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Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaanhoitajien
ja lähihoitajien (N=21) tuntemusta sairaanhoitopiirin yleisimmistä hoitotyön mittareista.
Opinnäytetyön tavoitteena on edistää ja kuvata hoitajien tuntemusta hoitotyön mittareista. Tällä
tavoin voidaan mahdollistaa yhdenvertainen hoito kaikille potilaille sairaanhoitopiirissä.
Toimeksiantajan nimeämät VSSHP:n yleisimmät hoitotyön mittarit opinnäytetyöhön olivat
kipumittari Visual Analog Scale (VAS), kaatumisriskiä arvioiva Fall Risk Assessment Tool
(FRAT), painehaavojen riskimittari Braden, vajaaravitsemusta seulova Nutritional Risk Screening
2002 (NRS 2002), aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä National Early Warning Score
(NEWS), alkoholin riskikäyttöä seulova Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), sekä
nikotiiniriippuvuusmittari Fagerström. Opinnäytetyön toteutusmenetelmänä oli strukturoitu kysely,
joka toteutettiin Kahoot-sovelluksessa verkossa. Aineisto analysoitiin tilastollisia menetelmiä
käyttäen.
Nimetyistä seitsemästä mittarista parhaiten tunnettiin VAS-mittari ja painehaavojen Bradenriskimittari. Huonoiten tunnettiin kaatumisriskin arviointiin kehitetty FRAT-seulontatyökalu.
Parhaiten osattiin käyttää VAS-mittaria ja alkoholin riskikäytön seulontaan kehitettyä AUDITtestiä. Huonoiten osattiin käyttää FRAT-mittaria. Eniten hyödyksi hoitotyössä koettiin olevan
aikaisen varoituksen NEWS-pisteytysjärjestelmä ja vajaaravitsemuksen seulontaan kehitetty
NRS 2002-seulontatyökalu. Vähiten hyödyksi koettiin FRAT-seulontatyökalu, vaikka se jakoikin
vastaajien mielipiteitä eniten. Parhaiten koettiin osaavan reagoida VAS-mittarin antamaan
tulokseen ja huonoiten FRAT-mittarin antamaan tulokseen. Eniten käytettiin VAS-mittaria ja
vähiten FRAT-seulontatyökalua.
Opinnäytetyön mittarin avulla voidaan selvittää hoitajien mittareiden tuntemusta, osaamista ja
käyttöä. Jatkotutkimuksena tämän opinnäytetyön tuloksia voitaisi verrata kansainvälisiin
tutkimustuloksiin mittareiden tunnettavuudesta maailmalla.
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THE RECOGNIZABILITY OF THE MOST GENERAL
INDICATORS IN NURSING IN THE HOSPITAL
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Pilot from nurses’ and practical nurses’ view
The purpose of this thesis is to survey the nurses’ and practical nurses’ (N=21) knowledge of the
most general indicators in nursing in the hospital district of Southwest Finland. The aim of this
thesis is to promote and describe the nurses’ knowledge of the indicators in nursing. By raising
awareness of the indicators among nurses it is easier to provide equal care for everyone.
The most general indicators in nursing were named by a commissioner from the hospital district
of Southwest Finland. Indicators used in this thesis were a pain indicator Visual Analog Scale
(VAS), Fall Risk Assessment Tool (FRAT), Braden -scale for predicting pressure ulcer risk,
Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002) for screening malnutrition, National Early Warning
Score (NEWS) to quickly determine the degree of illness of a patient, Alcohol Use Disorders
Identification Test (AUDIT) to detect risk use of alcohol and Fagerström Test for Nicotine
Dependence (FTND). The implementation method of the thesis was a structured inquiry which
was carried out online via Kahoot-application. The material was analysed using statistical
methods.
Out of the seven indicators named in the thesis the best known indicators by the nurses were
VAS and Braden. The least known indicator was FRAT. The nurses participating in the survey
thought that VAS and AUDIT were the easiest indicators to use but the most useful indicators
were NEWS and NRS 2002. FRAT was considered to be the most difficult to use and also the
least useful although it divided opinions among the nurses. VAS got the best results when asked
about the nurses’ ability to react to the results given by the indicators and FRAT got the worst
results. The most used indicator among the nurses was VAS and least used was FRAT.
The inquiry of the thesis can be used to survey the knowledge, know-how and use of the indicators
by the nurses. As a further study, the results of this thesis could be compared with international
research results of the knowledge of these indicators globally.
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1 JOHDANTO
Hoitotyön avuksi on kehitetty erilaisia mittareita, joiden avulla potilaiden terveydentilaa
on helpompi arvioida ja vertailla. Mittareiden avulla potilaiden terveydentilan arviointi voidaan suorittaa kaikille ja kaikkialla samalla tavalla, jolloin ne mahdollistavat potilaiden
yhdenvertaisen hoidon.
Hoitotyössä potilaan hoidon ensimmäinen vaihe on potilaan hoidon tarpeen arviointi, jolloin selvitetään mitä tarpeita potilaalla on. Hoidon tarvetta arvioidessa laaditaan kokonaiskuva potilaan terveydentilasta keräämällä potilaasta tietoa havainnoimalla, haastattelemalla ja tekemällä erilaisia mittauksia. Tarpeiden perusteella luodaan hoidon tavoitteet. (Rautava-Nurmi ym. 2012, 46-48.) Hoitotyön erilaisia mittareita, testejä ja seulontatyökaluja käyttämällä saadaan tietoa hoidon tarpeen arviointiin ja niiden avulla voidaan
myös seurata hoidon tavoitteiden toteutumista. Mittareiden avulla voidaan siis tehdä potilaan saapuessa hoitoon eräänlainen lähtökartoitus potilaan voinnista. Niiden avulla voidaan myös seurata potilaan tilan muuttumista suuntaan tai toiseen toistamalla mittauksia. Esimerkiksi hoidon tarpeen arvioinnissa kipumittaria käyttämällä voidaan todeta, että
potilaalla on kipua. Hoidon tavoite on lievittää potilaan kipua kipulääkkeillä. Tavoitteen
saavuttamista seurataan toistamalla mittauksia kipumittarilla ja näin kipumittarilla arvioidaan myös lääkkeen vaikutusta.
Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaanhoitajien ja lähihoitajien tuntemusta sairaanhoitopiirin yleisimmistä hoitotyön mittareista
strukturoidun kyselyn avulla Kahoot-sovelluksessa. Tässä opinnäytetyössä sairaanhoitajista ja lähihoitajista puhutaan yhteisnimityksellä hoitajat. Kyselytutkimukseen osallistui
21 hoitajaa. Opinnäytetyön tavoitteena on edistää ja kuvata hoitajien tuntemusta hoitotyön mittareista. Tällä tavoin voidaan mahdollistaa yhdenvertainen hoito kaikille potilaille
sairaanhoitopiirissä. Toimeksiantajan nimeämät VSSHP:n yleisimmät hoitotyön mittarit
opinnäytetyöhön olivat kipumittari Visual Analog Scale (VAS), kaatumisriskiä arvioiva
Fall Risk Assessment Tool (FRAT), painehaavojen riskimittari Braden, vajaaravitsemusta seulova Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002), aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä National Early Warning Score (NEWS), alkoholin riskikäyttöä seulova
Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), sekä nikotiiniriippuvuusmittari Fagerström.
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2 YLEISIMMÄT HOITOTYÖN MITTARIT VARSINAISSUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ
2.1 Kipumittari VAS

Visual Analog Scale eli VAS-mittari on tutkitusti tarkka ja luotettava kipumittari. Sillä voidaan arvioida kivun voimakkuutta, kuvata potilaan omaa kipukokemusta, ja arvioida kipulääkkeen vaikutusta. VAS-mittarin luotettavuutta on tutkittu erityisesti kirurgisten potilaiden hoidossa, mutta sen katsotaan soveltuvan hyvin myös dementoituneille ja iäkkäille
potilaille, jos he kykenevät kommunikoimaan ja vastaanottamaan mittarin käytön ohjeistuksen. (Pesonen ym. 2009, Barr ym. 2013, Niemi-Murola ym. 2011, Formiston mukaan
2017, 12.) VAS-mittarilla voidaan mitata myös esimerkiksi ahdistuneisuutta tai pahoinvointia. Tässä opinnäytetyössä käsitellään VAS-mittaria kipumittarina.
VAS-mittari muodostuu yleensä noin 10 senttimetrin pituisesta janasta (Kuva 1.), jonka
toinen pää kuvaa tilannetta ”ei lainkaan kipua” ja vastakkainen pää taas tilannetta, jossa
on ”voimakkain mahdollinen kipu” (Konttinen & Hamunen 2015, 1921-1923; Myles ym.
2017; Karcioglu ym. 2018, 707-714; Chiarotto ym. 2019, 245-263; Kapritsou ym. 2019).
VAS-mittarista on myös kiilan mallinen asteikko, jonka tarkoitus on hahmottaa kipujanaa
paremmin. Kiila on useimmiten punainen. (Konttinen & Hamunen 2015, 1921-1923.)

Kuva 1. Kipuasteikot (Rönkä 2018, 8).
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VAS-mittaria käytetään myös lasten hoitotyössä ja lasten kivun arvioinnissa. Sekä hoitohenkilökunta, että vanhemmat voivat sen avulla arvioida lapsen kipua tai kipulääkkeen
vaikutusta. VAS-mittaria voidaan luotettavasti käyttää, jos lapsi osaa numerot, sekä
omaa käsityksen mittasuhteista. Lapsille voidaan käyttää myös VAS-mittarin muokattua
versiota (Kuva 1.), jossa kipua kuvaamassa on viidet erilaiset kasvot. Lapsi valitsee
omaa kipuaan kuvaavan kasvojen ilmeen. Tämä on lapsille helpompi käsittää, koska
mittarissa ei ole numeroita tai vieraita sanoja. Pienillä lapsilla haasteena voi olla kivun ja
surun tunteiden erottaminen toisistaan, jolloin he voivat antaa väärän tuloksen. (Cohen
ym. 2008, Quinn ym. 2014, Röngän mukaan 2018, 8.)
Kansainvälinen kivuntutkimusyhdistys IASP (2018) määrittelee kivun olevan epämiellyttävä aistimus ja tunneperäinen kokemus. Hoidokin (2010) määritelmän mukaan kipu
vaihtelee kestoltaan, voimakkuudeltaan sekä laadultaan, fyysisenä ja subjektiivisesti koettuna elämyksenä. Kipua arvioidessa potilaan oma kokemus on aina lähtökohtana,
josta kipua aloitetaan hoitamaan. Käypä hoito-suositusten mukaan kipu tulisi arvioida
jollakin yleisimmin käytetyllä kipumittarilla, kuten VAS. (Käypä hoito-suositus 2017.)
Koska kipu on subjektiivinen kokemus, hoitajilla on usein vaikeuksia tunnistaa, mitata ja
arvioida sitä. Kivun arviointiin kuuluu tunnistaa kipu, sen voimakkuus, kesto, laatu sekä
sijainti. (Kapritsou ym. 2019.) VAS ei kykene antamaan täydellistä arviota kipukokemuksesta, koska kipu kokemuksena on niin moniulotteinen (Myles ym. 2017, 424-429).

2.2 Kaatumisriskin FRAT-seulontatyökalu

Fall Risk Assessment Tool eli FRAT on kaatumisriskin arviointiin soveltuva neljäosainen
seulontatyökalu. Se on Peninsula Health Falls Preventionin kehittämä vuodelta 1999.
(Victoria State Government 2018.) FRAT-arviointilomake (Taulukko 1. & Taulukko 2.) on
niin sanotusti lyhyt kaatumisvaaran riskiarviointimenetelmä ja se tulee tehdä iäkkäälle,
joka on kaatunut, pelkää kaatumista tai omaa tasapainovaikeuksia (Inkinen 2012; Pajala
2012, 147). Sen neljässä osiossa käsitellään iäkkään potilaan kaatumishistoriaa, lääkitystä, henkistä tilaa sekä kognition tasoa (Pajala 2012, 147).
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Taulukko 1. FRAT-arviointilomake (THL 2019).

FRAT-arviointilomakkeen tarkoitus on tunnistaa kaatumisriskin taso sekä riskitekijät, ja
näin ehkäistä kaatumisia. Arviointimenetelmän täytyy olla sopiva ympäristöön, jossa sitä
käytetään. Lisäksi sen avulla täytyy pystyä erottelemaan tehokkaasti ne ihmiset toisistaan, jotka kaatuilevat ja jotka eivät ole kaatuneet, jotta arvioinnilla voidaan kohdentaa
iäkkään kaatumisriskiin vaikuttavat riskitekijät luotettavasti. (Nunan ym. 2018, 23.)
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Taulukko 2. FRAT-arviointilomakkeen pisteytys (THL 2019).

FRAT-arviointilomakkeen avulla voidaan arvioida iäkkään kaatumisriski seuraavan vuoden ajalle (Palumbo ym. 2016, 1106). Mitä enemmän pisteitä kyselystä saa, sitä suurempi kaatumisriski arvioitavalla iäkkäällä on (THL 2019). Tavatessaan iäkkään potilaan,
sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen tulisi kysyä tältä: ”Montako kertaa olette
kaatuneet viimeisen vuoden aikana?” (Inkinen 2012; Pajala 2012, 17).
Kaatumisriskiin vaikuttavat yksilölliset tekijät luokitellaan sisäisiksi, ulkoisiksi tai tilanteeseen tai käyttäytymiseen liittyviksi vaaratekijöiksi (Taulukko 3) (Inkinen 2012). Ikääntyneiden osuuden kasvaessa edelleen, on kaatumisten ehkäiseminen maailmanlaajuinen
kansanterveydellinen haaste (Finnegan ym. 2018, 1).
Taulukko 3. Kaatumisriskiin vaikuttavat yksilölliset tekijät (THL 2016).
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Kaatumiset ovat iäkkäiden keskuudessa yleinen riski, sillä ne ovat yhdistettävissä lisääntyneeseen sairastuvuuteen ja jopa kuolleisuuteen. Kaatumiset ovat suuri syy iäkkään
elämänlaadun heikkenemiseen niiden aiheuttamien fyysisten vammojen ja oman toimintakyvyn menettämisen takia aiheutuvien negatiivisten ajatusten vuoksi. (Palumbo ym.
2016, 1107.) Iäkkäät toipuvat vammoista usein hitaasti, minkä takia vamma voi heikentää toiminta- ja liikuntakykyä pysyvästi. Lisäksi vähäinenkin kaatumisvamma lisää alttiutta uusille kaatumistapauksille. (Pajala 2012, 10.)

2.3 Vajaaravitsemuksen seulontatyökalu NRS 2002

Nutritional Risk Screening 2002 eli NRS 2002 on aikuisten vajaaravitsemuksen arviointiin kehitetty seulontamenetelmä. NRS 2002 on Kondrupin ja ESPEN-järjestön (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) työryhmien kehittämä menetelmä,
ja se soveltuu käytettäväksi esimerkiksi sairaaloissa, hoitolaitoksissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla. (Nuutinen ym. 2010, 3605-3608.) Tutkimuksen mukaan se on käyttökelpoinen myös ensiavussa aikuisilla ja vanhuksilla (Raupp ym. 2018, 6-8). Soveltuvuutta on testattu myös teho-osastolla. Käyttö teho-osastolla on kyseenalaista, koska
tutkimuksessa kävi ilmi, että melkein jokainen potilas sai teho-osastolla vähintään kolme
pistettä, vaikka lisäravitsemukselle ei heti olisi tarvetta. (Tangvik ym. 2015, 705.)
NRS 2002 (Kuva 3.) seuloo ravitsemustilaa kuuden kohdan avulla, joista saa pisteitä
riippuen arvioitavan tilanteesta. Arvioitavia asioita ovat BMI, laihtuminen edeltävän 3
kuukauden aikana, ruuan määrä edeltävällä viikolla ja mahdollisen sairauden vaikeusaste ravitsemuksen kannalta. Mitä enemmän pisteitä saa, sitä suurempi riski on vajaaravitsemukselle. Suurin saatava pistemäärä on 6 pistettä. Yli 70 vuoden ikä katsotaan vajaaravitsemuksen riskiä lisääväksi tekijäksi, ja siitä saa yhden ylimääräisen pisteen, jolloin suurin saatava pistemäärä on 7. (Nuutinen ym. 2010, 3605 – 3608; Westergren ym.
2011, 24-30; Tangvik ym. 2015, 705; Borek ym. 2017, 287; Tatsuro ym. 2019, 220-226.)
Vajaaravitsemuksen riski on olemassa, jos pisteitä kertyy ≥ 3 (Nuutinen ym. 2010, 3605
– 3608; Westergren ym. 2011, 24-30; Tangvik ym. 2015, 705; Zhang ym. 2018, 637644).
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Kuva 2. NRS 2002 -arviointilomake (Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 2019).
Ravitsemuksen arviointiin on kehitetty monenlaisia menetelmiä, mutta ESPEN-järjestö
suosittelee käytettäväksi validoituja Mini Nutritional Assessment eli MNA-testiä, Malnutrition Universal Screening Tool eli MUST-menetelmää ja NRS-2002-seulontatyökalua
(Tatsuro ym. 2019, 220-226). Verrattuna MNA-testiin, NRS 2002 on nopeampi käyttää,
ja soveltuu useammalle vanhuspotilaalle (Drescher ym. 2010, 887-893). NRS 2002 käytön tarkoituksena on löytää ne potilaat, jotka hyötyvät jonkinlaisesta lisäravitsemuksesta
(Westergren ym. 2011, 24-30). NRS 2002 on validioitu nimenomaan löytämään potilaat,
jotka hyötyvät lisäravitsemuksesta, ei seulomaan aliravittuja potilaita (Poulia ym. 2012,
378-385).
Vajaaravitsemuksen havaitseminen on tärkeää, koska sen riski kasvaa pitkissä hoitojaksoissa, jolloin se lisää kuolleisuutta, pidentää hoitojaksoja, pidentää potilaiden toipumisaikaa, sekä heikentää potilaiden toimintakykyä ja elämänlaatua. Myös hoitojaksojen kustannukset kasvavat ja hoitohenkilökunnan työmäärä lisääntyy. (Hoppu ym. 2013, 1097-
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1101.) Esimerkki aliravitsemuksen yleisyydestä sairaalahoidossa olevilla on, että jopa
puolet kroonista munuaissairautta sairastavista potilaista kärsii aliravitsemuksesta (Borek ym. 2017, 287). Vajaaravitsemukselle ovat erityisen alttiita myös laitoksissa asuvat
vanhukset (Hoppu ym. 2013,1097-1101). Myös kehitysvammaisten henkilöiden vajaaravitsemus uhkaa joskus jäädä huomaamatta. Koska suurin osa kehitysvammaisista henkilöistä ei asu itsenäisesti, on heidän ravitsemuksensa täysin toisten ihmisten varassa,
jonka takia ravitsemustilaa on tärkeää arvioida. (Arvio 2015, 3251.) NRS 2002 avulla
voidaan myös ennustaa mahdollisia komplikaatioita ruuansulatuskanavan sairauksia
sairastavilla potilailla (Leandro-Merhi ym. 2015, 647). Tutkimusten mukaan NRS-2002 ei
kuitenkaan havaitse ravitsemuksellisia muutoksia esimerkiksi tulehduksellisia suolistosairauksia (IBD) sairastavilla (Ruud ym. 2018, 106).

2.4 Braden-riskimittari painehaavoille

Braden on vuonna 1987 kehitetty painehaavojen riskimittari, jonka avulla voidaan arvioida potilaan mahdollista riskiä saada painehaava. Se soveltuu hyvin käytettäväksi esimerkiksi pitkäaikaissairaiden potilaiden hoitotyössä. (Leppänen ym. 2005, 13-15.) Braden on kehitetty 9-vuotiaille ja sitä vanhemmille (Riccioni ym. 2019, 19-15). Sitä on myös
modifioitu erilaiksi versioiksi, kuten Braden ALB, jonka ravitsemuksen osa-alue perustuu
seerumin albumiinipitoisuuteen (Chen ym. 2017, 160-174). Braden QD on kehitetty lapsipotilaiden painehaavojen arviointiin (Curley ym. 2018, 189-195).
Braden-riskimittari (Taulukko 4.) koostuu kuudesta osa-alueesta jossa pisteytetään 1-4,
lukuunottamatta kudosten venyttyminen ja hankautuminen-osiota, jossa pisteytetään 13 (Kauppinen 2013, 26-27; Cordeiro de Lima Santos ym. 2018, 1; Debon ym. 2018, 817).
Osa-alueita ovat ravitsemus, fyysinen aktiivisuus, kyky muuttaa kehon asentoa, tuntoaisti, ihon kunto ja kosteus, sekä venytys ja hankaus (Riccioni ym. 2019, 9-15). Mittarista
saatava mahdollinen pistetulos on siis 6-23 pistettä. Mitä enemmän pisteitä arvioitava
henkilö saa, sitä pienempi riski hänellä on painehaavaan. (Leppänen ym. 2005, 13-15.)
Erittäin suuri riski painehaavalle on, jos pisteitä on ≤ 9. Suuri riski on pisteillä 10-12,
kohtalainen riski pisteillä 13-14 ja olemassa oleva riski on pisteillä 15-18. Näitä suuremmilla pistemäärillä katsotaan, että riskiä painehaavalle ei ole. (Kauppinen 2013, 26-27.)
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Taulukko 4. Braden-riskiluokitusmittari painehaavoille (ICF:n www-sivut 2019).

Tutkimuksen mukaan suurin korrelaatio kokonaisriskipisteisiin on tuntoaistilla, fyysisellä
aktiivisuudella sekä ihon hankauksella ja venytyksellä (Lima-Serrano ym. 2018, 82-91).
Braden-mittarilla on jossain tilanteissa virheellisesti arvioitu myös potilaan ravitsemusta
ja mahdollista virhe- tai aliravitsemustilaa mittarin yhden osa-alueen perusteella. Mittari
ei sovellu potilaan ravitsemuksen arviointiin, vaikka sen yhtenä osa-alueena on ravitsemus. Kirjallisuuden perusteella ravitsemus osa-alueena on muihin osa-alueisiin nähden
epätarkin arvioitaessa painehaavojen riskiä. (Phillips ym. 2018, 385-391.)
Painehaavariskin arviointiin on kehitetty erilaisia mittareita ja menetelmiä, joista Braden
on yksi yleisimmistä. Se ei kuitenkaan ole välttämättä päivittäisessä hoitotyössä yksinkertaisin käyttää. (Iivanainen ym. 2011, 16-19.) Braden-riskimittari on kuitenkin yleisesti
käytössä ympäri maailmaa (Kauppinen 2013, 26-27).
Painehaava on kudoksen vaurio, joka esiintyy usein luu-ulokkeiden kohdalla. Painehaavan aiheuttaa kudokseen kohdistuva paine tai venytys ja paine yhdessä. (Ahtiala ym.
2017, 2614-2615.) Painehaavat heikentävät elämänlaatua, aiheuttavat infektioita, lisäävät hoitojaksojen pituutta, sekä komplikaatioineen lisäävät kuolleisuutta (Kauppinen
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2013, 26-27). Ristiluun sekä häntäluun alue ovat erityisen alttiita alueita painehaavojen
muodostumiselle, erityisesti teho-osastoilla, pitkäaikaishoitolaitoksissa sekä vuodeosastoilla (Sardo ym. 2018, 95-100).
Painehaavat ovat maailmanlaajuinen ongelma hoitotyössä, huolimatta erilaisista painehaavojen riskimittareista (Sardo ym. 2018, 95-100). Ne vaikuttavat arviolta 2,5 miljoonaan potilaaseen vuodessa (Phillips ym. 2018, 385-391). Vuonna 2017 arvioitiin, että
Suomessa painehaavoja esiintyy 55 000-85 000 potilaalla vuosittain. Tästä määrästä
uusia potilaita on noin 25 000-40 000. Painehaavat ja niiden hoito kustantaa vuosittain
noin 480 miljoonaa euroa, jonka on arvioitu olevan jopa 2-3% terveydenhuollon kokonaiskuluista. (Soppi 2014, 3038; Ahtiala ym. 2017, 2614-2615.) Maailmanlaajuista STOP
painehaavoille-päivää vietetään aina marraskuun kolmantena torstaina (Kuva 3.).

Kuva 3. STOP painehaavoille -päivä (Suomen haavanhoitoyhdistys ry 2017).
2.5 Aikaisen varoituksen NEWS-pisteytysjärjestelmä

National Early Warning Score eli NEWS on Royal College of Physiciansin vuonna 2012
kehittämä työkalu, joka parantaa aikuispotilaan kliinisen tilan heikkenemisen havaitsemista (National Health Service Englandin www-sivut 2019). NEWS-pisteytysjärjestelmä
ei sovellu raskaana oleville eikä pediatrisille potilaille heidän erilaisten fysiologisten ominaisuuksiensa vuoksi aikuispotilaisiin verrattuna (McClelland 2015, 80). NEWS-pisteytysjärjestelmän tavoitteena on auttaa hoitohenkilökuntaa tunnistamaan sellaiset potilaat
ajoissa, joiden vointi huononee syystä tai toisesta. Potilaan hoitoa ja monitorointia voidaan tehostaa, kun potilaan voinnin heikkeneminen havaitaan aiemmin, ja samalla saatetaan estää sairauden eteneminen tehohoitoa vaativaksi. (Leppänen ym. 2014, 10-11;
Leppänen & Peltomaa 2018, 90.) NEWS-pisteytysjärjestelmällä on todettu olevan parempi kyky havaita potilaat, joilla on riski sydänpysähdykseen, tehohoitoon ajautumiseen
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tai kuolemaan seuraavan vuorokauden aikana kuin yli 30 muulla riskipisteytysjärjestelmällä (Smith ym. 2013, 465; Karjalainen ym. 2018, 786).
NEWS-pisteytyksessä (Taulukko 5.) tarkastellaan potilaan hengitystaajuutta, happisaturaatiota, verenpainetta, sykettä, tajunnan tasoa, lämpötilaa ja lisähapen käytön tarvetta.
Jokainen edellä mainituista toiminnoista on luokiteltu pisteillä 0-3 sen mukaisesti, kuinka
paljon ne poikkeavat normaaleista arvoista. (Day & Oxton 2014, 1036.) Mitä korkeampi
pistemäärä saadaan, sitä enemmän mittaustulokset ovat poikenneet normaaliarvoista
(Karjalainen ym. 2018, 786). Potilaan riskin sekä monitoroinnin ja jatkotoimenpiteiden
tarpeen arvioimiseksi pisteet ovat myös värikoodattuja (Leppänen ym. 2014, 11; Leppänen & Peltomaa 2018, 90).
Taulukko 5. NEWS – Aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä (Karjalainen ym. 2018, 787).
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Sairaanhoitaja laskee potilaan NEWS-pisteet, kun potilaalta on mitattu hengitystaajuus,
happisaturaatio, verenpaine, syke ja lämpötila. Samalla tarkkaillaan potilaan tajunnan
tasoa ja lisähapen tarvetta. NEWS-pistetaulukkoa apuna käyttäen arvioidaan potilaan
tilaa ja riskiä. Alle 4 pisteen tulos tarkoittaa matalaa riskiä, kun taas yksittäisestä mittauksesta saatu 3 pisteen tulos tai koko mittauksesta yhteensä saatu ≥ 7 pistettä tarkoittaa
korkeaa riskiä. Pisteiden sijoittuessa välille 5-6 tulkitaan potilaan riskin olevan keskivaiheilla. (Leppänen ym. 2014, 11.)
NEWS-pisteytysjärjestelmä kehitettiin käytettäväksi akuuteissa sairastapauksissa ja ambulanssissa (National Health Service Englandin www-sivut 2019). Pisteytys onkin todettu
luotettavaksi peruselintoimintojen häiriöiden mittariksi päivystyspoliklinikoilla ja ensihoidossa, sekä päivystysaikana erityisesti niukoilla resursseilla toimivilla vuodeosastoilla.
Myös kotihoidon henkilökunta voi käyttää NEWS-pisteytysjärjestelmää jo potilaan kotona, minkä perusteella päivystyksessä voidaan arvioida saapuvan potilaan hoidon tarpeen kiireellisyyttä. Kun kaikki terveydenhuoltojärjestelmän tasot käyttävät samaa pisteytysjärjestelmää, tarjoaa NEWS yhtenäisen tavan arvioida potilaan peruselintoimintojen tilaa. (Karjalainen ym. 2018, 786-788.) NEWS-pisteytysjärjestelmää suositellaan käytettäväksi maailmanlaajuisesti kaikissa sairaaloissa, sillä sen käytön on arvioitu pelastavan noin 6000 henkeä vuodessa. (Day & Oxton 2014, 1036).

2.6 Alkoholin riskikäyttöä seulova AUDIT-testi

Alcohol Use Disorders Identification Test eli AUDIT on kehitetty havaitsemaan riskijuomista ja alkoholihaittojen varhaista ilmaantumista. Se on eniten käytetty riskijuomisen
seulontaväline. AUDIT-testi (Kuva 4.) sisältää 10 kysymystä, joilla pyritään kartoittamaan
alkoholin käytön tiheyttä, kerralla käytettyä alkoholimäärää, sekä humalajuomista ja siitä
aiheutuvia haittoja. Testin tarkoituksena on tunnistaa alkoholista riippuvaisia henkilöitä,
mutta myös niitä, joille juominen on vasta aiheuttamassa ongelmia ja näin ehkäistä mahdollisten ongelmien eteneminen. (Iivanainen & Syväoja 2012, 584-586.) AUDIT-testi on
Maailman terveysjärjestön (WHO) kehittämä, ja se on tarkka mittari kuvaamaan alkoholin käytön riskiä sukupuolesta, iästä ja kulttuurista riippumatta (Fujii ym. 2016, 2).
AUDIT-testi on helppo tehdä, eikä siihen tarvita terveysalan koulutusta. Testi ja ohjeet
sen tekemiseen ovat kaikkien saatavilla internetissä. (Telakivi 2011.) Testin kysymykset
1-3 mittaavat alkoholin kulutusta, kun taas kysymykset 4-10 mittaavat alkoholin aiheuttamia haittoja ja riippuvuutta (Hooper ym. 2017, 319). AUDIT-testin kaikki 10 kysymystä
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on pisteytetty 0-4, ja maksimipistemäärä testistä on 40 (Levola 2018, 22). AUDIT-testin
mukaan alkoholin käytön tulkitaan olevan hallinnassa, kun testistä saa 0-7 pistettä. Kun
pisteet sijoittuvat 8-13 välille, katsotaan vastaajan alkoholinkäytön olevan niin runsasta,
että siihen liittyy jo riskejä. Pisteiden ollessa ≥ 14 päihderiippuvuus on todennäköinen ja
alkoholinkäyttöä tulisi vähentää. (Terveysportti 2011.)
Käytännön hoitotyössä AUDIT-testi on koettu ajoittain vaivalloiseksi toteuttaa muun muassa sen kysymysten määrän vuoksi. AUDIT-testistä onkin olemassa myös lyhyempi
versio; AUDIT-C. (Bergström ym. 2014, 533.) Sen on tutkimuksissa osoitettu olevan
herkkyydeltään ja tarkkuudeltaan lähes poikkeuksetta samanveroinen alkuperäisen AUDIT-testin kanssa (Bergström ym. 2014, 533; Fujii ym. 2016, 2). AUDIT-C sisältää alkuperäisen kyselyn kolme ensimmäistä kysymystä. Näillä kysymyksillä täsmennetään sitä,
kuinka usein potilas ylipäätään juo alkoholia, kuinka paljon hän juo kerralla ja kuinka
usein hän juo enemmän kuin kuusi alkoholiannosta. (Iivanainen & Syväoja 2012, 585;
Niemelä 2013, 1885; Bergström ym. 2014, 533.) Lisäksi on olemassa vieläkin lyhyempi
versio, AUDIT-3, jossa käytetään pelkästään alkuperäisen testin kolmatta kysymystä; ”
Kuinka usein olet juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia” (Iivanainen & Syväoja
2012, 585; Bradley ym. 2003, Bush ym. 1998, Levolan mukaan 2018, 22). Kymmenen
kysymyksen AUDIT-testi on parempi vaihtoehto, kun alkoholin kulutuksen lisäksi halutaan selvittää alkoholista johtuvia vaikutuksia potilaan sosiaalisiin suhteisiin (Niemelä
2013, 1885).
Alkoholin riskikäyttö on Suomessa merkittävä kansanterveydellinen ongelma, jonka suoriin ja epäsuoriin terveyshaittoihin kuolee vuosittain tuhansia ihmisiä. Päihdetyöhön liittyy
mittavia kustannuksia, minkä vuoksi alkoholin ongelmalliseen käyttöön on aiheellista
puuttua tarpeeksi ajoissa. (Bergström ym. 2014, 533.) Tutkimusten mukaan erityisesti
perusterveydenhuollon hoitokontaktien kautta voidaan vaikuttaa merkittävästi alkoholin
liikakulutukseen. Tärkeää on riskikäytön havaitseminen varhain ja siihen puuttuminen.
(Kuokkanen & Seppä 2010, 1322.)
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Kuva 4. AUDIT-testi (Terveysportti 2011).

2.7 Fagerströmin nikotiiniriippuvuustesti

Fagerströmin testi (Fagerstöm Test for Nicotine Dependence, FTND) on yleisimmin käytetty nikotiiniriippuvuutta ja sen voimakkuutta kuvaava testi (Ollila ym. 2010, 1271;
Mushtaq & Beebe 2017, 1096; Fagerström ym. 1978, Tuovisen mukaan 2018, 23). Se
on ruotsalaisen tupakka-asiantuntijan, tohtori Karl Fagerströmin kehittämä (Iivanainen &
Syväoja 2012, 586; Päihdelinkki 2019). Fagerströmin testi on kehitetty nykyiseen
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muotoonsa vuonna 1991 Fagerström Tolerance Questionnaire (FTQ, 1978) pohjalta.
FTQ:n alkuperäisestä kahdeksasta kysymyksestä säilytettiin kuusi nykyistä Fagerströmin testiä (Kuva 5.) varten. Samalla joidenkin osien pisteytystä muutettiin ja testin maksimipistemääräksi luokiteltiin 10 pistettä entisen 11 pisteen sijaan. Kehitysmuutokset tehtiin FTQ:ssa esiintyneiden psykometristen ja käsitteellisten ongelmien vuoksi. (Heatherton ym. 1991, 1125.)

Kuva 5. Fagerströmin nikotiiniriippuvuustesti (THL 2018).
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Fagerströmin nikotiiniriippuvuustesti koostuu kuudesta kysymyksestä, joilla mitataan tupakoinnin aiheuttaman nikotiiniriippuvuuden voimakkuutta (Fagerström 1978, Hällforsin
mukaan 2017, 36; Fagerström ym. 1978, Tuovisen mukaan 2018, 24; Society for Research on Nicotine & Tobacco 2019). Kussakin kysymyksessä tulee vastata lähinnä
omaa tilannetta kuvaavan vaihtoehdon mukaisesti (Päihdelinkki 2019). Mitä korkeamman pistemäärän testistä saa, sitä merkittävämmäksi nikotiiniriippuvuus luetaan (Iivanainen & Syväoja 2012, 588). Testi on pisteytetty asteikolla 0-10. 0-2 pisteen tulos luetaan
vähäiseksi nikotiiniriippuvuudeksi, 3-6 pistettä kohtalaiseksi nikotiiniriippuvuudeksi ja 710 voimakkaaksi nikotiiniriippuvuudeksi. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.)
Fagerströmin testistä on olemassa myös kahden kysymyksen versio (The Heaviness of
Smoking Index, HSI) (Society for Research on Nicotine & Tobacco 2019). Se sisältää
aiemmin mainituista kuudesta kysymyksestä kysymykset yksi ja neljä; ”Kuinka pian (minuuteissa) herättyäsi poltat ensimmäisen savukkeen” sekä ”Kuinka monta savuketta poltat päivittäin” (Hällfors 2017, 36; Saarelma 2018; Heatherton ym. 1991, Tuovisen mukaan 2018, 24; Society for Research on Nicotine & Tobacco 2019). Näiden kahden kysymyksen on todettu toimivan parhaiten nikotiiniriippuvuuden arvioinnissa (Ollila ym.
2010, 1271; Society for Research on Nicotine & Tobacco 2019). Nikotiiniriippuvuus kuvataan sitä vahvemmaksi, mitä nopeammin aamun ensimmäinen savuke poltetaan (Iivanainen & Syväoja 2012, 588). HSI on pisteytetty asteikolla 0-6. Yhteispisteet 0-1 tulkitaan vähäiseksi nikotiiniriippuvuudeksi, 2 pistettä kohtalaiseksi, 3 pistettä vahvaksi ja ≥
4 pistettä erittäin vahvaksi nikotiiniriippuvuudeksi. (Saarelma 2018.)
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA
TUTKIMUSKYSYMYKSET
Opinnäytetyön tarkoitus on kartoittaa VSSHP:n hoitajien tuntemusta sairaanhoitopiirin
yleisimmistä hoitotyön mittareista, jotka ovat kipumittari Visual Analog Scale (VAS), kaatumisriskiä arvioiva Fall Risk Assessment Tool (FRAT), painehaavojen riskimittari Braden, vajaaravitsemusta seulova Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002), aikaisen
varoituksen pisteytysjärjestelmä National Early Warning Score (NEWS), alkoholin riskikäyttöä seulova Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), sekä nikotiiniriippuvuustesti Fagerström. Lisäksi kartoitetaan niiden käyttöä ja hyödyntämistä hoitotyössä
ja potilaan hoidossa. Opinnäytetyön tavoitteena on edistää hoitajien tuntemusta hoitotyön mittareista, sekä mahdollistaa näin yhdenvertainen hoito kaikille potilaille. Tavoitteena on myös mittareiden käytön lisääntyminen hoitotyössä tutkimuksen perusteella.
Tutkimuskysymyksinä ovat
1. Miten VSSHP:n hoitajat tuntevat heillä yleisimmin käytössä olevat hoitotyön mittarit?
2. Miten VSSHP:n hoitajat osaavat käyttää sairaanhoitopiirin yleisimpiä mittareita?
3. Kuinka usein VSSHP:n hoitajat hyödyntävät yleisimpiä mittareitaan hoitotyössä?
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS
4.1 Tutkimusmenetelmä

Tutkimusmenetelmänä käytettiin strukturoitua kyselyä ja mittareista tehtiin narratiivinen
kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli luoda tietoperusta mittareista, jotta osattiin tehdä niitä koskeva kyselylomake. Lisäksi kirjoitettiin saatekirje (Liite
1.), jonka sisältö kerrattiin ennen tutkimuksen aloittamista. Kyselylomake (Liite 2.) tehtiin
ensin paperisena versiona, josta se siirrettiin toteutusalustalle Kahoot-sovellukseen.
Opinnäytetyön teoreettista viitekehystä luodessa (Taulukko 6.) käytettiin kolmea eri hakukonetta. Suomalaisia lähteitä etsiessä käytössä oli Medic ja kansainvälisissä lähteissä
Cinalh Complete ja Elsevier Science Direct. Lisäksi tietoa haettiin manuaalisesti oppikirjoista, lähdeluetteloista ja aihetta käsittelevistä kirjoista.
Taulukko 6. Hakupolku
MITTARIT
VAS

Hakusanat

MEDIC

CINAHL

ELSEVIER

”visual analog

(MH "Visual Ana-

"visual analog scale"

scale” AND ”ki-

log Scale") AND

AND "pain measure-

vun arviointi”

"pain assess-

ment"

ment"
Rajaukset

Asiasanahaku

2018-2019, eng-

2017-2019

lish

FRAT

Hakutulokset

88

Otsikosta valittu

8

-

5

Valittu

3

-

4

Hakusanat

kaatu* kaatu-

"fall risk assess-

"fall risk assessment

misrisk*

ment tool frat"

tool frat"

Asiasanahaku,

2010-2019, full

2010-2019, review

2010-2019

text

articles, research ar-

Rajaukset

2498

176

ticles, encyclopedia,
practice guidelines
Hakutulokset

196

1

21

Otsikosta valittu

15

1

5

Valittu

1

1

2

Taulukko jatkuu
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Taulukko jatkuu

NRS 2002

Braden

Hakusanat

"nutritional risk

"nutritional risk

NRS 2002

screening" / va-

screening" AND

jaaravitsemus

”NRS”

Rajaukset

Vapaasanahaku

2009-2019

2018-2019

Hakutulokset

1/4

290

615

Otsikosta valittu

1/2

17

15

Valittu

1/2

6

4

Hakusanat

“Braden” AND

(MH "Braden

braden AND pres-

“painehaava”

Scale") AND

sure

"pressure ulcer"
AND "validity"

NEWS

Rajaukset

Vapaasanahaku

2017-2019

2018-2019

Hakutulokset

106

171

200

Otsikosta valittu

5

8

12

Valittu

5

4

4

Hakusanat

"national early

"national early

"national early war-

warning score"

warning score"

ning score"

Vapaasanahaku

Full text

2010-2019, review

Rajaukset

articles, research articles, encyclopedia,
practice guidelines,
open access

AUDIT

Hakutulokset

5

18

138

Otsikosta valittu

5

5

12

Valittu

3

2

1

Hakusanat

AUDIT

”Alcohol Use Dis-

”Alcohol Use Disor-

orders Identifica-

ders Identification

tion Test (AUDIT)”

Test (AUDIT)”

Asiasanahaku,

Full text, 2010-

2017-2019, review

2010-2019

2019

articles, research ar-

Rajaukset

ticles, encyclopedia,
practice guidelines
Hakutulokset

31

162

Otsikosta valittu

8

10

-

Valittu

4

2

-

Taulukko jatkuu
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Taulukko jatkuu
Hakusanat

Fagerström

Rajaukset

”fagerström”

”Fagerström Test

”Fagerström Test for

AND ”nikotiini”

for Nicotine De-

Nicotine Depend-

pendence”

ence”

2017-2019

2010-2019, review

2010-2019

articles, research articles, encyclopedia,
practice guidelines
Hakutulokset

32

69

1146

Otsikosta valittu

6

4

-

Valittu

2

1

-

Tietoperustaa luodessa ei löytynyt tutkimuksia mittareiden tunnettavuudesta maailmalla.
Löydetty aineisto oli liian spesifistä ja koski esimerkiksi tietyn mittarin käyttöä tietyllä potilasryhmällä tai tietyssä käyttöympäristössä. Kirjallisuuskatsauksessa keskityttiin luomaan tietoperusta yleisesti mittareista. Vertaaminen aikaisempaan tutkimusnäyttöön ei
siis tällä tietoperustalla onnistu. Vertaaminen muihin tutkimuksiin on tämän opinnäytetyön mahdollinen jatkotutkimusaihe.
Kahoot on internetissä ilmainen, pelin tavoin toimiva oppimisalusta, johon kuka tahansa
voi luoda ”Kahootin” eli tietovisan tai kyselyn. Vastaajat kirjautuvat sivustolle nimimerkillä
ja yksilöllisellä koodilla, jonka avulla aukeaa koodia vastaava tietovisa. Vastausvaihtoehtoja on maksimissaan neljä. (Kahoot.com 2019.) Kysymykset ovat muodoltaan kyllä/ei
-vastauksia tai monivalintakysymyksiä. Avoimia kysymyksiä ei Kahootin avulla pysty toteuttamaan.
Kaikkien mittareiden väittämät noudattavat samaa kaavaa. Jokaisesta mittarista kysytään samat asiat, samalla tavalla ja samassa järjestyksessä. Myös vastausvaihtoehdot
ovat kaikkien mittareiden kohdalla samat. Valmiissa kyselylomakkeessa on yhteensä 35
väittämää ja kolme kysymystä taustamuuttujista. Jokaisesta hoitotyön mittarista on viisi
väittämää. Kyselyssä on sekä monivalintaväittämiä, että asteikkoihin perustuvia väittämiä. Koska Kahootissa ei voi toteuttaa avoimia kysymyksiä, joudutaan miettimään tarkemmin väittämien asettelua ja vastausvaihtoehtoja. Vastausvaihtoehtoja on Kahootissa
maksimissaan neljä, joten kyselyssä ei voida käyttää esimerkiksi perinteistä viisiportaista
Likertin asteikkoa. Kyselyä varten luotiin siis neliportainen asteikko; 1=täysin eri mieltä,
2=lähes eri mieltä, 3=lähes samaa mieltä, 4=täysin samaa mieltä. Väittämässä, ”Käytän
mittaria

säännöllisesti”,

vaihtoehtoina

ovat;
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”viikoittain/kuukausittain” ja ”harvemmin kuin kuukausittain”. Kyselyn toteuttaminen Kahootin avulla oli pilottimainen kokeilu, eivätkä hoitajat tienneet etukäteen kyselyn aiheesta tai sen toteutustavasta.
Kysely on vakioitu, eli kaikilta kyselyyn osallistuneilta kysytään samat asiat samalla tavalla ja samassa järjestyksessä. Osaamista mitattaessa kysely sopii menetelmäksi,
koska osaaminen koetaan usein henkilökohtaiseksi asiaksi. (Vilkka 2007, 28.) Kyselylomake on strukturoitu, eli sen kysymykset ja vastausvaihtoehdot ovat tarkasti rakennettuja ennen kyselyn toteuttamista. Kyselylomakkeen kysymykset rakennetaan tutkimuksen tarkoitusta ja tavoitteita palvellen. Kysymykset eivät saa olla johdattelevia, eivätkä
monitulkintaisia. (Valli & Aaltola, 2015, 85.) Kysymysten vastausvaihtoehdot rakennetaan niin, että ne sulkevat toisensa pois. Näin vastaajalle ei tule tunnetta, että kaksi vastausvaihtoehdoista sopii vastaukseksi. Kysymyksessä ei saa myöskään olla kahta kysymystä, joten konjunktioiden käyttöä tulee välttää. Kysymyksen rakennuksessa kiinnitetään huomiota, että vastaajat ymmärtävät kysymyksen samalla tavalla. (Vilkka 2007, 7073.)
Kyselyn etuna on sen tehokkuus, sen mahdollistama laaja tutkimusaineisto, sekä valmiit
tilastolliset analyysitavat. Toisaalta ongelmana voi olla vastausvaihtoehtojen tulkintaerot,
vastaajien vähäinen tieto kysyttävästä aiheesta, sekä vastauskato. Lisäksi monivalintakysymysten etuna on vastausten mielekäs vertailu analyysivaiheessa, sekä vähemmän
kirjavat vastaukset samaan kysymykseen. (Hirsjärvi ym. 2005, 184-190.)

4.2 Kohderyhmä

Kohderyhmänä opinnäytetyölle oli toimeksiantajan osoittama ryhmä sairaanhoitajia ja
lähihoitajia Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä. Vastaajia oli yhteensä 21. Ryhmä
vastasi Kahoot-kyselyyn huhtikuussa 2019 osastotunnilla. Kyselyyn vastaamiseen sekä
alkuinfoon oli varattu aikaa 20 minuuttia, jolloin osallistuijille kerrottiin saatekirjeen sisältö, muistutettiin anonymiteetin säilyttämisestä ja tutkimuksen vapaaehtoisuudesta.
Vastaajilla oli myös mahdollisuus täyttää kysely paperiversiona.
Taustamuuttujakysymyksiä oli kolme (Taulukko 7.); vastaajan ikä, työkokemus hoitotyössä vuosina ja ylin terveysalan koulutus. Ikäjakauma on vastaajien kesken tasainen,
työkokemusvuosissa löytyy vaihtelevuutta. Suurimmalla osalla (f=16) on ylimpänä terveysalan koulutuksena opistotaso tai ammattikorkeakoulututkinto.
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Taulukko 7. Vastaajien taustamuuttujat
Vastaajan ikä

f

18-29v

6

30-39v

3

40-49v

6

50v +

6

Työkokemus hoitotyössä vuosina

f

0-7v

9

8-15v

5

16-25v

3

26v +

4

Ylin terveysalan koulutus

f

Opistotaso / AMK

16

Terveysalan perustutkinto

1

Ylempi AMK

2

Yliopisto

2

4.3 Aineiston keruu ja analyysi

Tutkimusluvan myöntämisen jälkeen kysely toteutettiin VSSHP:n kahdella eri osastolla
huhtikuussa 2019. Osastolta A kyselyyn vastasi 12 hoitajaa, ja osastolta B vastasi 9 hoitajaa. Vastaajia oli yhteensä molemmilta osastoilta 21.
Kyselyyn osallistuneille kerrottiin opinnäytetyön aiheesta ja tarkoituksesta. Vastaajat saivat ennen kyselyn aloittamista lyhyen käyttökoulutuksen Kahootista, sekä saatekirjeen
sisältö kerrattiin. Vastaajia muistutettiin anonymiteetin säilyttämisestä, sekä tutkimuksen
vapaaehtoisuudesta.
Kyselyn jälkeen tuli ilmi, että osastoilla on kipumittarina käytössä Numeral Rating Scale
eli NRS, eikä tässä opinnäytetyössä käsiteltävä VAS. Vastaajat kuitenkin mielsivät väittämät VAS-mittarista koskemaan mitä tahansa käytössä olevaa kipumittaria. Näin ollen
tuloksissa VAS-mittaria koskevat väittämät vastaavat paremminkin NRS:n käyttöön
osastolla. Haasteena ilmeni myöskin se, ettei Kahootissa voi muuttaa antamaansa vastausta. Näin ollen kyselyn aikana kävi ilmi, että osa vastaajista vastasi liian nopeasti
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väittämiin, lukematta vastausvaihtoehtoja tarkemmin. Näin kävi ensimmäisen mittarin
(VAS) kohdalla viidennessä väittämässä, jossa vastausvaihtoehdot ovat erilaiset.
Kyselyyn vastanneet hoitajat sanoivat kyselyn päätyttyä, että aineiston keruu oli nopeaa
ja helppoa, sekä mukavaa vaihtelua aikaisempiin tapoihin verrattuna. Aikaisemmin Kahoot-sovellusta ei ole käytetty tutkimukseen osallistuneilla osastoilla. Vastaajat kokivat
Kahootin positiivisena uutena menetelmänä, jota oli yksinkertaista ja mielekästä käyttää.
Kyselyn jälkeen Kahootista on ladattavissa valmis Excel-raportti annetuista vastauksista
kyselyn toteuttajille, joka tallennettiin opinnäytetyön tekijöille. Aineisto analysoitiin Exceltaulukko-ohjelmaa käyttäen. Paperille annetut vastaukset (n=3) siirrettiin manuaalisesti
Exceliin. Aineistoa kuvaillaan ja havainnollistetaan taulukoin ja kuvioin. Prosentteja ei
käytetä pienen vastaajamäärän vuoksi (N=21).
Osaston A ja osaston B vastaukset siirrettiin Excel-taulukko-ohjelmassa samaan taulukkoon, josta tehtiin jokaista mittaria varten omat taulukot. Ensin laskettiin taustamuuttujien
frekvenssit taulukkoon. Sen jälkeen jokaisesta väittämästä tehtiin omat taulukot. Kyselylomakkeessa olleet vastausvaihtoehdot muutettiin asteikosta numeerisiksi (Taulukko 8).
Väittämistä laskettiin maksimit, minimit ja moodit, sekä tehtiin frekvenssejä kuvaavat kuviot. Aineiston analyysi toteutettiin yhdistämällä jokaisesta mittarista samat väittämät ja
vertailemalla niitä toisiinsa. Näin ollen saatiin viisi kuviota kuvaamaan hoitajien tuntemusta, käyttöä ja hyödyntämistä eri mittareista. Samalla havaittiin mittareiden tuntemuksissa esiintyviä eroja. Lisäksi vertailtiin mittarikohtaisesti mittareiden väittämiä ja niiden
välisiä yhteyksiä. Tästä saatiin seitsemän visuaalisen statistiikan kuvioita.
Taulukko 8. Vastausvaihtoehtojen numeeriset arvot
Vaihtoehto

Numero

Täysin samaa mieltä

4

Lähes samaa mieltä

3

Lähes eri mieltä

2

Täysin eri mieltä

1

Vaihtoehto käytön säännöllisyydestä

Numero

En käytä

1

Päivittäin

2

Viikoittain/Kuukausittain

3

Harvemmin kuin kuukausittain

4
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5 TULOKSET
5.1 Tulokset mittarikohtaisesti

VAS-mittaria koskevia väittämiä tarkastellessa (Kuvio 1.) huomataan, että kaikissa väittämissä eniten vastauksia on saanut vaihtoehto ”täysin samaa mieltä”. Mittarin hyödyksi kokeminen ja koettu osaaminen mittarin antamaan tulokseen reagoinnissa ovat
kuitenkin saaneet paljon vähemmän ”täysin samaa mieltä” -vastauksia kuin tunnettavuus ja mittarin käytön osaaminen.

Visual Analog Scale (N=21)
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Täysin samaa mieltä

Lähes samaa mieltä

Lähes eri mieltä

Täysin eri mieltä

Tunnettavuus
Mittarin käytön osaaminen
Mittarin hyödyksi kokeminen
Koettu osaaminen mittarin tulokseen reagoinnissa

Kuvio 1. VAS-mittarin väittämät
FRAT-seulontatyökalua koskevia väittämiä tarkastellessa (Kuvio 2.) huomataan, että
suurin osa vastaajista tiesi mittarin. Seulontatyökalun käytön osaaminen, hyödyksi kokeminen ja koettu osaaminen seulontatyökalun mittarin tulokseen reagoinnissa vastaukset olivat vaihtelevia. Suurin osa vastauksista oli ”lähes samaa mieltä” ja ”lähes eri
mieltä”.
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Fall Risk Assessment Tool
12
10
8
6
4
2
0
Täysin samaa mieltä

Lähes samaa mieltä

Lähes eri mieltä

Täysin eri mieltä

Tunnettavuus (n=20)
Mittarin käytön osaaminen (N=21)
Mittarin hyödyksi kokeminen (N=21)
Koettu osaaminen mittarin tulokseen reagoinnissa (N=21)

Kuvio 2. FRAT-seulontatyökalun väittämät
NRS 2002 -seulontatyökalua koskevia väittämiä tarkastellessa (Kuvio 3.) huomataan,
että lähes kaikki (f=19) tiesivät, mikä NRS 2002-seulontatyökalu on ja samalla suurin
osa vastaajista koki osavaansa myös käyttää sitä. Yli puolet vastaajista (f=14) vastasi
olevansa ”lähes samaa mieltä” väittämässä koetusta hyödyllisyydestä hoitotyössä.

Nutritional Risk Screening 2002 (N=21)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Täysin samaa mieltä

Lähes samaa mieltä

Lähes eri mieltä

Tunnettavuus
Mittarin käytön osaaminen
Koettu hyödyllisyys hoitotyössä
Koettu osaaminen mittarin tulokseen reagoinnissa

Kuvio 3. NRS 2002-seulontatyökalun väittämät
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Braden-riskimittaria koskevia väittämiä tarkastellessa (Kuvio 4.) huomataan, että kaikki
vastaajat tiesivät, mikä Braden-riskimittari on. Suurin osa (f=15) osasi myös käyttää
mittaria. Kuviossa tämä havainto näkyy samansuuntaisina ja -muotoisina käyrinä. Seulontatyökalun kokeminen hyödylliseksi ja sen antamaan tulokseen reagoiminen ovat
myöskin kuvion käyrinä samansuuntaiset ja -muotoiset. Näihin väittämiin eniten vastauksia on saanut ”lähes samaa mieltä”.

Braden-riskimittari
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Täysin samaa mieltä

Lähes samaa mieltä

Lähes eri mieltä

Täysin eri mieltä

Tunnettavuus (N=21)
Mittarin käytön osaaminen (N=21)
Koettu hyödyllisyys hoitotyössä (n=20)
Koettu osaaminen mittarin tulokseen reagoinnissa (N=21)

Kuvio 4. Braden-riskimittarin väittämät
NEWS-pisteytysjärjestelmää koskevia väittämiä tarkastellessa (Kuvio 5.) huomataan,
että suurin osa vastaajista tiesi, mikä NEWS-pisteytysjärjestelmä on. Tästä kertoo kuviossa näkyvä hyvin jyrkkä käyrä. Mittarin käytön osaamista kuvaavasta käyrästä on havaittavissa samansuuntaisuus ja -muotoisuus tunnettaavuus-käyrän kanssa. Osaamista kuvaava käyrä on kuitenkin huomattavasti loivempi, joka kertoo vastausten vaihtelevuudesta. Pisteytysjärjestelmän kokeminen hyödylliseksi ja sen antamaan tulokseen reagoiminen ovat myöskin kuvion käyrinä samansuuntaiset ja -muotoiset.
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National Early Warning Score (N=21)
20
15
10
5
0
Täysin samaa mieltä

Lähes samaa mieltä

Lähes eri mieltä

Täysin eri mieltä

Tunnettavuus
Mittarin käytön osaaminen
Koettu hyödyllisyys hoitotyössä
Koettu osaaminen mittarin tulokseen reagoinnissa

Kuvio 5. NEWS-pisteytysjärjestelmän väittämät
AUDIT-testiä koskevia väittämiä tarkastellessa (Kuvio 6.) huomataan, että suurin osa
vastaajista tiesi, mikä kyseinen mittari on. Käytön osaamista kuvaava käyrä näyttäytyy
kuviossa samansuuntaisena ja -muotoisena kuin tunnettavuutta kuvaava käyrä. AUDIT-testin kokeminen hyödylliseksi ja sen antamaan tulokseen reagoiminen ovat myöskin kuvion käyrinä samansuuntaisia ja -muotoisia, vaikkakin hyödyllisyyttä kuvaava
käyrä näyttäytyy näistä kahdesta käyrästä tasaisempana.

Alcohol Use Disorders Identification Test (N=21)
25
20
15
10
5
0
Täysin samaa mieltä

Lähes samaa mieltä

Lähes eri mieltä

Tunnettavuus
Mittarin käytön osaaminen
Koettu hyödyllisyys hoitotyössä
Koettu osaaminen mittarin tulokseen reagoinnissa

Kuvio 6. AUDIT-testin väittämät
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Fagerströmin testiä koskevia väittämiä tarkastellessa (Kuvio 7.) huomataan, että suurin
osa vastaajista tiesi, mikä kyseinen mittari on. Kuviossa tämä esiintyy jyrkän muotoisena käyränä. Osaamista kuvaava käyrä on tunnettavuutta kuvaavan käyrän kanssa
samansuuntainen, mutta osaamista kuvaava käyrä on huomattavasti loivempi. Fagerströmin testin kokeminen hyödylliseksi ja sen antamaan tulokseen reagoiminen kuvautuvat kuvion käyrinä samansuuntaisina ja -muotoisina, vaikkakin hyödyllisyyttä kuvaava
käyrä näyttäytyy näistä kahdesta käyrästä tasaisempana.

Fagerströmin testi (N=21)
20
15
10
5
0
Täysin samaa mieltä

Lähes samaa mieltä

Lähes eri mieltä

Täysin eri mieltä

Tunnettavuus
Mittarin käytön osaaminen
Koettu hyödyllisyys hoitotyössä
Koettu osaaminen mittarin tulokseen reagoinnissa

Kuvio 7. Fagerströmin testin väittämät

5.2 Mittareiden vertailu

VAS-mittari ja Braden-riskimittari tunnettiin parhaiten (Kuvio 8.). Eniten vaihtelua vastauksissa oli FRAT-seulontatyökalun kohdalla. Muiden mittareiden kohdalla hoitajat
tunsivat mittarit pääasiassa hyvin.
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Mittareiden tunnettavuus
21

21
19

20

19

19

10
5

2

1

0 0 0
VAS (N=21)

4

FRAT (n=20)

Täysin samaa mieltä

0 0
NRS 2002
(N=21)

1 1

0 0 0

0

1

0 0

1 1

0

Braden (N=21) NEWS (N=21) AUDIT (N=21) Fagerström
(N=21)

Lähes samaa mieltä

Lähes eri mieltä

Täysin eri mieltä

Kuvio 8. Mittareiden tunnettavuus

Väittämän maksimi-, minimi- ja moodiarvoja (Taulukko 9.) tarkastellessa huomataan,
että kaikkien mittareiden kohdalla moodi on 4, eli ”täysin samaa mieltä” on eniten vastattu vaihtoehto kaikkien mittareiden kohdalla. Vaihtelua vastausten välillä ei ole VASmittarin ja Braden-riskimittarin kohdalla. Suurimmat vaihtelut ovat FRAT-seulontatyökalun kohdalla.

Taulukko 9. Mittareiden tunnettavuuden tunnusluvut
Mittarin tunnettavuus

Maksimi

Minimi

Moodi (eniten annettu arvo)

VAS (N=21)

4

4

4

FRAT (n=20)

4

1

4

NRS 2002 (N=21)

4

3

4

Braden (N=21)

4

4

4

NEWS (N=21)

4

2

4

AUDIT (N=21)

4

3

4

Fagerström (N=21)

4

2

4

Parhaiten osattiin käyttää VAS-mittaria ja AUDIT-testiä (Kuvio 9.). Eniten vaihtelevuutta
vastauksissa oli FRAT-seulontatyökalun kohdalla. Muita mittareita osattiin käyttää
melko hyvin.
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Mittareiden käytön osaaminen (N=21)
18

18
15

15

14
12

8
6
4

3

7

6

3

0 0
VAS

6

3

2
0 0

FRAT

6

NRS 2002

0 0
Braden

0

1

0 0

NEWS

AUDIT

Täysin samaa mieltä

Lähes samaa mieltä

Lähes eri mieltä

Täysin eri mieltä

0

Fagerström

Kuvio 9. Mittareiden käytön osaaminen
Väittämän maksimi-, minimi- ja moodiarvoja tarkastellessa (Taulukko 10.) huomataan,
että FRAT-seulontatyökalun kohdalla moodi poikkeaa muista. Eniten vastauksia on siis
saanut vaihtoehto ”lähes eri mieltä”. Muiden kohdalla eniten vastauksia on saanut ”täysin samaa mieltä”. FRAT-seulontatyökalun kohdalla vastausten välillä oli eniten vaihtelua, sillä kaikkiin vastausvaihtoehtoihin on annettu vastaus. Vähiten vaihtelua vastausten välillä on VAS-mittarin, NRS 2002-seulontatyökalun, Braden-riskimittarin ja AUDITtestin kohdalla.
Taulukko 10. Mittareiden käytön osaaminen
Mittareiden käytön osaaminen (N=21)

Maksimi

Minimi

Moodi

VAS

4

3

4

FRAT

4

1

2

NRS 2002

4

3

4

Braden

4

3

4

NEWS

4

2

4

AUDIT

4

3

4

Fagerström

4

2

4
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Hyödyllisimmäksi mittareista koettiin VAS-mittari. Vähiten hyödylliseksi koettiin FRATseulontatyökalu, jonka kohdalla oli myös eniten vaihtelua annetuissa vastauksissa.
Myös muut mittarit koettiin melko hyödyllisiksi hoitotyössä (Kuvio 10.).

Mittarien koettu hyödyllisyys
14
13
12

12
10 10
9

10 10

9
8
7

7

5
2 2

2

2
1
0 0

VAS (N=21)

FRAT (N=21)

Täysin samaa mieltä

NRS 2002
(N=21)

0 0

0 0

1
0

0

Braden (n=20) NEWS (N=21) AUDIT (N=21) Fagerström
(N=21)

Lähes samaa mieltä

Lähes eri mieltä

Täysin eri mieltä

Kuvio 10. Mittareiden koettu hyödyllisyys
Väittämän maksimi-, minimi- ja moodiarvoja tarkastellessa (Taulukko 11.) huomataan,
että vaihtelua esiintyy VAS-mittarin ja FRAT-seulontatyökalun kohdalla. VAS-mittarin
kohdalla on kuitenkin korkein moodi (m=4). AUDIT-testin ja Fagerströmin testin moodit
ovat kaksihuippuisia, eli niillä on kaksi moodia. Vastausvaihtoehdoista eniten on vastattu kahta vaihtoehtoa yhtä paljon.
Taulukko 11. Mittareiden koettu hyödyllisyys
Mittarin koettu hyödyllisyys

Maksimi

Minimi

Moodi

VAS

4

1

4

FRAT (n=20)

4

1

3

NRS 2002

4

3

3

Braden

4

3

3

NEWS

4

3

3

AUDIT

4

2

4&3

Fagerström

4

2

4&3
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Parhaiten hoitajat kokivat osaavansa reagoida VAS-mittarin antamaan tulokseen (Kuvio 11.). Huonoiten hoitajat kokivat osaavansa reagoida FRAT-seulontatyökalun antamaan tulokseen. FRAT-seulontatyökalun kohdalla vastauksissa on myös eniten vaihtelevuutta.

Koettu osaaminen mittarin tulokseen reagoimisessa
(N=21)
15
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VAS
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FRAT

Täysin samaa mieltä
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NRS 2002

1

0

0

Braden

Lähes samaa mieltä
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1

0

NEWS

AUDIT

Lähes eri mieltä

0

Fagerström

Täysin eri mieltä

Kuvio 11. Koettu osaaminen mittarin tulokseen reagoimisessa
Väittämän maksimi-, minimi- ja moodiarvoja tarkastellessa (Taulukko 12.) huomataan,
että pienin vaihteluväli on VAS-mittarilla. FRAT-mittarin vaihteluväli on suurin. Moodi on
4 vain VAS-mittarilla. NEWS-pisteytysjärjestelmän moodi on kaksihuippuinen ja muiden
moodi on 3.

Taulukko 12. Koettu osaaminen tulokseen reagoimisessa
Koettu osaaminen mittarin tulokseen reagoimisessa
VAS

Maksimi

Minimi Moodi

4

3

4

FRAT

4

1

3

NRS 2002

4

2

3

Braden

4

2

3

NEWS

4

2

4 &3

AUDIT

4

2

3

Fagerström

4

2

3
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Säännöllisimmin käytettiin VAS-mittaria. Vähiten käytettiin FRAT-seulontatyökalua,
jonka kohdalla yli puolet (f=14) vastasi, ettei käytä mittaria ollenkaan (Kuvio 12.).

Mittarin käytön säännöllisyys
Fagerström 0
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AUDIT

1

NEWS

1

Braden

1

NRS 2002
FRAT
VAS

10
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5
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3
1

7

3

3
6

1

14

10
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Lähes päivittäin

Viikoittain / kuukausittain

Harvemmin kuin kuukausittain

En käytä

Kuvio 12. Mittareiden käytön säännöllisyys
Väittämän moodeja tarkastellessa huomataan (Taulukko 13.), että VAS-mittaria käytetään useimmiten. Vähiten käytetään FRAT-seulontatyökalua ja NEWS-pisteytysjärjestelmää.
Taulukko 13. Mittareiden käytön säännöllisyys moodiin perustuen
Mittarin käytön säännöllisyys
VAS
FRAT
NRS 2002
Braden
NEWS
AUDIT
Fagerström

Moodi
Lähes päivittäin
En käytä
Viikoittain/kuukausittain
Viikoittain/kuukausittain
En käytä
Viikoittain/kuukausittain
Viikoittain/kuukausittain
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6 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS
Tutkimuksessa noudatetaan hyviä toimintatapoja eli rehellisyyttä, huolellisuutta, sekä
tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa, esittämisessä sekä tutkimusten ja
niiden tulosten arvioinnissa. (TENK 2012.) Opinnäytetyö on toteutettu tutkimuseettisiä
periaatteita noudattaen. Opinnäytetyölle haettiin tutkimuslupa, ja vastaajia informoitiin
osallistumisen vapaaehtoisuudesta. Opinnäytetyössä huomioitiin sekä reliabiliteetti että
validiteetti, ja se toteutettiin edellä mainittuja hyviä toimintatapoja noudattaen heti suunnitteluvaiheesta asti.
Reliabiliteetti tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta ja luotettavuutta. Reliabiliteetti on
mittarissa sitä parempi, mitä vähemmän se antaa sattumanvaraisia tuloksia. (Hirsjärvi
ym. 2005, 216; Vehkalahti 2008, 40.) Opinnäytetyön mittaria kehitettäessä kiinnitettiin
huomiota reliabiliteetin kannalta esimerkiksi väittämien asetteluun ja sanamuotoihin,
jotta kaikki ymmärtäisivät väittämät samalla tavalla, eivätkä väittämät johdattelisi vastaajaa antamaan tietynlaisia vastauksia.
Reliabiliteettia heikensi aineiston keruussa se, että kysely toteutettiin pilottimaisena kokeiluna Kahoot-sovelluksessa. Sovellus oli tutkimustilanteessa käytettynä vastaajille täysin uusi, eikä osa vastaajista ollut käyttänyt sovellusta missään tilanteessa aikaisemmin.
Vaikka vastaajat saivat alkuun lyhyen käyttökoulutuksen sovelluksesta, kävi ilmi, että
osa vastasi kyselyn aikana vahingossa liian nopeasti ja antoi näin ollen väärän vastauksen. Näin kävi esimerkiksi ensimmäisenä käsiteltävän mittarin (VAS) viimeisen eli viidennen väittämän kohdalla. Tällöin vastausasteikko vaihtui, kun kysyttiinkin käytön
säännöllisyydestä. Koska Kahoot-sovelluksessa ei voi muuttaa jo kerran annettua vastausta toiseen, voitaisi kyselyn luotettavuutta parantaa muuttamalla asteikot kaikkien
väittämien kohdalla samanlaisiksi, jotta vastaavanlaisten virheellisten vastausten antamista voitaisiin mahdollisesti vähentää.
Tulosten tulkinnassa ongelmana koettiin myös vastausvaihtoehtojen erilaiset tulkinnat.
Koska mittarissa käytettiin neliportaista asteikkoa, ei voida tietää miten vastaajat tulkitsivat vastausvaihtoehdot. Esimerkiksi ”lähes eri mieltä” tai ”lähes samaa mieltä” vaihtoehtojen ero on täysin vastaajan oman tulkinnan varassa. Mittareiden säännöllisyydestä kysyttäessä vastauksissa ei ole tulkinnan mahdollisuutta.
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Validiteetti eli pätevyys kertoo, mittaako mittari sitä, mitä halutaan sen mittaavan. Se on
ensisijainen luotettavuuden lähde. Jos mittari ei mittaa oikeaa asiaa, ei reliabiliteetillakaan ole merkitystä. Mittariin pitää pystyä tekemään muutoksia ennen käyttöönottoa,
jotta se toimisi luotettavasti. (Vehkalahti 2008, 41.) Validiteetin kannalta opinnäytetyössä
suunniteltu kysely, eli mittari, esiteltiin toimeksiantajalle ennen sen käyttöönottoa ja sitä
muokattiin yhteistyössä sellaiseksi, että se vastasi kyselyn tarkoitusta, sekä toimeksiantajan näkemystä halutusta mittarista.
Toimeksiantaja nimesi opinnäytetyössä käsiteltävät mittarit, mutta tutkimuksen kyselyvaihetta toteuttaessa kävi ilmi, että tutkittavalla osastolla olikin käytössä NRS-kipumittari,
eikä opinnäytetyössä käsiteltävä VAS-mittari. Osa vastaajista kuitenkin mielsi VAS-mittaria koskevat väittämät heillä käytössä olevan kipumittarin väittämiksi. VAS-mittaria koskevien väittämien validiteetti on siis heikko, koska kysely ei mitannut VAS-mittarin tunnettavuutta, osaamista ja käyttöä. Tämä heikentää myös mittarin validiteettia. Mittarin
validiteetin parantamiseksi väittämät olisi voitu muuttaa koskemaan esimerkiksi mitä tahansa kipumittaria tai painottaa saatekirjeessä ja käyttökoulutuksen aikana vastaajia
vastaamaan vain kysytyn mittarin käytöstä. Validiteettia voisi mahdollisesti parantaa
myös käyttämällä väittämissä mittareiden varsinaista nimeä, ja jättää mittareiden lyhenteet kokonaan pois.
Yhdeksi luotettavuuden ongelmaksi koettiin se, että kaikki vastaajat olivat samassa tilassa tutkimuskyselyä toteuttaessa. Tällöin muiden läsnäolo on voinut vaikuttaa annettuihin vastauksiin, kuin esimerkiksi itsekseen tietokoneella vastattaessa muiden osallistumisella ja läsnäololla ei olisi merkitystä. Ennen kyselyn alkamista, osallistujia muistutettiin kyselyyn vastaamisen olevan vapaaehtoista ja mahdollisuudesta keskeyttää vastaaminen kyselyn aikana. Toinen luotettavuuden ongelma oli myös pieni vastaajaryhmä.
Toimeksiantaja osoitti 21 hoitajaa vastaamaan kyselyyn, joten tutkimustulos ei luotettavasti kuvaa koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitajien tuntemusta hoitotyön mittareista. Tulos ei myöskään kuvaa luotettavasti kyseisten henkilökuntien tuntemusta ja
osaamista mittareista, koska vastaajia oli 21, ja henkilökuntaan kuului yhteensä 97 hoitajaa. Vastausprosentti oli näin ollen vain 22% koko henkilökunnasta. Tämän opinnäytetyön tulokset ovat siis suuntaa antavia, eivätkä ole yleistettävissä sairaanhoitopiiriin, eikä
tutkittavaan henkilökuntaan.
Kyselyn toteuttaminen verkossa Kahoot-sovelluksessa toi tiettyjä haasteita eettisyyttä
ajatellen. Koska Kahootissa vastaaja saa yleensä itse valita oman nimimerkkinsä, vaarana oli, että joku vastaajista laittaa itsestään tunnistettavan nimimerkin, jolloin
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anonymiteetti ei säily ja vastaaja ei välttämättä anna jokaisen väittämän kohdalla totuudenmukaisia vastauksia. Anonyymilla tiedolla tarkoitetaan aineistoa, jossa tunnusomaiset piirteet koskevat useampaa henkilöä ja jossa yhtä henkilöä ei voida tunnistaa (Aineistonhallinnan käsikirja 2019). Anonymiteettiä pohtiessa tehtiin testikyselyitä, joissa
testattiin, toimiiko sovellus, jos useampi vastaaja laittaa saman nimimerkin. Näin ollen
ohjeistus olisi voinut olla, että jokainen vastaaja laittaisi saman nimimerkin, esimerkiksi
numeron 1. Kahoot ei kuitenkaan anna useamman osallistujan valita samaa nimimerkkiä, joten tultiin tulokseen, jossa sovellus itsessään arpoo vastaajille nimimerkit ja vastaajia pyydetään pitämään oma sovelluksen arpoma nimimerkkinsä salassa. Näin ollen
muut vastaajat, eivätkä kyselyn toteuttajat tiedä missään tutkimuksen vaiheessa minkään nimimerkin takana olevan vastaajan identiteettiä. Tällä tavoin minimoitiin vastaajan
riski tulla tunnistetuksi. Opinnäytetyössä vastaajien anonymiteetti säilyi koko opinnäytetyöprosessin ajan. Kolme vastaajaa käyttivät vastaamiseen paperista kyselylomaketta,
jossa ei nimimerkkiä tai nimeä kysytty. Myös näiden vastausten osalta anonymiteetti säilyi.
Jotta kyselyn vastaukset olisivat mahdollisimman totuudenmukaisia, eikä kyselyyn vastaaminen olisi vastaajalle painostavaa, Kahoot-sovellus ei näyttänyt tyypillisestä tavastaan poiketen yhdenkään väittämän kohdalla minkään nimimerkkien antamia vastauksia.
Jokaisen väittämän jälkeen näkyvillä oli ainoastaan vastaajamäärät vaihtoehtokohtaisesti. Näin kyselyyn osallistujat saivat jo kyselyn aikana hieman tietoa oman osastonsa
osaamisesta yleisesti katsoen, kuitenkaan tietämättä kenenkään vastaajan henkilökohtaisesta osaamisesta mittareiden suhteen.
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7 POHDINTA
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaanhoitajien ja lähihoitajien tuntemusta sairaanhoitopiirin yleisimmistä hoitotyön mittareista
strukturoidun kyselyn avulla Kahoot-sovelluksessa. Kahootin käyttäminen oli VSSHP:lla
täysin uusi tapa kerätä tietoa ja tämä opinnäytetyö toimi pilottina Kahootin käyttämiselle
kyselytutkimuksen aineiston keräämisessä VSSHP:ssa. Uusi toteutustapa toi erilaisia
haasteita muun muassa vastausvaihtoehtojen luomisessa, kyselyn toteuttamisessa
osastoilla ja älypuhelinten käytössä, vastausten peruuttamattomuudessa ja niiden vaikutuksesta tutkimustuloksiin, sekä vastaajien asenteissa. Uudenlaisen toteuttamistavan
takia opinnäytetyön luotettavuutta oli arvioitava jo ennen kyselyn toteutusta suunnitelmavaiheessa, jotta luotettavuus kyselytutkimuksen toteutusvaiheessa olisi mahdollisimman hyvä. Opinnäytetyötä ohjaavia tutkimuskysymyksiä asetettiin kolme.
Pohdittaessa vastausta ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, tarkasteltiin mittareiden
tuntemusta koskevia väittämiä, ja huomattiin, FRAT-seulontatyökalua lukuunottamatta,
että hoitajat tuntevat VSSHP:n yleisimmät mittarit hyvin. FRAT-seulontatyökalun kohdalla vastauksissa oli eniten vaihtelua, ja vain puolet vastaajista oli väittämän ”Tiedän,
mikä FRAT-seulontatyökalu on” kanssa täysin samaa mieltä.
Pohdittaessa vastausta toiseen tutkimuskysymykseen, tarkasteltiin osaamista koskevia
väittämiä. Mittareiden käytön osaamista tarkasteltaessa huomattiin, että jälleen mittareita osattiin käyttää hyvin, FRAT-seulontatyökalua lukuunottamatta. Usein käyräkuvioissa mittareiden tunnettavuutta ja käytön osaamista kuvaavat käyrät kuvautuivat samansuuntaisina ja -muotoisina. Osaamista kuvaava käyrä oli kuitenkin jokaisen kohdalla
loivempi, mistä voidaan päätellä, että vaikka mittarit tunnettiin hyvin, niiden käytön osaaminen ei kuitenkaan ole täysin samalla tasolla. Tarkasteltaessa mittareiden koettua
osaamista mittareiden antamaan tulokseen reagoinnissa, huomattiin, että vastaukset
verrattuna käytön osaamiseen ovat heikommat. Esimerkiksi VAS-mittarin kohdalla väittämien välillä annettujen ”täysin samaa mieltä” vastausten ero oli kuuden vastaajan ero.
Tämä voi tarkoittaa, että vaikka hoitajat kokivat osaavansa käyttää mittareita, he eivät
kokeneet, että osaisivat välttämättä reagoida sen antamaan tulokseen niin vahvasti. Tulos on melko huolestuttava, jos hoitajat kokevat etteivät he osaa reagoida VAS-mittarin
antamaan tulokseen. Jos kuitenkin katsotaan yhdistettynä ”täysin samaa mieltä” ja ”lähes samaa mieltä” vastaukset, eroa ei enää ole. Sama ilmiö toistuu lähes kaikkien
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mittareiden kohdalla; joissain ero katoaa kokonaan tarkasteltaessa kahta asteikon kohtaa yhdessä tai toisissa ero pienenee huomattavasti. Tarkasteltaessa vain annettuja
”täysin samaa mieltä” -vastauksia, ero käytön osaamisen ja tulokseen reagoinnin osaamisen välillä herättää huolta. Voi kuitenkin olla, että hoitajat ovat omasta osaamisestaan
epävarmempia tulokseen reagoinnin suhteen, jolloin he eivät anna välttämättä niin helposti väittämän kohdalla ”täysin samaa mieltä” -vastausta.
Tarkasteltaessa väittämää mittareiden hyödyllisyydestä hoitotyössä, huomattiin että tunnettavuus ja mittarin käytön osaaminen kuvautuivat kuvioissa usein samansuuntaisina
ja -muotoisina käyrinä. Usein käytön osaamisen käyrä oli kuitenkin loivempi kuin tunnettavuutta kuvaava käyrä. Näiden kahden väittämän kohdalla saattaa olla yhteys. Se voi
tarkoittaa sitä, että jos mittarin tulokseen on vaikea reagoida, ei sitä koeta myöskään
hyödylliseksi hoitotyössä. Voi myös olla, että hoitajien on vaikeaa arvioida mittareiden
hyödyllisyyttä yleisesti hoitotyön kannalta.
Kolmannen tutkimuskysymyksen kohdalla tarkasteltiin käytön säännöllisyyttä koskevaa
väittämää. Sen perusteella VAS-mittaria käytettiin eniten. Muiden mittareiden käyttö oli
kuitenkin VAS-mittariin verrattuna väheisempää ja mittareiden käytön säännöllisyyden
osalta on parannettavaa. Suurinta osaa muista mittareista käytettiin eniten viikoittain/kuukausittain, lukuunottamatta FRAT-seulontatyökalua ja NEWS-pisteytysjärjestelmää. Suuria vastausmääriä sai kuitenkin myös vaihtoehto ”harvemmin kuin kuukausittain”. Vaikka mittareiden tunnettavuus ja käytön osaaminen olivat vastausten perusteella
vahvalla tasolla, osaa mittareista käytetään suurilta osin harvakseltaan tai ei lainkaan.
Fagerstömin testin, AUDIT-testin, Braden-riskimittarin ja NRS 2002-seulontatyökalun
kohdalla toiseksi eniten vastauksia käytön säännöllisyydessä sai vaihtoehto ”harvemmin
kuin kuukausittain”. NEWS-pisteytysjärjestelmää ja FRAT-työkalua käytettiin osastolla
vähiten. Käytön säännöllisyyttä tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava mittareiden soveltuvuus potilaisiin ja erilaisiin potilastapauksiin. Esimerkiksi tupakoimattomalle potilaalle ei ole tarvetta tehdä Fagerströmin testiä tai itsenäisesti liikkuvalle hyväkuntoiselle
potilaalle ei ole tarvetta tehdä painehaavojen riskiä seulovaa Braden-testiä. Kuitenkin
esimerkiksi AUDIT-testi on käyttökelpoinen lähes kenelle tahansa, koska sen tarkoitus
on seuloa niitä, joille alkoholin käyttö on vasta aiheutamassa ongelmia.
Opinnäytetyössä saatiin vastauksia kaikkiin kolmeen tutkimuskysymykseen, jotka asetettiin suunnitteluvaiheessa. Opinnäytetyö ei kuvaa VSSHP:n hoitajien mittareiden tunnettavuutta, osaamista ja hyödyntämistä, koska vastaajamäärä kyselyyn oli niin pieni ja
tutkittavana oli vain kaksi henkilökuntaa. Voidaan sanoa, että opinnäytetyö ei ole

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ida Peiponen & Sara Ranta

44

yleistettävissä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitajiin. Tämä on pikemminkin
suuntaa antava kyselytutkimus. Aineiston perusteella kuitenkin tutkittava henkilökunta
saa tuloksia hoitajien mittareiden tunnettavuuden, osaamisen ja hyödyntämisen kannalta
ja näin ollen se voi kehittää tuloksien pohjalta hoitajien mittareiden käyttöä.
Pienestä vastaajamäärästä huolimatta aineistosta oli mahdollista saada statiikkaa kuvaavia kuvioita ja saada niiden perusteella käsitys eri mittareiden tunnettavuudesta, käytön osaamisesta, hyödyntämisestä ja käytöstä. Vaikka opinnäytetyön tulokset eivät ole
yleistettävissä sairaanhoitopiiriin, eivätkä edes tutkittaville henkilökunnille, opinnäytetyöllä mahdollistettiin uudenlaisen aineistonkeruumenetelmän käyttö ja sen toimivuus kyselyn toteuttamisessa. Kahootista saatiin positiivista palautetta ja sen etuna muihin menetelmiin verrattuna oli palautteen perusteella ehdottomasti sen nopeus. Hoitajat kertoivat vastaavansa mieluummin tälläiseen yhdessä toteutettavaan kyselyyn, kuin esimerkiksi sähköpostin kautta lähetettävään nettikyselyyn. Lisäksi vastaajat ilmaisivat kiinnostuksensa Kahootin tietovisatyyppisiin kyselyihin. Kahootin etuna myös opinnäytetyön tekijöille oli se, että käyttökoulutus ja aiheen esittely vastaajille paikan päällä lisäsi vastaajien mielenkiintoa vastata kyselyyn esimerkiksi sähköiseen kyselylomakkeeseen verrattuna. Vaikka vastausprosentti olisi saattanut olla suurempi sähköisellä kyselylomakkeella, tämä tapa oli vastaajille sekä opinnäytetyön tekijöille mieluisampi kokemuksena.
Kahootilla tehtävä kysely onnistui haasteista huolimatta hyvin anonymiteetin, vastausten
keräämisen ja toteuttamisen sujuvuuden kannalta. Aluksi haasteena ollut anonymiteetti
säilyi opinnäytetyön tutkimuksen loppuun saakka. Vastaajien palaute Kahootissa tehtävästä kyselystä oli kyselyn jälkeen positiivista, vaikka ennakkoluuloja oli ennen kyselyn
aloittamista. Suurin osa vastaajista vastasi Kahootia ja älypuhelinta käyttäen, vaikka tarjolla oli myös paperinen lomake. Kahoot sai positiivista palautetta muun muassa nopeudesta, helppokäyttöisyydestä ja erilaisuudestaan perinteisiin kyselytutkimusmenetelmiin
verrattuna.
Vaikka opinnäytetyön kyselytutkimuksen vastaajamäärä jäi pieneksi, on opinnäytetyön
tuloksista varmasti hyötyä arvioidessa hoitajien tietoja ja taitoja. Lisäksi opinnäytetyö voi
toimia suuntaa antavana esimerkkinä jatkossa vastaavanlaisille kyselytutkimuksille. Kun
pilottikokeilu tällaisesta tutkimusmenetelmästä on nyt toteutettu, on siitä seuraavien tutkijoiden helpompi lähteä mukauttamaan erilaisia kyselytutkimuksia isommille kohderyhmille, ja näin saada kerättyä jatkossa enemmän aineistoa kasaan kyseistä tutkimusmenetelmää käyttäen. Koska aineistoa mittareiden tunnettavuudesta maailmalla ei juuri
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löytynyt, jatkotutkimuksena tämän opinnäytetyön tuloksia voitaisiin verrata kansainvälisiin tutkimustuloksiin mittareiden tunnettavuudesta maailmalla.
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Saatekirje
Turku 31.3.2019
Hyvä vastaanottaja
Olemme loppuvaiheen sairaanhoitajaopiskelijoita Turun Ammattikorkeakoulusta ja
teemme opinnäytetyötä yleisimpien hoitotyön mittareiden tunnettavuudesta VarsinaisSuomen sairaanhoitopiirissä. Toimeksiantajanamme toimii Turun yliopistollisen keskussairaalan sydänkeskus.
Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa VSSHP:n hoitajien tuntemusta sairaanhoitopiirin yleisimmistä hoitotyön mittareista, niiden käytöstä ja hyödyntämisestä hoitotyössä.
Tavoitteena on edistää hoitajien tuntemusta kyseisistä hoitotyön mittareista, sekä mahdollistaa näin yhdenvertainen hoito kaikille potilaille.
Opinnäytetyö toteutetaan kyselytutkimuksena Kahoot-sovelluksella yhdessä toimeksiantajan kanssa sovittuna koulutuspäivänä. Vaihtoehtoisesti kyselyyn voi vastata myös paperisena. Vastaamiseen kuluu aikaa noin 20 minuuttia. Osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista ja luottamuksellista, eikä vastauksista voi päätellä vastaajan henkilöllisyyttä.
Tutkimusaineisto kerätään ainoastaan tätä opinnäytetyötä varten ja tutkimuksen tekemiseen on saatu asianmukaiset tutkimusluvat. Tutkimus valmistuu toukokuussa 2019,
jonka jälkeen opinnäytetyö julkaistaan Theseus-julkaisuarkistossa.
Kerromme tämän saatekirjeen sisällön kyselyyn osallistuneille toteutuspäivänä paikan
päällä.
Vastaamme mielellämme tutkimusta koskeviin kysymyksiin. Sähköpostiosoitteemme
ovat sara.ranta@edu.turkuamk.fi ja ida.peiponen@edu.turkuamk.fi. Opinnäytetyömme
ohjaajana toimii yliopettaja Tuija Leinonen (Turun AMK), puh. 040 355 0415 ja sähköposti tuija.leinonen@turkuamk.fi.
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Hoitotyön yleisimpien mittareiden tunnettavuus -kysely

Vastaajan taustatiedot
1. Ikä
☐ 18 – 29v

☐ 30 – 39v

☐ 40 – 49v

☐ 50v +

2. Työkokemus hoitotyössä vuosina
☐ 0 – 7v

☐ 8 – 15v

☐ 16 – 25v

☐ 26v +

3. Ylin terveysalan koulutus
☐ Opistotaso / AMK

☐ Terv. alan perustutkinto (lähihoitaja, perushoitaja)

☐ Ylempi AMK

☐ Yliopisto

Väittämät mittareista
Missä määrin olet samaa mieltä/eri mieltä väittämistä. Vastausvaihtoehdot ovat
seuraavat:
1=täysin eri mieltä

2=lähes eri mieltä

3=lähes samaa mieltä

4=täysin samaa mieltä

1. Tiedän, mikä on VAS-mittari (Visual Analogue Scale)
Täysin eri mieltä

1

2

3

4

Täysin samaa mieltä

3

4

Täysin samaa mieltä

2. Osaan käyttää VAS-mittaria
Täysin eri mieltä

1

2

3. Mielestäni VAS-mittari on hyödyksi hoitotyössä
Täysin eri mieltä

1

2

3

4

Täysin samaa mieltä

4. Koen osaavani reagoida VAS-mittarin antamaan tulokseen
Täysin eri mieltä

1

2

3

4

Täysin samaa mieltä

5. Käytän VAS-mittaria säännöllisesti
☐ En käytä

☐ Lähes päivittäin

☐ Viikoittain/Kuukausittain

☐ Harvemmin kuin kuukausittain
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6. Tiedän, mikä on FRAT-seulontatyökalu (Fall Risk Assessment Tool)
Täysin eri mieltä

1

2

3

4

Täysin samaa mieltä

4

Täysin samaa mieltä

7. Osaan käyttää FRAT- seulontatyökalua
Täysin eri mieltä

1

2

3

8. Mielestäni FRAT-seulontatyökalu on hyödyksi hoitotyössä
Täysin eri mieltä

1

2

3

4

Täysin samaa mieltä

9. Koen osaavani reagoida FRAT- seulontatyökalun antamaan tulokseen
Täysin eri mieltä

1

2

3

4

Täysin samaa mieltä

10. Käytän FRAT-seulontatyökalua säännöllisesti
☐ En käytä

☐ Lähes päivittäin

☐ Viikoittain/Kuukausittain

☐ Harvemmin kuin kuukausittain

11. Tiedän, mikä on NRS-2002 -seulontamenetelmä (Nutritional Risk Screening)
Täysin eri mieltä

1

2

3

4

Täysin samaa mieltä

12. Osaan käyttää NRS-2002 – seulontamenetelmää
Täysin eri mieltä

1

2

3

4

Täysin samaa mieltä

13. Mielestäni NRS-2002 – seulontamenetelmä on hyödyksi hoitotyössä
Täysin eri mieltä

1

2

3

4

Täysin samaa mieltä

14. Koen osaavani reagoida NRS-2002 - seulontamenetelmän antamaan tulokseen
Täysin eri mieltä

1

2

3

4

Täysin samaa mieltä

15. Käytän NRS-2002 - seulontamenetelmää säännöllisesti
☐ En käytä

☐ Lähes päivittäin

☐ Viikoittain/Kuukausittain

☐ Harvemmin kuin kuukausittain

16. Tiedän, mikä on painehaavojen Braden-riskimittari
Täysin eri mieltä

1

2

3

4

Täysin samaa mieltä

4

Täysin samaa mieltä

17. Osaan käyttää Braden- riskimittaria
Täysin eri mieltä

1

2

3

18. Mielestäni Braden- riskimittari on hyödyksi hoitotyössä
Täysin eri mieltä

1

2

3

4

Täysin samaa mieltä

19. Koen osaavani reagoida Braden- riskimittarin antamaan tulokseen
Täysin eri mieltä

1

2

3

4

Täysin samaa mieltä

20. Käytän Braden- riskimittaria säännöllisesti
☐ En käytä

☐ Lähes päivittäin

☐ Viikoittain/Kuukausittain

☐ Harvemmin kuin kuukausittain
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21. Tiedän, mikä on aikaisen varoituksen NEWS-pisteytysjärjestelmä
Täysin eri mieltä

1

2

3

4

Täysin samaa mieltä

22. Osaan käyttää NEWS-pisteytysjärjestelmää
Täysin eri mieltä

1

2

3

4

Täysin samaa mieltä

23. Mielestäni NEWS-pisteytysjärjestelmä on hyödyksi hoitotyössä
Täysin eri mieltä

1

2

3

4

Täysin samaa mieltä

24. Koen osaavani reagoida NEWS-pisteytysjärjestelmän antamaan tulokseen
Täysin eri mieltä

1

2

3

4

Täysin samaa mieltä

25. Käytän NEWS-pisteytysjärjestelmää säännöllisesti
☐ En käytä

☐ Lähes päivittäin

☐ Viikoittain/Kuukausittain

☐ Harvemmin kuin kuukausittain

26. Tiedän, mikä on AUDIT-testi (Alcohol Use Disorders Identification Test)
Täysin eri mieltä

1

2

3

4

Täysin samaa mieltä

3

4

Täysin samaa mieltä

27. Osaan käyttää AUDIT-testiä
Täysin eri mieltä

1

2

28. Mielestäni AUDIT-testi on hyödyksi hoitotyössä
Täysin eri mieltä

1

2

3

4

Täysin samaa mieltä

29. Koen osaavani reagoida AUDIT-testin antamaan tulokseen
Täysin eri mieltä

1

2

3

4

Täysin samaa mieltä

30. Käytän AUDIT-testiä säännöllisesti
☐ En käytä

☐ Lähes päivittäin

☐ Viikoittain/Kuukausittain

☐ Harvemmin kuin kuukausittain

31. Tiedän, mikä on Fagerström-testi (Fagerström Test for Nicotine Dependence)
Täysin eri mieltä

1

2

3

4

Täysin samaa mieltä

4

Täysin samaa mieltä

32. Osaan käyttää Fagerström-testiä
Täysin eri mieltä

1

2

3

33. Mielestäni Fagerström-testi on hyödyksi hoitotyössä
Täysin eri mieltä

1

2

3

4

Täysin samaa mieltä

34. Koen osaavani reagoida Fagerström-testin antamaan tulokseen
Täysin eri mieltä

1

2

3

4

Täysin samaa mieltä

35. Käytän Fagerström-testiä säännöllisesti
☐ En käytä

☐ Lähes päivittäin

☐ Viikoittain/Kuukausittain

☐ Harvemmin kuin kuukausittain
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