekemättä. Että semmoinen, jotenkin et halutaan et se menee suju-

vasti se verenluovutus niin saatetaan karsia tämmöisestä, et ehkä se on sem-

moinen tilanne mis sit ei tuu rekrytointii niin helposti tehtyä.” 

 

 

Kuva 6. Rekrytointiprosessi 

Rekrytointi-
prosessi

Rekrytointi 
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Tutkimukselle 
näkyvyyttä

Hoitajan riittävä 
tieto 

tutkimuksesta

Helposti 
ymmärrettävä 

materiaali

Haasteena ajan 
puute
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 Vaikutus toimintaan 

Tutkimusprojekteilla Veripalvelussa on sekä välittömiä vaikutuksia verenluovutustoi-

minnan päivittäiseen toimintaan että pitkäkantoisempia vaikutuksia tulevaisuuteen. (kuva 

7)  Haastateltujen hoitajien kokemuksena on että verenluovutuksen arkeen tiedetutkimuk-

siin rekrytointi aiheuttaa lisätyötä. Suurin osa haastateltavina koki kuitenkin tämän työn 

kuuluvan perustyöhön eivätkä ajatelleet lisätyötä negatiivisena asiana. 

”En mä ainakaan koe sitä mitenkään negatiiviseksi sillä tavalla et se ois, 

vaikka sen onkin varmaan lisätyötä mutta, varsinkin seurantanäytteiden 

kohdalla kun se on kuitenkin aika nopeaa ja luovuttajat meillä täyttää aika 

pitkälti ite sen seurantakaavakkeen niin se on kyllä työntekijällekin tosi mu-

kava tutkimus kun ei siinä, varsinkin niiden seurantanäytteiden kohdalla 

niin se menee sillä tavalla aika sukkana.” 

Nähtiin kuitenkin että aiheutuvasta lisätyöstä huolimatta ja varsinkin hyvin suunniteltuna 

tutkimus tuo enemmän hyötyä kuin haittaa. 

”Kun se on kuitenkin se on siinä ihan samalla ja se tulee siitä näytepussista 

jos ne otetaan ne näytteet jatkossakin tutkimuksiin niin musta se on niin 

helppoo ja se on niin sellainen et jos sillä voi noin pienelläkin tehdä näin 

hyviä asioita niin ilman muuta sinne vaan ja sit toki kun se on hyvin järjes-

tetty ja se on hyvin ohjeistettu ja meille annetaan selkeet tiedot mitä me 

tehdään ja mihin putkiin me otetaan niin eihän meillä sit oo mitään.” 

Haastatteluissa myös nähtiin positiivisina vaikutuksina tutkimusprojektien tuovan päivit-

täiseen työhön vaihtelua ja monipuolisuutta. Lisäksi koettiin että tutkimusten kautta löy-

tyy helpommin lisää hyviä keskustelunaiheita luovuttajien kanssa. 

”No positiivisia on ainakin se, että tavallaan kyl siitä tulee lisää juttua mitä 

puhua sen ihmisen kanssa” 

”Sit se monipuolistaa työtä mikä on välillä ihan tosi kiva et onkin enemmän 

putkia mitä otetaan ja liimaillaan vähän näitä tarroja ja ai täs olikin tää et 

must se on myös kiva asia että ei mee kaikki ihan rutiinin mukaisesti, et 

vähän tulee uutta.” 
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Muutamassa haastattelussa kuitenkin rekrytointi koettiin kuormittavana. Kuormittavuus 

tuli esille erityisesti poikkeustilanteissa, kuten jos laitteet eivät toimi, joku materiaali 

puuttuu tai jos sijaisia on paljon.  

”Välillä tuntuu et sitten jos meilläkin on keikkalaisia niin sit se kuormittaa 

ehkä muita ihmisiä et koska meille se on kyllä aika rutiinia jo ittelleen että 

ei se sillai kuormita mitenkään mutta sit tämmöisissä tilanteissa” 

Moni hoitajista ajatteli että verenluovuttajien tiedetutkimuksilla voi olla vaikutusta luo-

vuttajien verenluovutusaktiivisuuteen. Nähtiin että luovuttaja joka osallistuu tutkimuk-

seen saattaa sitoutua erilailla myös luovuttamiseen ja siten käydä tiheämmin luovutuk-

sissa. 

”Mahdollisesti luovuttajalle saattaa tulla mieleen että kun hän tietää et on 

tutkimuksessa mukana johon liittyy seurantakäyntejä niin sehän saattaa 

olla sitoutuneempi itse verenluovutukseenkin kun tietää että hänen luovu-

tuksensa sitten hyödynnetään myös tutkimustietoon, tutkimuskäyttöön sitten 

et se voi olla ehkä yks mikä sitten niin kuin vaikuttaa toisten luovutus ja 

käyntikäyttäytymiseen mahdollisesti.” 

Se, että luovuttaja tietää olevansa mukana tutkimuksessa, ajateltiin myös tuovan hänelle 

kokemuksen siitä että hän on mukana vaikuttamassa. Tutkimusten avulla luovuttajilla on 

mahdollisuus uuteen tapaan auttaa. 

”Mun mielestä ihan positiivisia et saa niin kuin luovuttajia mukaan, ja ne 

on itsekin innoissaan siinä et niillä on niin kuin semmoinen olo et he vai-

kuttaa, ja sit siitä on niin kuin se kaikista positiivisin vaikutus” 

Tiedetutkimusten järjestämisellä verenluovutustoiminnassa nähtiin olevan vaikutuksia 

Veripalvelun asemaan tutkimusorganisaationa. Useammat hoitajat kokivat että tutkimus-

toiminnan näkyvyys myös verenluovuttajille tuo Veripalvelulle positiivista imagoa ja 

osoittaa että otamme toimintamme vakavasti. Samalla käytännöt kehittyvät ja saadaan 

lisää tutkittua tietoa. 

”...tietysti luovuttajat myös heille tulee tää tutkimus, meidän tutkimus 

esiin. Sit se on taas myös hyvää viestiä myös ulkopuolelle et tääl tehään 
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sitä tutkimusta ja me ollaan kiinnostuneita meidän luovuttajien terveyden-

tilasta esimerkiksi, et kyllähän me tehdään niin kuin kansanterveydellistä 

työtä siinä hienosti et mun mielestä ne on kaikki tosi positiivisia puolia, on 

niin kuin eri näkökulmista, luovuttajan ja meidän hoitajien ja ihan yhteis-

kunnan tasollakin jos ajattelee.” 

 

 

Kuva 7. Vaikutus toimintaan 

 

 Yhteenveto tuloksista 

Tietoperustan mukaiset teemat nousivat esiin haastatteluissa. Jokaisen teeman alle syntyi 

useampia alaryhmiä jotka havainnollistetaan alla olevassa kuvassa. (kuva 8) Tutkimus-

toiminta koettiin tärkeäksi osaksi Veripalvelua ja hoitajat kokivat myös verenluovuttajien 

sopivan tutkittaviksi, sekä toiminnan pääsääntöisesti istuvan osana perusprosessia lisä-

työstä huolimatta. Haastatteluissa kävi ilmi että oleellinen osa rekrytoinnin onnistumista 

on hoitajien riittävä tieto ja ymmärrys tutkimuksesta, sekä hyvä yhteistyö tutkimusryh-

män kanssa. Hyvin suunniteltu ja valmisteltu tutkimuksen rekrytointiprosessi lisää moti-

vaatiota rekrytoida tutkittavia sekä helpottaa käytännön työtä. 

Vaikutus 
toimintaan

Lisätyö

Vaihtelu ja 
monipuolisuus

Verenluovutus-
aktiivisuus

Vaikuttamisen 
kokemus

Veripalvelun 
imago

Toiminnan 
kehitys
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Kuva 8. Yhteenveto tuloksista. Verenluovutuksen hoitajien näkemykset tutkimusrekrytoin-

tiin vaikuttavista tekijöistä 
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8 POHDINTA 

Tämä luku käsittelee keskustelua tutkimuksessa käytetystä metodista sekä esittelee mer-

kittävimmät tutkimustulokset tietoperustaan perustuen ja tutkimuksen johtopäätökset. 

 Menetelmän valinta 

Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä oli tälle tutkimukselle sopiva koska haluttiin ym-

märtää hoitajien näkemyksiä siitä, mitä verenluovuttajien rekrytointi tutkimuksiin heille 

merkitsee. Suunnitteluvaiheessa oli toiveena toteuttaa haastattelut fokusryhmähaastatte-

luina. Rekrytoinnin haasteiden vuoksi menetelmäksi vaihdettiin yksilöhaastattelut, joihin 

saatiin rekrytoitua 8 haastateltavaa.  Fokusryhmähaastattelut olisivat saattaneet tuottaa 

erilaisia, tutkimuskysymysten kannalta uusia teemoja. (Mäntyranta, T & Kaila, M. 

2008:1510) 

 

Tutkimusaineisto kerättiin 8 teemahaastattelun avulla. Analyysivaiheessa pystyin totea-

maan että vastauksissa toistuivat samat rekrytointiin vaikuttavat tekijät. Tämä kertoo ai-

neiston kyllääntymisestä ja katsotaan olevan merkki aineiston riittävyydelle tutkimusky-

symykseen vastaamiseksi. (Tuomi, J & Sarajärvi, A. 2009:87). 

 

Kaikilla haastatteluihin osallistuneilla hoitajilla oli kokemusta verenluovuttajien rekry-

toinnista tutkimuksiin. He pystyivät siten kertomaan näkemyksiään omien kokemuk-

siensa pohjalta. Mielenkiintoinen aihe jatkotutkimukselle olisivat vastaavat haastattelut 

hoitajille, joilla ei ole samaa kokemusta; olisiko vastauksissa huomattavia eroja mikäli 

vastaukset perustuisivat ennakko-odotuksiin ja ajatuksiin kokemuksen sijaan? 

 

 Pohdinta tuloksista 

Suunniteltaessa tutkimushenkilöiden rekrytointia tiedetutkimuksiin on syytä huomioida 

tekijät jotka vaikuttavat rekrytoinnin onnistumiseen. Rekrytointi tapahtuu usein muiden 

henkilöiden toimesta kuin varisnaisen tutkimusryhmän jäsenten. Aikaisemmissa tutki-

muksissa on selvitetty tekijöitä jotka vaikuttavat rekrytoinnin onnistumiseen ja tämän 
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opinnäytetyön luvussa 3 nämä tekijät ovat esitelty jaoteltuna kuudeksi teemaksi; tieteel-

lisen tutkimuksen arvostaminen, tutkimuksen ymmärtäminen, tutkittavan soveltuvuus 

tutkimukseen, yhteistyö, rekrytointiprosessi ja tutkimuksen vaikutus toimintaan.  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä ymmärrystä tekijöistä jotka vaikuttavat tie-

teellisten tutkimusprojektien rekrytoinnin onnistumiseen verenluovutustoiminnassa. 

Niitä selvittäessä haastatteluiden avulla on käytetty samoja teemoja jotka ovat nousseet 

esiin aikaisemmissa tutkimuksissa. Aikaisemmat tutkimukset ovat toteutettu erilaisessa 

ympäristössä joten niiden tutkimustulosten vertailu verenluovutuksen hoitajien näkemyk-

siin oli perusteltua. Tuloksia tarkastelemalla voidaan huomata että pitkälti samoja teki-

jöitä pidetään merkitsevinä. 

 

Haastatteluissa hoitajat ilmaisivat kiinnostuksen tutkimustoimintaa kohtaan ja pitivät sitä 

tärkeänä osana Veripalvelun toimintaa. Hoitajien näkemys on, että tieteellisen tutkimuk-

sen avulla luodaan Veripalvelulle uskottavuutta, kehitetään toimintaa ja pidetään huolta 

sekä luovuttajista että potilaista. Kuten aikaisemmassa tutkimuksessa, myös verenluovu-

tuksen hoitajat arvostivat tutkimusta jossa nähdään selvä yhteys tutkittavan ja tutkimuk-

sen välillä. (French, C & Stavropoulou, C. 2016:7) Verenluovutuksessa se tarkoittaa esi-

merkiksi tutkimusta jonka tavoitteena on edistää verenluovuttajan terveyttä. 

 

Hoitajien riittävä ymmärrys ja tietopohja tutkimuksesta, johon ollaan rekrytoimassa tut-

kimushenkilöitä, pidetään hyvin tärkeänä tekijänä rekrytoinnin onnistumisen kannalta. 

Tämä ilmenee sekä aikaisemmissa tutkimuksissa (French, C & Stavropoulou, C.  2016:8), 

että verenluovutuksen hoitajien haastatteluissa. Huolellinen perehdytys ennen tutkimus-

henkilöiden rekrytoinnin aloittamista voidaan siis pitää oleellisena tekijänä, johon on 

syytä panostaa.  Tutkimusryhmä on avainasemassa perehdytyksen järjestämisessä ja näh-

dään että perehdytys on hyvä järjestää kasvotusten. Lisäksi on tärkeää pitää huolta siitä, 

että tietoa on saatavilla koko tutkimuksen ajan. (French, C & Stavropoulou, C. 2016:8) 

Mikäli hoitajilla ei ole riittävä ymmärrys tutkimuksesta ja osaamista vastata kysymyksiin 

niin koettiin että koko tutkimuksen uskottavuus kärsii. Vastaaviin tuloksiin on päädytty 

myös aikaisemmissa tutkimuksissa, joskin on ajateltu että varsinkin rekrytoijan ammatil-

linen uskottavuus on se joka kärsii (Mason, VL et al. 2007:522). Myös motivaatio rekry-

toida tutkittavia laskee jos koetaan epävarmuutta rekrytointitilanteessa ja pelkoa siitä että 

luovuttajan kysymyksiin ei osata vastata.  
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Verenluovutuksen hoitajat kokivat pääsääntöisesti verenluovuttajien olevan sopiva 

ryhmä tieteellisiin tutkimuksiin rekrytointia ajatellen. Tietoperustana käytetyissä julkai-

suissa on tutkittu kliinisessä ympäristössä tapahtuvaa tutkimuksiin rekrytointia jolloin tut-

kittaviksi rekrytoidaan potilaita. Verenluovuttajat eroavat tästä ryhmästä siltä osin että 

verenluovutus on vapaaehtoista niin kuin myös tutkimuksiin osallistuminenkin ja siksi 

verenluovutuksen hoitajat ajattelivat tutkimustoiminnan myös kiinnostavan verenluovut-

tajia.  

 

Kuitenkin se, miten hyvin ajatellaan tutkittavan soveltuvan tutkimukseen, näyttäisi vai-

kuttavan paljon siihen ketä tutkimuksiin rekrytoidaan. Tämä ilmenee sekä aikaisemmissa 

tutkimuksissa että tämän opinnäytetyön haastatteluissa. Sanotaan, että rekrytoija ottaa 

portinvartijan roolin valitessaan tutkittavia omien kriteeriensä perusteella. (Fletcher, B et 

al. 2012:9 // Potter, R et al. 2009:443) Verenluovutuksen hoitajat kertovat herkemmin 

tarjoavan osallistumista tutkimukseen esimerkiksi niille verenluovuttajille jotka käyvät 

säännöllisesti luovuttamassa. Tästä olisi hyvä pyrkiä eroon niin että tutkimusaineisto ei 

vääristy ja liittyykin myös oleellisesti siihen että rekrytoijilla on riittävä ymmärrys tutki-

mustoiminnasta ja – menetelmistä. 

 

Huolenaiheena verenluovutuksen hoitajat toivat esille sen, että verenluovutuksen yhtey-

dessä aika on rajallinen jolloin voi kyseenalaistaa kuinka hyvin verenluovuttaja ehtii tu-

tustumaan tutkimuksen materiaaleihin, ja siten olla varma että suostumuksen antaminen 

varmasti on tietoista. Tämä asia olisi tärkeä jatkossa pitää mielessä tutkimusprojekteja 

suunnitellessa.  Materiaalien avulla ja itse rekrytointiprosessin suunnittelussa tämä on 

mahdollista varmistaa.  

 

Yhteistyön merkitys korostuu sekä aikaisemmissa tutkimuksissa että verenluovutuksen 

hoitajien haastatteluissa. Säännöllinen kontakti eri tavoin helposti lähestyttävän tutkimus-

ryhmän kanssa on nähty tärkeäksi (Bell-Syer, S et al. 2011:5). Verenluovutuksen hoitajat 

painottivat myös tämän yhteistyön merkitystä. Haastatteluissa toivottiin että tutkimus-

ryhmä tulisi lähemmäs käytäntöä esittelemällä itsensä ja yhteyshenkilön kautta tapahtu-

valla säännöllisellä kontaktilla. Voidaankin ajatella että jo tutkimuksen suunnitteluvai-

heessa tutkimusryhmän ja verenluovutuspuolen yhteistyö käynnistyisi, jolloin kaikki tu-
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lisivat tutuiksi toisilleen ja rako näiden toimintojen välillä pienenisi. Tutkimustyötä kui-

tenkin tehdään yhdessä ja tutkimuksen onnistuminen on riippuvainen käytännön toimin-

tojen työpanoksesta.  

 

Tutkimusta suunnitellessa tärkeää on huolellisesti suunnitella myös itse rekrytointipro-

sessia. Tämän opinnäytetyön haastatteluissa hoitajat toivoivat rekrytoinnin sujuvuutta 

ajatellen, että tutkimusta mainostettaisiin mahdollisimman hyvin Veripalvelun eri kana-

vien kautta. Haluttiin myös että rekrytoinnin tueksi on olemassa helposti ymmärrettävää 

materiaalia jaettavaksi verenluovuttajille. Tutkimusryhmän tekemä valmisteleva työ tulee 

myös esille aikaisemmassa tutkimuksessa (Newington, L & Metcalfe, A. 2014). Ajan-

käyttö on sekä aikaisemmissa tutkimuksissa että myös verenluovutuksen hoitajien näke-

mänä rekrytointiprosessin suurin haaste. Tätä voidaankin ajatella helpottavan juuri huo-

lellisen valmistelevan työn avulla jolloin verenluovuttajilla mahdollisesti jo tullessa on 

tietoa tutkimuksesta johon häntä rekrytoidaan.  

 

 Johtopäätökset 

Tämä tutkimus on selventänyt verenluovutuksen henkilökunnan näkemyksiä tutkimus-

toiminnasta ja verenluovuttajien rekrytoinnista tieteellisiin tutkimuksiin. Tulosten avulla 

nähdään mitkä tekijät hoitajien näkökulmasta vaikuttavat tutkittavien rekrytointiin, mutta 

yhtälailla tunnistetaan paremmin yhteistyön merkitys ja tekijät jotka vaikuttavat hoitajien 

motivaation toteuttaa yhteistyöprojekteja verenluovutuksessa. Näitä vastauksia voidaan 

hyödyntää ennen kaikkea tutkimusprojektien suunnittelussa, sekä mahdollisesti myös 

muiden vastaavien projektien suunnittelussa. Tulevissa verenluovutustoiminnassa toteu-

tettavissa tutkimusprojekteissa tullaan hyödyntämään tämän tutkimuksen tuloksia suun-

niteltaessa toteutusta ja verenluovutuksen henkilökunnan osallistamista. Edellytys tieteel-

listen tutkimusten onnistumiselle on riittävä aineisto jota tutkia. Kun puhutaan veren-

luovuttajatutkimuksista tämä tarkoittaa että tutkittavien rekrytointi on koko tutkimuksen 

onnistumisen perusta. Pääsääntöisesti rekrytointi tapahtuu verenluovutustoiminnassa ve-

renluovutuksen hoitajien toimesta. Toisin sanoen tämän opinnäytetyön ja Fin Donor 

10 000 tutkimuksen pohjalta on saatu arvokasta tietoa tulevaisuuden projektien onnistu-

mista ajatellen.  
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9 SVENSK SAMMANFATTNING 

Till följande presenteras en svensk sammanfattning av masterarbetet. 

 Inledning 

Vetenskaplig forskning spelar en viktig roll i samhället och är bland annat antecknat i det 

nationella folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 som en del av hälsopolitiken (STM. 2001. 

s.30). I WHO:s program Health 21, poängteras att vetenskaplig forskning skall användas 

som grund för beslutsfattandet och utvecklingsarbetet gällande hälsa och främjandet av 

den. (WHO 1998) I Finland har även gjorts en tillväxtstrategi vad gäller forskning och 

innovationsverksamhet inom området för hälsa. I den sägs det att Finlands mål är att vara 

internationellt känd inom detta område. (Työ- ja elinkeinoministeriö. 2014) 

 

Förutom utveckling på samhällsnivå så behöver också organisationer vetenskaplig forsk-

ning som grund för utvecklingen. Finlands Röda Kors Blodtjänst har hand om Finlands 

blodtjänstverksamhet och utvecklar sin verksamhet med hjälp av vetenskaplig forskning. 

Det är på Blodtjänsts ansvar att svara för att blodgivningen är en säker process för både 

blodgivaren och patienten. Därför är det viktigt för Blodtjänst att följa aktuell internat-

ionell forskning inom området. Därtill är Blodtjänst egen forskningsverksamhet ett tillägg 

till det egna utvecklingsarbetet inom organisationen sant som en del av internationellt 

samarbete. 

 

Detta masterarbete är ett beställningsarbete av skribentens egen arbetsgivare FRK Blod-

tjänst. Syftet är att klargöra vårdpersonalens tankar om forskningsverksamheten inom 

Blodtjänst, speciellt gällande vetenskaplig forskning om blodgivare. Målet är att med 

hjälp av denna studie i fortsättningen utveckla verkställandet av vetenskapliga forsknings-

projekt inom blodgivningsverksamheten. 

 

 Bakgrund 

Finlands Röda Kors Blodtjänst ansvarar för hela blodtjänstverksamheten i Finland. Den 

innefattar blodgivningsprocessen, blodets testning samt distributionen av blodprodukter 
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till sjukhusen. Därtill har blodtjänst även annan verksamhet så som stamcellsregistret, 

olika former av laboratorieverksamhet samt vetenskaplig forskningsverksamhet. Forsk-

ningsverksamheten möjliggör Blodtjänsts utveckling samt bidrar till ny kunskap för häl-

sovården. En av huvudpunkterna i forskningsstrategin är forskning gällande blodgivarnas 

hälsa vars huvudsakliga mål är att producera ny kunskap gällande blodgivningens påver-

kan på blodgivarens fysiologi och hälsa. (SPR Veripalvelu 2015) 

 

Fin Donor 10 000 är ett forskningsprojekt som påbörjades år 2015 och har som mål att 

forska i hur blodgivningarna påverkar blodgivarnas järnförråd i syfte att främja blodgi-

varnas hälsa. Till forskningen rekryteras frivilliga blodgivare av vilka blodprov och in-

formation om hälsotillståndet samlas. Rekryteringen sker i huvudstadsregionens blodgiv-

ningsbyråer. Blodgivningens personal ansvarar för rekryteringen, samlar proverna och 

uppgifterna och skickar proverna vidare för analys samt svarar på möjliga frågor av blod-

givarna. 

 

 Tidigare forskning – Faktorer som påverkar rekryte-

ringen 

För kartläggning av tidigare forskning gjordes en datasökning på olika databaser. Därtill 

söktes forskningsartiklar även manuellt. Tidigare forskningar om ämnet har gjorts med 

olika fokus och tyngdpunkt. Till denna studies teoretiska referensram valdes högst 10 år 

gamla full-text artiklar som behandlar arrangerandet av vetenskaplig hälsoforskning och 

hälsovårdspersonalens förståelse och kunskap om vetenskaplig forskning.  

 

En genomgång av den tidigare forskningen visar på olika faktorer som påverkar rekryte-

ringen av frivilliga till vetenskaplig forskning. Dessa faktorer går att dela in i teman som 

i detta masterarbete utgör den teoretiska referensramen. Dessa olika teman är följande; 

att uppskatta vetenskaplig forskning, att förstå forskningen, lämplighet för deltagande, 

påverkan på verksamheten, samarbete, rekryteringsprocessen.  
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 Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här masterarbetet är att öka förståelsen för faktorer som påverkar rekryte-

ringen av blodgivare till vetenskapliga forskningsprojekt. Målet är att med hjälp av detta 

arbete kunna utveckla metoder med vilka framtida forskningsprojekt verkställs inom 

blodgivningsverksamheten. 

Forskningsfrågor: 

1. Vilka faktorer påverkar rekryteringen av deltagare till forskningsprojekt? 

2. Vad är blodgivningspersonalens syn på dessa faktorer? 

 

 Metod 

Den här studien gjordes som en kvalitativ studie i vilken temaintervjuer användes som 

datainsamlingsmetod. 8 frivilliga vårdare från de blodgivningsbyråer som har hand om 

Fin Donor 10 000 studien intervjuades. Intervjuerna bandades in, transkriberades och 

analyserades med hjälp av deduktiv innehållsanalys. 

 

 Resultat och diskussion 

Samma teman som i den teoretiska referensramen steg även fram i intervjuerna med blod-

givningens vårdare. Forskningsverksamheten upplevdes vara en viktig del av Blodtjänst 

och vårdarna upplevde även att blodgivarna lämpar sig som deltagare i vetenskapliga 

forskningsprojekt. I intervjuerna framkom även att rekryteringen av blodgivare passar 

som del av den dagliga blodgivningsverksamheten även om det medför tilläggsarbete. En 

betydande faktor för en lyckad rekrytering är vårdarnas tillräckliga kunskapsbas och för-

ståelse för forskningen. Även samarbetet med forskningsgruppen är av stor betydelse för 

att projektet skall lyckas. En välplanerad och förberedd rekryteringsprocess ökar moti-

vationen att rekrytera deltagare till forskningen samt underlättar det praktiska arbetet. 

 

Då rekrytering av deltagare till forskningsprojekt planeras är det skäl att uppmärksamma 

de faktorer som påverkar en lyckad rekrytering. Tidigare forskningar om ämnet har gjorts 
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i annan kontext då rekryteringen främst har gällt patienter. Därför var det för denna studie 

motiverat att jämföra de resultaten med resultat baserat på blodgivningspersonalens åsik-

ter. Genom att granska resultaten kan man se att det till stor del är frågan om samma 

påverkande faktorer. 

 

I intervjuerna framkom att blodgivningens vårdare är intresserade av forskningsverksam-

heten och anser den vara en viktig del av Blodtjänsts verksamhet. Forskningsverksam-

heten anses medföra trovärdighet för Blodtjänst, samt utveckling av verksamheten. 

Såsom även i tidigare forskning (French, C & Stavropoulou, C. 2016:7) så uppskattar 

blodgivningens vårdare forskningar var ett tydligt samband mellan forskningen och forsk-

ningsdeltagaren finns. Inom blodgivningen betyder det t.ex. forskning vars mål är att 

främja blodgivarnas hälsa. 

 

En tillräcklig kunskapsbas och förståelse för forskningen anses vara viktig då man rekry-

terar deltagare. Detta kan garanteras genom skolning innan rekryteringsprocessen påbör-

jas och är något det finns skäl att satsa på. Skolningen anses vara bra att ordna så att 

forskningsgruppen och blodgivningspersonalen träffas personligen och därtill är det vik-

tigt att se till att information finns tillgänglig under hela forskningens gång. Dessa faktorer 

stöds även av tidigare forskning. (French, C & Stavropoulou, C.  2016:8) Bristande kun-

skap om forskningen orsakar osäkerhet och minskar motivationen till att rekrytera. Blod-

givningens vårdare anser även att det påverkar trovärdigheten på hela forskningen ifall 

de inte har tillräckligt kunskap att svara på blodgivarnas frågor. 

 

De intervjuade vårdarna i den här studien anser att blodgivarna är en passande grupp för 

deltagande i vetenskapliga forskningar. Det finns ändå en del skillnader i vem som rekry-

teras. Vårdarna rekryterar i första hand blodgivare som de anser lämpa sig bäst för forsk-

ningen t.ex. regelbundna blodgivare och väljer bort blodgivare som vårdarna tror att inte 

är intresserade. Även t.ex. blodgivare som kommer första gången väljs ofta bort i och 

med att vårdarna tänker att det blir en extra belastning för dem i en annars också främ-

mande situation. Samma typ av val av deltagare till forskning har setts även i tidigare 

forskningar var man talar om att den som rekryterar tar en s.k. portvakts roll. (Fletcher, B 
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et al. 2012:9 // Potter, R et al. 2009:443) Det här vore bra att arbeta bort från för att forsk-

ningsmaterialet inte skall förvrängas. En möjlig lösning är tillräcklig information på för-

hand till dem som sköter rekryteringen. 

 

Samarbetet med forskningsgruppen anser blodgivningens vårdare att är en viktig faktor 

som påverkar rekryteringen. Man önskar ett öppet och gott samarbete var kommunikat-

ionen fungerar och tröskeln att ta kontakt är låg. Detta stöds även av tidigare forskningar 

var man sett att en regelbunden kontakt främjar rekryteringen. (Bell-Syer, S et al. 2011:5) 

För ett möjligast gott samarbete kunde man sträva till att starta samarbetet redan vid pla-

neringsskedet av forskningen. För att underlätta rekryteringen önskades även att forsk-

ningen synliggörs för blodgivarna via Blodtjänsts olika kanaler och genom lätt begripligt 

rekryteringsmaterial. 

 

Den största utmaningen för en lyckad rekrytering ansågs vara tids- och resursbrist. Detta 

kan underlättas genom ett grundligt förberedande arbete vad gäller rekryteringsprocessen. 

(Newington, L & Metcalfe, A. 2014)  

 

 Slutord 

Detta masterarbete har klargjort blodgivningspersonalens syn på forskningsverksamheten 

och rekryteringen av blodgivare till vetenskaplig forskning. Med hjälp av resultaten kan 

man se vilka faktorer som påverkar rekryteringen av deltagare och vårdarnas motivation 

att verkställa dylika projekt inom blodgivningsverksamheten. Dessa resultat kan framför 

allt utnyttjas då framtida forskningsprojekt planeras.  
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LIITTEET 

Liite 1 Kutsu tutkimukseen 

Hyvä verenluovutuksen hoitaja, 

Suoritan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Arcadassa ja opintoihini liittyen teen 

opinnäytetyön joka on osa Veripalvelun FIN Donor 10000 tutkimushanketta. Opinnäyte-

työn tavoitteena on lisätä ymmärrystä tekijöistä jotka vaikuttavat tieteellisten tutkimus-

projektien rekrytoinnin onnistumiseen verenluovutustoiminnassa. Opinnäytetyötäni var-

ten kutsun ystävällisesti Sinua osallistumaan ryhmähaastatteluun kertomaan arvokkaista 

ajatuksistasi ja näkemyksistäsi verenluovuttajatutkimuksista ja verenluovuttajien rekry-

toinnista tutkimuksiin. 

Tutkimuksessa tulet keskustelemaan muiden verenluovutuksen hoitajien kanssa 4-6 hen-

gen ryhmässä. Kukin ryhmä osallistuu yhteen haastattelukertaan, jonka pituus on arvioitu 

olevan noin 1 – 1,5 tuntia. Ajankohta haastattelulle tullaan sopimaan osallistujien kanssa. 

Haastattelutilanne on vapaamuotoinen, mutta verenluovuttajatutkimuksia käsittelevien 

teemojen ohjaama. Haastattelu nauhoitetaan asioiden jäsentämistä varten. Nauhoitteet kä-

sitellään luottamuksellisesti ja ne hävitetään opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. 

Kaikki tutkimuksessa saatu tieto on luottamuksellista ja tutkimuksen tuloksista ei voida 

tunnistaa osallistujia. 

Tutkimuksen avulla saamme arvokasta tietoa verenluovutuksen henkilökunnan ajatuk-

sista joita voidaan myös hyödyntää mahdollisissa tulevissa projekteissa. 

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista joten pyydän ystävällisesti ilmoittamaan 

kiinnostuksesta sähköpostitse nina.nikiforow@veripalvelu.fi xx.xx.xxxx mennessä. 

 

Yhteistyöstä kiittäen, 

Nina Nikiforow 

nina.nikiforow@veripalvelu.fi  

Ohjaaja: Maria Forss, Arcada 



 

 

 

Liite 2 Saatekirje tutkimukseen osallistuvalle 

 

Hei, 

Kiitos kiinnostuksestasi osallistua haastatteluun YAMK opinnäytetyötäni varten! Haas-

tattelut toteutetaan yksilöhaastatteluina sovittuna ajankohtana työpaikallasi. Keskustelun 

pituus on arvioitu olevan noin 20 - 30 minuuttia. Haastattelutilanne on vapaamuotoinen 

ja rento keskustelutilaisuus jossa keskustelemme teemoista jotka liittyvät verenluovutta-

jatutkimuksiin. Keskustelu nauhoitetaan asioiden jäsentämistä varten. Nauhoitteet käsi-

tellään luottamuksellisesti ja ne hävitetään opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. Kaikki 

tutkimuksessa saatu tieto on luottamuksellista ja tutkimuksen tuloksista ei voida tunnistaa 

osallistujia. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Nina Nikiforow 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 3 Haastateltavan suostumus 

 

Haastateltavan suostumus 

 

Suostun siihen, että minua haastatellaan Nina Nikiforowin terveyden edistämisen 

YAMK opinnäytetyötä varten. Olen saanut riittävästi tietoa tutkimuksesta ja siihen osal-

listumisesta. Tiedän, että haastattelu äänitetään ja että tutkimusaineisto käsitellään luot-

tamuksellisesti ja hävitetään opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. Tutkimukseen osal-

listuminen on vapaaehtoista ja minulla on oikeus kieltäytyä tutkimukseen osallistumi-

sesta ilman seuraamuksia missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. 

 

Paikka ja aika 

 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 4 Teemahaastattelujen kysymysrunko 

Tieteellisten tutkimusten arvostaminen: 

 mitä mieltä olet yleisesti tieteellisestä tutkimuksesta ja sen merkityksestä? Tarvi-

taanko tutkimustoimintaa? Miksi? 

 Mitä tiedät veripalvelun tutkimustoiminnasta, mitä se on ja mitä sen pitäisi olla?  

 Onko tutkimustoiminta kuinka oleellinen osa veripalvelun toimintaa? 

 Onko tutkimustoiminta tuotu riittävän hyvin esille talon sisällä? 

 

Tutkimuksen ymmärtäminen 

 Mitä tietoa tunnet tarvitsevasi tutkimusprojektista joka toteutetaan verenluovu-

tustoiminnassa? 

 Millä tavalla toivot saavasi tietoa? 

 Haluaisitko olla mukana tutkimustoiminnassa? Millä tavalla? 

  

Tutkittavan soveltuvuus 

 Soveltuvatko luovuttajat mielestäsi tutkittaviksi? 

 Onko luovuttajakohtaisia eroja kuka sopii tutkittavaksi ja kenelle osallistumista 

tarjotaan? 

 Ovatko luovuttajat kiinnostuneita tutkimuksista? 

  

Rekrytointiprosessi 

 Mitkä tekijät vaikuttavat itse rekrytointiprosessiin?  

 Mitä työkaluja koet tarvitsevasi rekrytointiin? 

 Onko tilanteita jolloin rekrytointi ei onnistu? 

 Minkälainen voisi olla hyvä rekrytointiprosessi? 

 Missä vaiheessa luovutusprosessia rekrytointi on luontevinta? 

  

Vaikutus toimintaan 

 Miten tutkimus vaikuttaa perustoimintaan? 

 Onko positiivisia/negatiivisia vaikutuksia? 

 Välittömiä vaikutuksia? 

 Entä luuletko että tutkimuksella voi olla vaikutuksia myöhemmässä vaiheessa? 

 

 Yhteistyö 

 Vaikuttaako verenluovutustoimiston sisäinen yhteistyö tutkimusprojektin onnis-

tumiseen? Miten? 

 Vaikuttaako yhteistyö tutkimusryhmän kanssa? Miten?  

 Minkälaista yhteistyötä toivoisitte? 

 

Onko muita huomioita tai asioita joita haluaisit tuoda esille? 

 


