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Astma on sairaus, jossa keuhkoputkien limakalvoissa vallitsee tulehduksellinen tila. Arviolta 
vajaa 10 prosenttia suomalaisista sairastaa astmaa. Astman syntyyn ei aina löydy syytä, mutta 
altistavia tekijöitä ovat mm. perinnöllinen taipumus, allerginen nuha ja muut ylähengitystei-
hin liittyvät sairaudet. PEF-seuranta on astman oleellisin ja tärkein diagnostinen menetelmä. 
PEF-seurannan onnistuminen ja luotettavan tuloksen saaminen edellyttää sairaanhoitajalta 
asiantuntevaa potilasohjausta.  

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opetusvideo sairaanhoitajaopiskelijoille diagnostisen 
PEF-mittauksen suorittamisesta. Opinnäytetyön tavoitteena on edistää sairaanhoitajaopiskeli-
joiden tietämystä diagnostisen PEF-mittauksen suorittamisesta. Opinnäytetyön teoriaosuu-
dessa käsitellään astman pääpiirteet ja PEF-seurantaan liittyvät asiat sekä perehdytään hyvän 
opetusvideon tunnusmerkkeihin. Opetusvideo on toteutettu toiminnallisena opinnäytetyönä 
osana Laurea-ammattikorkeakoulun Ohjaus hoitotyössä -hanketta.  

Laurea-ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijat arvioivat valmiin 
opetusvideon. Arviointihetkellä sairaanhoitajaopiskelijat suorittivat pitkäaikaissairaanhoito-
työn opintojaksoa. Palaute kerättiin arviointilomakkeella, joka sisälsi viisi määrällistä kysy-
mystä ja yhden avoimen kysymyksen. Palautteiden perusteella opetusvideon koettiin soveltu-
van osaksi pitkäaikaissairaanhoitotyön opintojaksoa ja videota pidettiin asiasisällöltään sekä 
visuaalisuudeltaan onnistuneena.  

Asiasanat: sairaanhoitajaopinnot, diagnostinen PEF, opetusvideo 
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Asthma is a disease with an inflammatory condition in the mucous membrane of the bronchi. 
It is estimated that almost 10% of Finns suffer from asthma. There is not always a reason for 
the onset of asthma. However, there are some predisposing factors including hereditary pre-
disposition, allergic rhinitis and other diseases which can be associated with the upper respir-
atory tract. PEF monitoring is the most essential and the most important diagnostic method 
of asthma. A professional patient guidance is required from a nurse for the success of PEF 
monitoring and obtaining a reliable result. 

The purpose of this thesis was to produce an educational video for nursing students about 
performing a PEF measurement. The theory of the thesis focuses on the main features of 
asthma, on the issues related to PEF monitoring and on the elements of a good educational 
video. The educational video was carried out as functional thesis at Laurea University of Ap-
plied Sciences as a part of the Guidance in nursing -project. First-year nursing students of 
Laurea University of Applied Sciences have evaluated the finalised video. At the time of the 
evaluation the nursing students were completing a study period about long-term conditions. 
The feedback was collected by an evaluation form containing five quantitative and one open-
ended question. Based on the collected feedback, the educational video was considered to be 
a relevant part of the study period. In addition, it was considered to be a success in subject 
matter and in visuality. 

Keywords: Nursing studies, diagnostic PEF, educational video 
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1 Johdanto 

PEF (peak expiratory flow) on uloshengityksen huippuvirtaus (Matilainen 2017a). PEF-seuran-

taa voidaan käyttää astman diagnostiikassa ja hoidon seurannassa (Lehtimäki 2012). PEF-seu-

ranta vaatii onnistunutta ohjausta sairaanhoitajalta, sillä potilaalla itsellään on suuri vastuu 

kotiseurannassa (Matilainen 2017b). 

Huonolla potilasohjauksella tai potilaan yhteistyökyvyttömyydellä tiedetään olevan vaikutusta 

PEF-puhallusarvojen luotettavuuteen (Matilainen 2017b). Abramsonin, ym. (2002) tekemän 

katsauksen mukaan astman omahoidon opetuksella, johon sisältyy terveydenhuollon ammatti-

henkilön säännölliset arviot sekä kirjallinen toimintasuunnitelma, saavutetaan terveyttä edis-

täviä tuloksia. 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opetusvideo sairaanhoitajaopiskelijoille dia-

gnostisen PEF-mittauksen suorittamisesta. Opinnäytetyön tavoitteena on edistää sairaanhoita-

jaopiskelijoiden tietämystä diagnostisen PEF-mittauksen suorittamisesta. Opinnäytetyönä ku-

vattiin opetusvideo, jossa esitetään havainnollistavasti oikeaoppinen PEF-puhallustekniikka ja 

PEF-mittarin käyttäminen. Kyseiselle opetusvideolle on tarve, sillä Suomessa ei ole vielä tehty 

Käypä hoito -suosituksen mukaista opetusvideota diagnostisen PEF-mittauksen suorittami-

sesta. Opetusvideon on tarkoitus tukea sairaanhoitajaopiskelijoiden pitkäaikaissairaan hoito-

työn opintojaksoa.  

Kayn (2012, 820-830) tekemässä kirjallisuuskatsauksessa havaittiin, että opetusvideoiden 

kautta opiskelijat omaksuvat opiskeltavia asioita ja tekniikoita paremmin, työskentelevät it-

senäisemmin ja käyvät enemmän itsereflektiota. Kayn katsauksen perusteella voitiin myös to-

deta opetusvideoiden käytöllä saavutettavan monipuolisempi oppimiskokemus, joka valmiste-

lee varsinaiseen opetustilanteeseen sekä laadukkaaseen vuorovaikutukselliseen kohtaamiseen. 

Useat tutkimukset osoittavat, että opiskelijoiden oppiminen tehostuu, kun videossa asiasisältö 

esitetään samanaikaisesti kuvina sekä puheena (Walls, Kuscera, Walker, Acee, McVaugh, Ro-

binson 2010, 371-375).  

Opinnäytetyön tyyppi on toiminnallinen. Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on tuot-

taa jokin konkreettinen tuotos usein rajatulle kohderyhmälle. Sen pyrkimys on olla työelämä-

lähtöinen ja käytännönläheinen sekä osoittaa riittävää tietoutta alasta (Vilkka, Airaksinen 

2004, 9-10). Opinnäytetyön työelämäkumppanina toimii Laurea-ammattikorkeakoulu ja se on 

tehty Ohjaus hoitotyössä -hankkeessa. Ohjaus hoitotyössä -hankkeen tarkoituksena on tuottaa 

potilas- ja opiskelijaohjaukseen suunnattuja opinnäytetöitä. (Laurea-ammattikorkeakoulu 

2019a.) 
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2 Sairaanhoitajaopinnot 

Suomessa on yhteensä 22 ammattikorkeakoulua, joissa on mahdollista opiskella sairaanhoita-

jaksi. Koulutus on kestoltaan kolme ja puoli vuotta ja tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. 

Ammattikorkeakoulut noudattavat valtakunnallisesti yhteistä pohjaa, jolla saavutetaan sai-

raanhoitajan yleispätevä vähimmäisosaaminen. Tämä käsittää tutkinnosta 180 opintopistettä. 

Loput 30 opintopistettä koostuvat opiskelijan valitsemasta syventävästä osaamisesta. (Sai-

raanhoitajat 2014.)  

Suomessa 23 ammattikorkeakoulua noudattavat Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon-

alaista toimintaa. Ministeriö vastaa valtioneuvoston ohjesääntöjen mukaisista toimialoista, 

joihin sisältyvät esimerkiksi koulutus, tiede ja varhaiskasvatus. (Korkeakoulut, tiedelaitokset 

ja muut julkiset tutkimusorganisaatiot.) Ammattikorkeakoulun tulee antaa korkeakouluope-

tusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, joka perustuu työelämän sekä sen kehittämisen kri-

teereihin tukien opiskelijan ammatillista kasvua (Ammattikorkeakoululaki 2014/932). 

Sairaanhoitajan ammattia harjoittavan on täytettävä tarkoin määritetyt ammattipätevyyteen 

liittyvät vaatimukset, jotka ovat lainsäädännössä asetettuja. Lisäksi koulutuksen tulisi olla 

terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain ja asetuksen mukainen sekä täyttää tervey-

denhuollon erityislainsäädännön kriteerit. (Eriksson, Korhonen, Merasto & Moisio 2015, 14.) 

EU-direktiivi säätelee suoritettujen tutkintojen pohjalta ammattipätevyyksiin liittyvää tun-

nustamista (EU-lainsäädäntö). Euroopan eri maissa koulutuksen vaatimus on sisällöltään sa-

manlainen, mikä helpottaa sairaanhoitajien liikkuvuutta Euroopan sisällä. Suomessa ja 27:ssä 

muussa EU-massa sekä kahdessa EEA-maassa EU:n ammattipätevyysdirektiivi 2005/36/EU 

määrää sairaanhoitajien minimiosaamisen. Direktiiviin perustuen yleissairaanhoidosta vastaa-

van sairaanhoitajakoulutuksen olisi kestettävä minimissään kolme vuotta. Lisäksi koulutuk-

seen tulee sisältyä ainakin 4600 tuntia opetusta. Teoreettista opetusta on oltava ainakin kol-

masosa ja kliinistä opetusta ainakin puolet koulutuksen vähimmäiskestosta. (Euroopan parla-

mentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY.) 

EU-direktiivin pohjalta yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutuksen tulee kat-

taa tietyt taidot sekä tiedot. Koulutuksen tulisi antaa perusteellisesti tietoa yleissairaanhoi-

don tieteenaloista, jotka muodostavat koulutuksen perustan. Kyseisiin tieteenaloihin liittyvät 

mm. sairaan ja terveen ihmisen fysiologia, rakenne ja käyttäytyminen. Direktiivin mukaan 

koulutuksen tulee toteuttaa opiskelijalle tietämys sairaanhoitajan ammatin luonteesta, am-

mattietiikasta ja terveyden- sekä sairaanhoidon yleisistä periaatteista. Opiskelijan olisi saa-

tava koulutuksensa aikana riittävä kliininen kokemus terveydenhuollon ammattilaisen valvon-

nassa sekä kokemusta moniammatillisesta työskentelystä. Direktiiviin perustuen koulutuksen 

on mahdollistettava kyky ottaa osaa henkilökunnan käytännölliseen koulutukseen ja kokemus 

kyseisen henkilökunnan parissa työskentelystä. (Sairaanhoitajat 2014.) Kun sairaanhoitajan 
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tutkinto on suoritettu, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto eli Valvira hyväksyy ha-

kemusta vastaan oikeuden työskennellä laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä. Li-

säksi Valvira antaa oikeuden käyttää terveydenhuollon ammattinimikettä sairaanhoitaja. (EU-

lainsäädäntö.) 

Laurea-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopintojen opetussuunnitelma syksylle 2019 alka-

vaan koulutukseen sisältää kuusi ydinosaamiseen liittyvää moduulia. Moduuleita ovat Asiakas-

lähtöisen hoitotyön lähtökohdat, Terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitotyö, Pää-

töksenteko kliinisessä hoitotyössä, Nursing care in the promotion on clinent’s participation 

and well-being at different life stages, Uusiutuva ja vaikuttava hoitotyö sekä Kehittämis-

osaaja ja työelämän uudistaja. Nämä ydinosaamisen moduulit sisältävät yhteensä 180 opinto-

pistettä sisältäen opinnäytetyön (15 opintopistettä). Loput 30 opintopistettä koostuvat täy-

dentävästä osaamisesta. Opintojen ensimmäiseen lukuvuoteen sisältyvässä Pitkäaikaissairaan 

hoitotyön -opintojaksossa käsitellään PEF-mittausta, -seurantaa sekä -ohjausta. Ydinosaami-

seen sisältyy lisäksi yhteensä 75 opintopistettä ammattitaitoa edistävää kliinistä harjoittelua. 

(Laurea-ammattikorkeakoulu 2019b.) Harjoittelut antavat opiskelijalle mahdollisuuden harjoi-

tella PEF-ohjaamista teoriaopintojen lisäksi myös käytännössä. 

3 Diagnostinen PEF-mittaus 

3.1 Astma 

Astma on sairaus, jossa keuhkoputkien limakalvoissa vallitsee tulehduksellinen eli inflammato-

rinen tila. Sairaudelle on ominaista tulehdussolujen, kuten eosinofiilisten valkosolujen lisään-

tyminen. Astman perushoidolla tavoitellaan limakalvon tulehduksen hallitsemista. Hoidossa on 

keskeistä tulehduksen hoidon varhainen aloitus, jotta on mahdollista välttyä keuhkojen toi-

minnan heikentymiseltä sekä keuhkoputkien seinämien rakeenteellisilta muutoksilta. Astma 

jaotellaan kahteen eri tyyppiin, joita ovat allerginen ja ei-allerginen astma. (Ahonen, Blek-

Vehkaluoto, Buure, Ekola, Partamies & Sulosaari 2019, 452.) 

Astman pahenemisvaiheen oireita ovat rasitusastman, yskän, hengenahdistuksen tai limaisuu-

den tai yhdessä molempien lisääntyminen sekä yöunen häiriintyminen. Pahenemisvaiheessa 

myös PEF-arvot laskevat. Potilas saattaa erityisesti aamulla puhaltaa tavanomaista matalam-

pia arvoja. Yleensä inhaloitavilla lääkkeillä ei pahenemisvaiheessa saada PEF-arvoja nostettua 

normaalitasolle. (Matilainen 2017c.) 

Uloshengityksen huippuvirtauksen mittausta käytetään ensisijaisena astman tutkimismenetel-

mänä. Potilasta ohjataan diagnostisen PEF-mittauksen tekemisessä. Havainnot voidaan liittää 

astmaan, mikäli puhalluksissa esiintyy vähintään 20 prosentin vaihtelu vuorokauden sisällä 2 

viikon seurantajakson aikana vähintään kolme kertaa tai bronkodilataatiovasteen ollessa yli 15 

prosenttia kolmasti. (Kauppi 2018.) 
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Ylipaino on huomattava riskitekijä astmaatikolle ja painon pudotus parantaa astman hallitse-

mista sekä vähentää lääkityksen tarvetta (Haahtela 2014). Dieettien vaikutuksesta astmaan ei 

ole todettu, mutta erilaisia astmaoireita aiheuttavia ruokia on hyvä välttää yksilöllisesti. Ast-

man lääkkeetöntä hoitoa terveellisen ruokavalion lisäksi on erilaiset fyysiset harjoitteet ja hy-

vän fyysisen kunnon saavuttaminen. Fyysinen harjoittelu edistää elämänlaatua ja rasituksen-

sietoa sekä pienentää hengenahdistuksen kaltaisia oireita. Kestävyysharjoittelu voi lisätä ast-

maoireita, mutta oireet ovat usein lieviä. Hyviä astmapotilaiden harjoituksia ovat esimerkiksi 

hengitysharjoitukset, jooga ja rentoutusharjoittelut. (Astma 2012.) Lisäksi PEP-hengitys har-

joitukset auttavat liman poistumisessa ja limainen astmapotilas voi hyötyä pulloon puhaltami-

sesta (Ahonen ym. 2016, 483). 

Astman hoidossa käytettävät lääkkeet jaetaan kahteen pääryhmään: hoitaviin ja avaaviin 

lääkkeisiin. Hoitavat lääkkeet eli astmatulehdukseen vaikuttavat anti-inflammatoriset lääk-

keet ovat kortisonivalmisteita, jotka helpottavat tulehdusta keuhkoputkissa. Avaavat lääkkeet 

taas nimensä mukaisesti laajentavat ahtautuneita keuhkoputkia. Käytetyimpiä avaavia lääk-

keitä ovat inhaloitavat sympatomimeetit eli beeta 2- agonistit. (Ahonen ym. 2016, 475-478). 

Käypä hoito -suosituksen (2012) mukaan kaikilla astmaa sairastavilla tulee olla kohtauslääke 

oireiden helpottamiseksi, joka avaa pikaisesti keuhkoputkia. (Astma 2012.) 

Inhaloitavat kortisonivalmisteet ovat astman hoidossa käytettyjä hoitavia lääkkeitä. 

Budesonidi, beklometasoni, flutiaksoni, siklesonidi ja mometasoni ovat astman hoidossa käy-

tettyjä peruslääkkeitä. Kortisoni pienentää limakalvon tulehdusta, joka astmassa syntyy. Kor-

tisonin vaikutus perustuu siihen, että se estää tulehdussolujen toimintaa ja niiden kertymistä, 

jolloin keuhkoputkien sileän lihasten supistumisherkkyys vähentyy. Inhaloitavat kortisonit vä-

hentävät mm. yskää, hengityksen vinkumista ja limasuutta. Lisäksi lääke auttaa rasituksen-

sietoon, aamuyön oireisiin ja keuhkojen toiminnan vakautumiseen. (Ahonen ym. 2016, 475.) 

Potilas voi PEF-seurannan aikana käyttää hoitavaa lääkettä, jos oireet vaivaat paljon. Näissä 

tilanteissa PEF-tutkimuksen tulosten ollessa epäselviä, tutkimus tulee uusia neljän viikon lää-

ketauon jälkeen. PEF-arvon ja oireiden parannuttua lääkehoidolla, voidaan varmistaa astma-

diagnoosi sekä kortisonivaste. (Matilainen2017c.) Inhaloitavien kortisonivalmisteiden haitta-

vaikutukset voivat olla paikallisia tai systeemisiä. Paikallisia haittoja ne voivat aiheuttaa nie-

lussa, kurkussa sekä suussa. Yleisempiä paikallisia haittoja ovat kurkkukipu, äänen käheys ja 

nielun sekä suun sieni-infektiot. Paikallisia haittoja voidaan ennaltaehkäistä parantamalla in-

halointitekniikkaa sekä huuhtelemalla suu vedellä lääkkeenoton jälkeen. (Lehtimäki & Moila-

nen 2018a.) 

Tuoreen astman hoitaminen aloitetaan Inhaloitavalla kortisonilääkityksellä. Hoito aloitetaan 

niin suurella annostuksella, että oireet helpottavat mahdollisimman nopeasti. Oireiden ja 

voinnin helpottuessa lasketaan kortisoniannosta pienimmäksi mahdolliseksi, mutta kuitenkin 

sellaiseksi, että oireet pysyvät poissa. (Ahonen ym. 2016, 475.) Hoidon ollessa riittämätön on 
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syytä tarkistaa potilaan lääkehoitoon sitoutuminen, inhalaatiotekniikka, diagnoosi sekä muut 

tekijät esimerkiksi tupakointi. Isolla osalla astmapotilaista on lisäksi allerginen nuha, joten 

nuhan hoitaminen on tärkeää hoitotasapainoon pääsemisen kannalta. (Pallasaho & Pietinalho 

2018, 353-357.) 

Keuhkoputkia avaavia lääkkeitä ovat inhaloitavat beeta2- agonistit, jotka voidaan jakaa no-

peavaikutteisiin (terbutaliini, salbutamoli ja fenoteroli) ja pitkävaikutteisiin (salmeteroli, for-

moteroli, indakateroli, olodateroli ja vilanteroli). Ne relaksoivat keuhkoputkien seinämissä 

sileää lihasta, jonka seurauksena hengittäminen helpottuu. Lyhytvaikutteisia avaavia lääk-

keitä käytetään pahenemisvaiheen ja keuhkoputkien ahtautumisen ensihoitoon, oireiden hoi-

toon esimerkiksi, jos perustulehdushoito ei toimi sekä ennaltaehkäisevästi ennen fyysistä rasi-

tusta. (Ahonen ym. 2016, 478.) Molempia lyhytvaikutteisia avaavia lääkkeitä voidaan käyttää 

myös PEF-seurannassa (Lehtimäki 2012). Lyhytvaikutteiset avaavat lääkkeet ovat vesiliukoisia 

ja niiden viipymisaika on keuhkoissa noin muutaman tunnin luokkaa. Niiden vaikutus alkaa 1-3 

minuutissa lääkkeen oton jälkeen. Ne ovat huipussaan 5-10 minuutin kohdalla ja niiden teho 

kestää noin 3-6 tuntia. (Lehtimäki & Moilanen 2018b.)  

Pitkävaikutteisia avaavia lääkkeitä käytetään taas, jos kortisonilääkehoito ja lyhytvaikuttei-

nen avaava lääke eivät ole toimivia ja oireilu jatkuu (Ahonen ym. 2016, 478). Pitkävaikutteis-

ten avaavien lääkkeiden vaikutus kestää vaikuttavasta aineesta riippuen 12-24 tuntia (Lehti-

mäki & Moilanen 2018b). Keuhkoputkia laajentavaa lääkettä ja kortisonilääkettä sisältäviä yh-

distelmävalmisteita käytetään silloin, kun molemmista lääkkeistä hyödytään ja niitä tarvitaan 

päivittäin. (Paakkari 2017.) Lievän astman hoidossa vältetään käyttämästä beeta2- agonisteja 

säännöllisesti, sillä jatkuvan käytön on tutkittu huonontavan lääkevastetta (Ahonen ym. 2016, 

478). Avaavien lääkkeiden haittavaikutuksia ovat varsinkin lääkehoidon alussa sydämentykytys 

sekä lievä lihasvapina. Suuria annoksia käyttäessä myös hyperglykemiaa ja hypokalemiaa voi 

esiintyä. Pitkävaikutteisia beeta2- agonisteja ei saa käyttää ainoana lääkehoitona astman hoi-

dossa, sillä on tutkittu, että ilman samanaikaista inhaloitavaa kortisonia ne lisäävät astman 

vaikeutumisen sekä astmakuoleman riskiä. (Astma 2012.) 

Kun astma on saatu hoitotasapainoon kolmen kuukauden ajaksi ja keuhkojen toiminta on ta-

saista, voidaan vähentää lääkehoitoa. On kuitenkin tärkeää kannustaa potilasta jatkamaan 

määrättyä lääkitystä, jotta astma ei pääse pahenemaan ja oireet pysyvät poissa. Potilaalle on 

tärkeää tehdä selväksi, että vaikka vointi tuntuisikin hyvältä ei lääkehoitoa saa lopettaa tai 

vähentää itsenäisesti. Astman lääkehoitoa vähennetään asteittain ja hoidon vaste arvioidaan 

oireiden ja voinnin perusteilla. Potilaalle annetaan kirjalliset ohjeet ennen hoidon vähentä-

mistä sekä ohjeet siitä, missä tilanteissa jatkaa aiempaa lääkehoitoa, jos oireet pahenevat. 

(Global Initiative for Asthma, GINA 2018.) 
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3.2 PEF-mittauksen suorittaminen 

PEF-mittausta voidaan hyödyntää astman diagnostiikassa sekä hoidon seurannassa. PEF eli 

peak expiratory flow tarkoittaa uloshengityksen huippuvirtausta. Diagnostinen PEF-seuranta 

suoritetaan yleensä ilman hoitavaa astmalääkitystä. Mittauskerrat suoritetaan siten, että pu-

hallukset tehdään ensin ennen keuhkoputkia avaavan lääkkeen ottamista. (Lehtimäki 2012.) 

Mittausarvot vaihtelevat iän, sukupuolen, pituuden ja etnisen taustan mukaan. Lisäksi arvoi-

hin vaikuttaa se, miten hyvin astma on hallinnassa. Aikuisilla miehillä keskimääräiset PEF-ar-

vot ovat yleensä noin 500-650 L/min ja naisilla 400-500 L/min. Arvot voi vaikuttaa alentavasti 

myös potilaan keuhkovolyymin väheneminen, esimerkiksi hengityslihasten heikentyessä. (My-

att 2014, 43.) 

Mittaus aloitetaan nollaamalla mittari. Potilasta ohjeistetaan sisäänhengityksen aikana vetä-

mään keuhkoihin mahdollisimman paljon ilmaa. Mittarin suukappale asetetaan tiiviisti huulten 

ja hampaiden väliin. Uloshengityksen aikana potilas puhaltaa mittariin lyhyen ja mahdollisim-

man voimakkaan puhalluksen. Mittaus tulisi mahdollisuuksien mukaan suorittaa mieluiten seis-

ten. (PEF-seuranta.) Asennon on oltava kuitenkin jokaisella mittauskerralla samanlainen ver-

tailukelpoisuuden varmistamiseksi. Lisäksi mittauksen aikana on tärkeää, että potilaalla on 

hyvä ryhti. (Ahonen ym. 2019, 433.) 

Puhallukset tulisi tehdä jokaisena päivänä sekä aamulla että illalla kahden viikon ajan. Jokai-

nen mittauskerta olisi hyvä ajoittaa aina samaan kellonaikaan. Mittauksen aikana potilas suo-

rittaa vähintään kolme peräkkäistä puhallusta. Jos kahden parhaan tuloksen erotus on yli 20 

L/min, puhalluksia toistetaan useampia. Arvot kirjataan PEF-arvojen seurantalomakkeelle 

(Liite 1), jonka jälkeen potilas inhaloi keuhkoputkia avaavan lääkkeen. (Brander, Halme, 

Kaarteenaho & Kinnula 2013, 111.) Kun inhaloitava lääke on otettu, suu sekä nielu huuhdel-

laan vedellä (Hengitysliitto). Lääkkeenoton jälkeen olisi hyvä odottaa 15-20 minuuttia ennen 

seuraavia puhalluksia. Arvot kirjataan jälleen lomakkeelle ja kustakin puhallussarjasta poimi-

taan tulokseksi suurin arvo. (Brander ym. 2013, 111.) Potilasta ohjeistetaan ottamaan yh-

teyttä hoitohenkilökuntaan sekä kirjaamaan kaikki muutokset ylös, jos mittaustuloksissa ta-

pahtuu huomattavia muutoksia (Ahonen ym. 2019, 433). 

Kun PEF-mittausta käytetään hoidon seurannassa, potilas käyttää hoitavaa astmalääkitystään. 

Lääkkeenoton jälkeen PEF-mittaus toistetaan. Useimmiten viikko riittää hoidon seuranta-

ajaksi. PEF-seurannan asianmukainen toteutuminen perustuu laadukkaaseen potilasohjauk-

seen, johon sisältyvät PEF-mittaus, avaavan lääkkeen ottaminen ja kirjaaminen. (Lehtimäki 

2012.) Potilasohjauksella pyritään antamaan potilaalle tietoa siitä, mihin PEF-mittausten indi-

kaatiosta sekä siitä, mihin ne perustuvat. Tavoitteena on, että potilas hallitsee PEF-mittarin 

käytön ja asianmukaisen puhallustekniikan. Potilasta ohjeistetaan mittausarvojen, lääkityksen 

ja oireiden kirjaamisessa PEF-seurantalomakkeelle. Varmistetaan lisäksi, että potilas omaksuu 
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lyhytvaikutteisten sympatomimeettien käytön sekä tarpeenmukaisen astmalääkityksensä sää-

telemisen PEF-mittausten mukaisesti. (Matilainen 2017b.) 

3.3 PEF-mittarit 

PEF-mittarilla voidaan selvittää potilaan ulospuhalluksen huippuvirtaus. Mittariin puhalletaan 

nopeasti, jolloin mittarin osoitin pysähtyy huippuvirtauslukemaa osoittavaan arvoon. Astmaa-

tikolla tulisi olla oma PEF-mittari, sillä mittareiden välillä on osoitettu olevan mittausarvojen 

tasoeroja. Uusissa mittareissa mitta-asteikko on keltapohjainen sekä tarkempi kuin vanhem-

missa mustapohjallisissa mittareissa. Lisäksi suositellaan käytettäväksi ajanmukaista mittaria, 

mikäli potilaan olemassa oleva mittari ei ole EU-standardoitu. (Matilainen 2017b.) Mittausväli 

mittarilla pitäisi kattaa 60-800 l/min. Tutkitun tiedon mukaan mittarit yliarvioivat keskialu-

eella (200-500 l/min) ja aliarvioivat yli 600 l/min lukemissa virtauksia. Yli- tai aliarvioimisesta 

ei ole varsinaista haittaa, sillä seurannassa arvioidaan aina saman henkilön suhteellisia muu-

toksia. (Paakkola & Määttänen 2004, 424-428.) 

PEF-mittareita on mahdollista ostaa apteekeista, Allergia- ja Hengitysliiton paikallisyhdistyk-

sistä sekä lukuisten terveysasemien ja keuhkoklinikoiden kanttiineista ja verkkokaupoista. 

Terveyskeskuksista on yleensä mahdollista saada mittari lainaan diagnostisen tutkimuksen 

suorittamista varten. (Matilainen 2017b.) Usein käytettyjä PEF-mittarimerkkejä ovat Mini-

Wright ja Spira (Paakkola & Määttänen 2004, 424-428). 

PEF-mittarit on tehty hengityksenhoitolaitteisiin soveltuvasta muovista (Keurulainen & Hänni-

nen 2017). Uudet PEF-mittarit voidaan puhdistaa nihkeällä liinalla mittarin ulkopuolelta. Van-

han mallinen mittari tulisi pestä kuumalla vedellä, johon voi tarvittaessa lisätä esimerkiksi as-

tianpesuainetta. Mittari kuivataan huolellisesti pesun jälkeen. (Matilainen 2017b.) Mittarin 

huollon sekä puhdistuksen osalta noudatetaan valmistajan ohjeita, jotta mittarilla saadut tu-

lokset ovat luotettavia (Keurulainen & Hänninen 2017). PEF-mittaria tulisi säilyttää huolelli-

sesti, jotta se ei pääse rikkoutumaan eikä pölyyntymään (Paakkola & Määttänen 2004, 424-

428). PEF- mittari tulisi vaihtaa säännöllisin väliajoin uuteen, mutta kotikäytössä käyttöaika 

on yleensä useita vuosia. Potilasta ohjeistetaan kirjaamaan käyttöönottopäivämäärä mitta-

riin. (Matilainen 2017b.) 

3.4 PEF-mittauksen virhelähteet 

Virheellinen puhallustekniikka vaikuttaa tuloksen luotettavuuteen. Puhalluksen ollessa liian 

pitkä ja voimaton, arvo pienenee. Arvoa taas virheellisesti suurentavat puhalluksen aikana ta-

pahtuva sylkäisy tai yskäisy. Potilaan puhallus voi lähteä virheellisesti poskista eikä keuhkoista 

tai keuhkoja ei ole vedetty täyteen ilmaa ennen puhalluksen alkamista. Jos puhallusasento on 

huono, suukappale ei mahdollisesti ole tiiviisti suussa tai kieli voi olla ilmavirtauksen tiellä. 

Lisäksi on oltava tarkkana, etteivät sormet peitä ilman poistumisaukkoja, jolloin osoitin ei 

pääse liikkumaan. Mittariperäisiä virhelähteitä ovat sen virheellinen nollaus sekä likaisuus ja 
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viallisuus. (Ahonen ym. 2019, 434.) Huono potilasohjaus tai potilaan yhteistyökyvyttömyys 

voivat myös vaikuttaa arvojen luotettavuuteen (Matilainen 2017b). 

Potilaiden motivoituneisuutta PEF-mittauksia kohtaan pitkäaikaisessa astman hoidossa sekä 

potilaiden hoitokielteisyyden ominaispiirteitä on tutkittu. Kyseiseen tutkimukseen osallistui 

26 potilasta, joilla on joko kohtalainen tai vaikea astma. Potilaat osallisuivat vuoden kestä-

vään astman koulutusohjelmaan. Heitä pyydettiin suorittamaan PEF-mittaukset sekä aamuin 

että illoin. Potilailla oli käytössään elektroninen PEF-mittari, joka tallensi mittaukset kolmen 

kuukauden ajalta. Potilaat eivät olleet tietoisia siitä, että mittari tallensi PEF-arvot. Tutki-

muksella havaittiin, että PEF-mittausten noudattaminen oli suhteellisen hyvää ensimmäisen 

kuukauden aikana (63 % suoritetuista mittauksista). Kuuden kuukauden kohdalla luku laski 50 

%:iin ja 12 kuukauden kohdalla 33 %:iin. Tutkimuksessa tultiin siihen tulokseen, että suurin 

osa keskivaikeaa tai vaikeaa astmaa sairastavista potilaista eivät ole kiinnostuneita suoritta-

maan PEF-mittauksia kahdesti päivässä pitkällä ajanjaksolla. Astman hoidossa PEF-mittauslait-

teita voidaan ehdottaa niille, jotka osoittavat vahvaa henkilökohtaista kiinnostusta niiden 

käyttöä kohtaan. Lisäksi PEF-mittaukset tulisi rajoittaa lyhyisiin ajanjaksoihin. (Boulet, Car-

tier, Cote, Malo & Rouleau 1998, 968-972.) 

Vuonna 2002 tehdyssä katsauksessa on tutkittu erästä Australian kuusivaiheista astman hallin-

nan hoitosuunnitelman tehokkuutta. Katsauksen tarkoituksena oli arvioida astman omahoidon 

ohjelmien vaikutuksia astmaa sairastavien aikuisten terveydellisiin tuloksiin. Omahoidon oh-

jelmaan liittyivät lisäksi terveydenhuollon ammattilaisen säännölliset arvioinnit. Katsaukseen 

sisällytettiin 36 kokeilua astman omahoidon opetuksesta. Opetus omahoitoon vähensi mm. 

sairaalahoitoja, päivystyskäyntejä sekä suunnittelemattomia lääkärikäyntejä. Lopputuloksena 

todettiin, että astman omahoidon opetus, johon sisältyy omaseurantaa joko PEF-mittauksilla 

tai oireiden tarkkailulla liitettynä terveyenhuollon ammattihenkilön säännöllisiin arviointeihin 

sekä kirjalliseen toimintasuunnitelmaan, parantavat terveyteen liittyviä tuloksia. (Abramson, 

ym. 2002.) 

4 Hyvä opetusvideo 

Video- ja multimediateknologian rooli on yhä korostuneempi nykyaikaisessa koulutuksessa. 

Sillä on valtava potentiaali, kun videomateriaali on oikein kohdennettua ja suunniteltu tarkoi-

tuksellisesti helpottamaan opetusta ja oppimista. (Giannakos, Sampson & Kidzinski 2016, 2-3.) 

Opetusvideoiden käyttö opetuksen tukena lisää opiskelijoiden tehokkuutta ja edistää oppimis-

prosessia. Sillä on myös positiivisia vaikutuksia itseopiskeluun. Videomateriaalilla pyritään tu-

kemaan käsiteltyä teoriatietoa ja lisäksi kiinnittämään opiskelijoiden huomio aiheeseen visu-

aalisuuden kautta. (Ljubojevic, Vaskovic, Stankovic & Vaskovic 2014, 276.) Tutkimusten mu-

kaan videoiden visuaalinen luonne auttoi myös paremmin hahmottamaan opiskeltua asiaa (Kay 

2012, 825). Laadukas, asiasisältöinen ja kestoltaan sopivan mittainen video ylläpitää katsojan 

mielenkiintoa. (Ljubojevic ym. 2014, 278.)   
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Guo, Kim & Rubin (2014, 40) tekemässä tutkimuksessa arvioitiin neljässä kurssissa esitettyjä 

862 videota. Tekemiensä havaintojen pohjalta, tutkijat päätyivät esittämään seitsemän suosi-

tusta siitä, millainen on hyvä opetusvideo. Ensimmäiseksi voidaan todeta lyhyiden, kestoltaan 

enintään kuuden minuutin mittaisten videoiden olevan tehokkaimpia. Samaan lopputulokseen 

on päätynyt myös Pirnes (2018, 40) tekemässään pro gradu -tutkielmassa, jossa kyselytutki-

muksen perusteella opiskelijat kokevat kestoltaan 2-6 minuutin mittaiset opetusvideot sopi-

vimmiksi. Kuuden minuutin jälkeen katsojan mielenkiinto laskee, joten on tärkeää suunnitella 

opettaminen siten, että asiasisältö voidaan tarvittaessa jaotella kuuden minuutin osioihin.  

Perinteisiä PowerPoint-dioja paremmin toimivat videot, joissa näkyy diojen lisäksi puhujan 

kasvot. Videoihin on suotavaa tuoda omaa persoonallisuutta, sillä ne toimivat usein paremmin 

kuin geneeriset TV-studiotallenteet. Tablettipiirrostutoriaalit ovat toimivampia kuin videoidut 

PowerPoint-esitykset, sillä visuaalinen liike auttaa katsojaa pysymään mukana luennoitsijan 

ajatuksenjuoksussa. Verkko-opetuksessa käytettävät luentotallenteet eivät toimi riittävän te-

hokkaasti. Jos niitä halutaan kuitenkin käyttää, on niiden laatuun panostettava ja video kan-

nattaakin suunnitella yhdessä videokuvaukseen perehtyneen ammattilaisen kanssa. Opetusvi-

deot, joissa puhe on rytmitetty hyvin ja puhe on nopeaa sekä innostunutta toimivat parhai-

ten. Luento- ja tutoriaalivideot toimivat opetuksessa eri tavoin. Luentovideoissa tähdätään 

yhteen katselukertaan, kun taas tutoriaalivideoita voi opiskelija halutessaan katsoa useampia 

kertoja. (Guo, Kim & Rubin 2014.) 

5 Työelämäkumppani 

Vilkka ja Airaksinen (2004, 16-17) suosittelevat etsimään toiminnalliselle opinnäytetyölle toi-

meksiantajan tai työelämäkumppanin. Toimeksiantaja on hyödyllinen siksi, että omaa osaa-

mista pystyy näyttämään laajemmin. Lisäksi työelämän kiinnostus opinnäytetyön tekijää koh-

taan saattaa herätä ja tämä voi mahdollistaa jopa työllistymisen. Toimeksi annettu opinnäy-

tetyö lisää myös vastuuntuntoa opinnäytetyöstä. (Vilkka & Airaksinen 2004, 16-17.) Opinnäy-

tetyön työelämäkumppanina toimii Laurea-ammattikorkeakoulu ja se kuuluu Ohjaus hoito-

työssä- hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa opinnäytetöitä hoitotyön opiskelijoi-

den ohjauksesta sekä potilasohjauksesta. Hankkeen tavoitteena taas on kehittää potilas- ja 

opiskelijaohjausta. (Laurea-ammattikorkeakoulu 2019c.) 

Laurea-ammattikorkeakoulu toimii kuudella eri kampuksella Uudellamaalla. Kampukset sijait-

sevat Otaniemessä, Leppävaarassa, Vantaalla, Hyvinkäällä, Porvoossa ja Lohjalla (Laurea-am-

mattikorkeakoulu 2019d). Laurean yksi vahvuus onkin kampusten hyvät sijainnit lähellä suuria 

sairaaloita (Laurea-ammattikorkeakoulu 2019e). Laureassa voi opiskella suomeksi sosiaali-, 

terveys-, hoito- ja liikunta-alaa, liiketaloutta sekä matkailu- ja ravitsemisalaa. Laureassa voi 

opiskella myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Lisäksi Laureassa voi opiskella myös 
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englanniksi alempaan- sekä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutusoh-

jelmassa, kuten sosiaali- ja terveysalaa sekä liiketaloutta. (Laurea-ammattikorkeakoulu 

2019f.) 

Laurea-ammattikorkeakoulu on Suomen suurin sairaanhoitajakouluttaja. Lisäksi Laurea tekee 

alueellista yhteistyötä yhteistyökumppaneiden kanssa. Opiskelijat saavat myös tehdä erilaisia 

kehittämisprojekteja sekä tapahtumia, joiden kautta pääsee verkostoitumaan jo opiskeluiden 

aikana työelämän kanssa. Työnantajat ovat antaneet hyvää palautetta Laurean opiskelijoista. 

(Laurea-ammattikorkeakoulu 2019e.) 

6 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opetusvideo sairaanhoitajaopiskelijoille diagnostisen 

PEF-mittauksen suorittamisesta. Opinnäytetyön tavoitteena on edistää sairaanhoitajaopiskeli-

joiden tietämystä diagnostisen PEF-mittauksen suorittamisesta.  

7 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa jokin konkreettinen tuotos usein raja-

tulle kohderyhmälle. Sen pyrkimys on olla työelämälähtöinen ja käytännönläheinen sekä 

osoittaa riittävää tietoutta alasta. Opinnäytetyössä opiskelija näyttää hallitsevansa oman 

alansa asiantuntijuuden ja tietää siihen liittyvät kehittämisen sekä tutkimuksen perusteet. 

(Vilkka & Airaksinen 2004, 9-10.)  

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä pelkkä tuotos ei ole riittävä, vaan vaatii rinnalleen tie-

toperustaa. Teoreettisessa viitekehyksessä määritellään opinnäytetyön aiheen merkittävim-

mät käsitteet nojaten ajankohtaiseen tutkimustietoon ja lähdekirjallisuuteen. (Vilkka & Ai-

raksinen 2004, 41-45.) Tämän opinnäytetyön käsitteiksi nousivat sairaanhoitajaopinnot, dig-

nostinen PEF ja opetusvideo. Ne kuvaavat parhaiten aihetta ja ovat merkittävimpiä käsitteitä 

opinnäytetyön kannalta.  

Opinnäytetyön raportista tulee käydä ilmi mitä on tehty, miksi ja miten sekä kuinka työpro-

sessi on sujunut. Myös tulokset ja johtopäätökset läpi käydään. Opinnäytetyön ollessa amma-

tillisen sekä henkilökohtaisen kasvun metodi kuuluu raporttiin oman oppimisen ja tuotoksen 

arvioiminen. Se kertoo myös lukijalle, kuinka työ on onnistunut ja antaa kuvan tekijän amma-

tillisesta osaamisesta. (Vilkka & Airaksinen 2004, 65-67.) 

Vesterinen (2005) on tutkinut terveysalan opiskelijoiden hoitotytön osaamisen oppimista opin-

näytetyön kontekstissa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että opinnäytetyön muodolla oli selvä yhteys 

itsensä kehittämisen oppimiseen. Opiskelijoista, joiden opinnäytetyö oli tutkielmatyyppinen, 
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71 % kertoi oppineensa hyvin itsensä kehittämistä, kun taas toiminnallisen opinnäytetyön teh-

neistä opiskelijoista luku oli 91 %. Näiden ryhmien välillä ero oli tilastollisesti huomattava. 

(Vesterinen 2005, 148.) 

7.1 Opetusvideon suunnittelu ja toteutus 

Opinnäytetyöprosessi alkoi keväällä 2018 hankekokouksesta, josta aihe opinnäytetyölle vali-

koitui. Aihe oli mielenkiintoinen, hyvin perusteltu sekä tarpeellinen, sillä Suomessa ei ole 

vielä tehty Käypähoito-suosituksen mukaista opetusvideota diagnostisen PEF-mittauksen suo-

rittamisesta. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Laurea-ammattikorkeakoulu ja se on 

tehty Ohjaus hoitotyössä -hankkeessa. Teoreettista viitekehystä aloitettiin työstämään alku-

vuodesta 2019. Kuluvan vuoden toukokuussa opinnäytetyön suunnitelma esitettiin hankeko-

kouksessa ja siitä saadun palautteen pohjalta tehtiin tarvittavat korjaukset. Elokuussa 2019 

suunnitelma sekä opetusvideon käsikirjoitus hyväksyttiin ja opetusvideon työstäminen alkoi.  

Ennen videon tekemistä on tehtävä huolellinen suunnitelma. On mietittävä ja suunniteltava 

kenelle video tehdään, mitä sillä halutaan kertoa ja millä tavalla sekä onko hankkeella jokin 

budjetti. Idean ollessa valmis hahmotellaan se lyhyeksi luonnokseksi joko mielessä tai kirjalli-

sesti. (Apogee 2013.) Opetusvideota päätettiin selkeyttää siten, että videolla esiintyy vain 

”potilas”, jota kertojan ääni taustalla ohjaa. Tähän päädyttiin, koska asiasisältö haluttiin 

esittää ytimekkäästi ja mahdollisimman ymmärrettävästi.  

Idean hahmottelu luonnokseksi helpottaa käsikirjoituksen tekemistä ja auttaa perusrungon 

hallinnassa. Käsikirjoituksen rooli on merkittävä, sillä onnistuneen käsikirjoituksen avulla saa-

daan tuotoksesta sujuva. Videokäsikirjoitus on yksityiskohtainen ja siinä on eriteltynä tapah-

tumat, dialogi ja toiminta. (Apogee 2013.) Käsikirjoitus (liite 2) on toteutettu teoreettisen vii-

tekehyksen mukaisesti keskittyen huolellisesti pääkohtiin sekä opetettavaan asiaan. Käsikir-

joitusta työstettäessä on otettu huomioon opetusvideon kesto. Jokaisen otoksen kesto arvioi-

tiin, jolloin saatiin arvio videon kokonaisajasta. Videon kestoksi muodostui lopulta 3 minuuttia 

ja 55 sekuntia.  

Ennen kuvauksien aloittamista kartoitetaan sopiva tila ja tarkastellaan sieltä sopivimmat ku-

vakulmat ja valaistuksen suunta. Vastavaloa on syytä välttää. Luonnonvalaistus on usein hyvä 

vaihtoehto, mutta sen ollessa riittämätön voidaan hyödyntää keinotekoista lisävalaistusta. 

Tausta on oltava selkeä ja suuria tai sekavia elementtejä on aiheellista karttaa. (Apogee 

2013.) Kameran liikerata, asetelman sommittelu, kuvattavan kohteen etäisyys, siirtymätilan-

teet ja leikkauskohdat on hyvä suunnitella ja tarkastaa myös ennen kuvauksien aloittamista 

(Välikylä 2005, 49-50).  

Onnistuneessa videossa on vakaa ja selkeä kuvanlaatu. Kuvatessa käytettävä jalusta parantaa 

kuvanlaatua vakauttamalla kuvaa ja vähentämällä ylimääräistä liikettä. Videokameroissa on 



 17 
 

 

sisäänrakennettu mikrofoni, mutta erillisen mikrofonin tai nauhurin käyttö edesauttaa parem-

paa äänentoistoa. Lisäksi videokameran koneiston omat äänet saattavat aiheuttaa häiriötä. 

(Välikylä 2005, 51-52.) Video kuvattiin elokuussa 2019. Opetusvideon kuvasi ja editoi media-

alan ammattilainen, jolta löytyi tarvittavat välineet opetusvideon tuottamiseksi. Videossa on 

esitetty PEF-puhallus tekniikka kahdesti eri kuvakulmista, koska oikeaoppinen PEF-puhallus-

tekniikka on oleellinen osa opetusvideota. Videon lopussa kerrotaan PEF-mittauksen virheläh-

teistä, sillä se koettiin keskeiseksi asiaksi. 

Kun tarvittava materiaali on saatu kuvattua seuraa sen leikkaaminen. Tässä vaiheessa ylimää-

räinen materiaali poistetaan ja pituutta rajataan. Monipuolisen kokonaisuuden saamiseksi on 

hyvä, että materiaalia on käytettävissä runsaasti. Ylimääräistä materiaalia on helpompi karsia 

kuin kuvata asioita uudelleen. Kuvan etenemisen on oltava loogista ja kohtausten edettävä 

sujuvasti. Jotta katsojan mielenkiinto pysyy yllä, on hyvä hyödyntää eri kuvakulmia tai väli-

matkoja. Liian kauan samasta kuvakulmasta kuvattu tapahtuma saattaa käydä tylsäksi. (Väli-

kylä 2005, 80;90.) Kuvaajan ehdottamana otettiin valokuvia eli ns. still-kuvia mm. PEF-mitta-

rista, suukappaleesta, avaavasta lääkkeestä sekä PEF-seurantalomakkeesta, joita videoon on 

liitetty. Videosta pyrittiin tekemään mahdollisimman mieleenpainuva sekä selkeä, joten ku-

vien liittäminen videoon teki siitä havainnollistavamman. Videota, kuvia sekä ääntä yhdistele-

mällä aikaansaatiin hyvä visuaalinen ja auditiivinen kokonaisuus.  

7.2 Opetusvideon arviointi 

Palautteen kerääminen kohderyhmältä oman arvioinnin tueksi on hyödyllistä, sillä muuten ar-

viointi jää subjektiiviseksi. Arviointikyselyssä huomioitavia seikkoja ovat arviot tuotoksen käy-

tettävyydestä, toimivuudesta, visuaalisuudesta sekä luotettavuudesta. Opinnäytetyön tarkoi-

tuksena on olla ammatillisesti vaikuttava ja kohderyhmälle suunnattu. (Vilkka & Airaksinen 

2004, 157). Arviointilomakkeelle tärkeitä ominaisuuksia ovat selkeys ja kohtalainen pituus. 

Liian pitkä kysely madaltaa vastaamishalukkuutta. Kysymykset tulee erottaa toisistaan ym-

märrettävästi ja kyselyn tulee olla sopivan tiivis. Kysymysrakenteiden tulee olla yksinkertai-

sia, täsmällisiä ja kielellisesti huoliteltuja. Tietosuoja on huomioitava ja vastaajan anonyy-

miyden on säilyttävä. (KvantiMOTV 2010.) 

Ennen opetusvideon arviointia haettiin tutkimuslupa Laurea-ammattikorkeakoululta, sillä pa-

lautteen keruu kohdistui Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoihin. Arviointikyselyyn vas-

taamisen painotettiin olevan vapaaehtoista ja anonyymia. Arviointilomake (liite 3) pohjautui 

viiteen määrälliseen- ja yhteen avoimeen kysymykseen. Arviointilomakkeen vastaukset käsi-

teltiin Likertin asteikolla (Taulukko arvosanoista ja vastausten keskiarvoista). Likertin as-

teikossa perusideana on, että keskimmäinen vaihtoehto kuvaa neutraalia vastausta. Asteikolla 

muodostetaan selkeä jatkumo toisesta ääripäästä toiseen. (Vehkalahti 2014, 35.) Käyttämäs-

sämme arviointilomakkeessa väittämiä arvioitiin asteikolla 1-5, 1 ollessa täysin erimieltä ja 5 
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täysin samaa mieltä. Analyysin selkeyttämiseksi vastausten keskiarvot laskettiin. Vastauslo-

makkeet hävitettiin analysoinnin jälkeen.  

Arviointikysely toteutettiin 12.9.2019 pitkäaikaissairaanhoitotyön tunnilla, jonka aiheena oli 

keuhkosairauksia sairastavan potilaan hoitotyö. Koko ryhmässä on yhteensä 34 opiskelijaa, 

mutta työpajoihin luokka on jaettu kahtia ja opetus tapahtui kahtena eri päivänä saman sisäl-

töisesti. Palaute kerättiin puolikkaalta ryhmältä aikataulullisista syistä johtuen. Alkuun opis-

kelijoille kerrottiin diaesityksen avulla opinnäytetyöstä, sen tarkoituksesta sekä tavoitteesta. 

Diaesityksen jälkeen sairaanhoitajaopiskelijoille jaettiin arviointilomakkeet ja video esitet-

tiin. Sairaanhoitajaopiskelijoita oli paikalla 13, joista kaikki vastasivat arviointikyselyyn. Vas-

tausprosentiksi saatiin tällöin 100. 

Aineistotyypin huomioiden, taulukossa numerotulokset esitetään siihen soveltuvalla tarkkuu-

della. Tuloksia ei ole syytä esittää desimaalin tarkkuudella, vaan ne voidaan pyöristää koko-

naisluvuiksi (KvantiMOTV 2010). Taulukot voidaan sijoittaa raporttiin leipätekstiin, mutta nii-

den tulee olla luettavissa siten, ettei lukijan ajatteluketju katkea tekstin keskellä olevaan 

taulukkoon tai kuvioon (Vilkka 2007, 135). 

Taulukko arvosanoista ja vastausten keskiarvoista 

Suurin hajonta tuli opetusvideon tarjoamasta uudesta tiedosta. Vastausten keskiarvoksi saa-

tiin 2,5. Osa opiskelijoista oli aiemmalta koulutukseltaan lähihoitajia, jonka voidaan osaltaan 

ajatella vaikuttavan vastauksiin. Opetusvideon koettiin edistävän oppimista melko hyvin vas-

tausten keskiarvon ollessa 3,5. Opiskelijat arvioivat videon asiasisällön ja teknisen toteutuk-

sen erittäin hyväksi, keskiarvolla 4,6. Muutamissa avoimissa kommenteissa videon kehuttiin 

olevan sopivan mittainen, selkeä sekä laadukas. Opetusvideon arvioitiin olevan tarpeellinen 

osa pitkäaikaissairaanhoitotyön opintojaksoa keskiarvon asettuessa 4,4.  

Arvosana 1 2 3 4 5 Vastausten 
keskiarvo 

Opetusvideo tarjosi 
minulle uutta tietoa 

3 3 5 1 1 2,5 

Koin opetusvideon 
edistävän oppimistani 

0 1 6 5 1 3,5 

Videon asiasisältö 
esitettiin selkeästi ja 
loogisesti 

0 0 1 3 9 4,6 

Videon tekninen toteutus 
oli onnistunut 

0 0 0 5 8 4,6 

Koen opetusvideon 
tarpeelliseksi osaksi 
pitkäaikaissairaanhoitotyön 
opintojaksoa 

0 0 1 6 6 4,4 
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8 Pohdinta 

8.1 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

Kansainvälisillä sekä kansallisilla terveys- ja laatusuosituksilla pyritään takaamaan yhtenäinen 

ja laadukas toiminta. Näyttöön perustuvalla hoitotyöllä ja Käypä hoito -suosituksilla yritetään 

turvata yhtenäiset käytännöt ja parantaa hoidon laatua. Näyttöön perustuvan hoitotyön si-

sältö on laaja-alaista sisältäen tutkimuksen antamaa tietoa, hoitohenkilöstön asiantuntijuutta 

ja käytettävissä olevia resursseja, potilaan ja/tai hänen läheisensä näkemyksiä. Hoitotieteen 

lisäksi hoitotyössä hyödynnetään tietoa myös muilta tieteen aloilta kuten fysiologia ja anato-

mia, lääketiede, psykologia ja sosiologia. (Eloranta & Virkki 2011, 14; 22-25.) 

Diagnostisen PEF-mittauksen opetusvideo oli tehty Käypä hoito -suositusten mukaisesti oikea-

oppisen sekä yhtenäisen PEF-mittarin käytön ja -puhallustekniikan mahdollistamiseksi. Lisäksi 

ennen videon kuvaamista varmistettiin, että videossa käytettävä PEF-mittari on Käypä hoito -

suositusten mukainen. Koimme kyseisen videon teon tärkeäksi, sillä Suomessa ei vielä ole 

tehty Käypä hoito -suosituksiin perustuvaa opetusvideota diagnostisen PEF-mittauksen suorit-

tamisesta. Opinnäytetyön luotettavuuteen saattaa vaikuttaa aikaisemmat potilaan PEF-puhal-

lukseen liittyvät ohjauskokemukset, joita kaikilta tekijöiltä löytyy. Tämä on osaltaan voinut 

vaikuttaa ohjaustilanteen sisältöön sekä tapaan esittää asia. Omakohtainen kokemus voidaan 

nähdä myös positiivisena asiana, sillä työelämästä saatu hoitajan näkemys ohjaustilanteeseen 

voi näyttäytyä varmuutena ja luontevuutena opetusvideossa. 

Eettiseen toimintaan ajatellaan kuuluvan eettinen tietoisuus, toiminta ja vastuu (Eloranta & 

Virkki 2011, 13). Lähdeaineiston tulee olla ajantasaista ja laadukasta. Tiedon tulee olla lisäksi 

mahdollisimman uutta ja on suotavaa käyttää alkuperäisiä julkaisuja. Lähteiden lukumäärää 

enemmän vaakakupissa painaa niiden laatu ja soveltuvuus. Lähdeviitteiden oikeaoppinen mer-

kitseminen ja tiedon soveltaminen omiksi sanoiksi ovat tärkeitä asioita plagioinnin välttä-

miseksi. (Vilkka & Airaksinen 2004, 73-74; 78.) Opinnäytetyön tulee olla eettisesti hyväksyt-

tävä ja luotettava sekä sen on noudatettava hyviä tieteellisiä käytäntöjä. Keskeisiä lähtökoh-

tia tähän ovat rehellisyys, luotettavuus ja tarkkuus tutkimustyössä sekä sen dokumentoin-

nissa, esittämisessä ja tulosten arvioinnissa. Tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetel-

mien on oltava eettisesti kestäviä edellyttäen avoimuutta ja vastuullisuutta. Muiden tutkijoi-

den tekemää työtä on kunnioitettava ja heidän saavutuksilleen annettava arvoa viittaamalla 

tutkimuksiin asianmukaisesti. (Varantola, Launis, Helin, Spoof & Jäppinen 2013, 6.) 

Tiedonhankinnassa on noudatettu lähdekriittisyyttä sekä tarkkaavaisuutta. Tavoitteena oli 

käyttää lähteitä monipuolisesti. Käytettyjä tietokantoja olivat muun muassa Terveysportti, 

Medic ja ProQuest. Lisäksi on otettu huomioon lähteiden julkaisuajankohdat, jotta opinnäyte-

työ sisältäisi mahdollisimman uutta tietoa. Kotimaisten lähteiden lisäksi on pyritty hyödyntä-
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mään myös kansainvälisiä lähteitä. Opinnäytetyössä lähdeviitteet on merkitty Laurea-ammat-

tikorkeakoulun lähteiden ja lähdeviitteiden merkitsemisen ohjeita noudattaen. Tutkimuslupa 

haettiin hyvissä ajoin ennen videon esityspäivää. Tutkimukseen vaaditaan tutkimuslupa sen 

kohdistuessa Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoihin, henkilökuntaan tai Laureaan organi-

saationa (Laurea-ammattikorkeakoulu 2019g). Ennen videon esitystä sairaanhoitajaopiskeli-

joille korostettiin, että arviointilomakkeeseen vastataan anonyymisti. Lisäksi opiskelijoille 

kerrottiin, että vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Palautteet käsiteltiin luottamukselli-

sesti. 

8.2 Opetusvideon tarkastelu 

Opinnäytetyön tuotoksena oli opetusvideo. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on tuot-

taa jokin konkreettinen tuotos usein rajatulle kohderyhmälle. Sen tarkoitus on olla työelämä-

lähtöinen ja käytännönläheinen sekä osoittaa riittävää tietoutta alasta (Vilkka, Airaksinen 

2004, 9-10.) Opetusvideoiden hyödyntäminen osana opetusta lisää opiskelijoiden tehokkuutta 

ja parantaa oppimisprosessia (Giannakos, Sampson & Kidzinski 2016, 3-4). Se vaikuttaa myös 

positiivisesti itseopiskeluun. Videomateriaalin tarkoituksena on tukea käsiteltyä teoriatietoa 

ja kiinnittää opiskelijoiden huomio aiheeseen visuaalisuutta hyödyntäen (Ljubojevic, Vasko-

vic, Stankovic & Vaskovic 2014, 276.) Tutkimuksiin perustuen videoiden visuaalinen luonne 

auttoi lisäksi opiskellun asian hahmottamisessa (Kay 2012, 825). 

Guo, Kim & Rubin (2014) tekemässä tutkimuksessa todetaan lyhyiden, kestoltaan enintään 

kuuden minuutin mittaisten videoiden olevan tehokkaimpia. Tähän samaan lopputulokseen on 

päätynyt lisäksi Pirnes (2018, 40) tekemässään pro gradu -tutkielmassa. Kyselytutkimuksen 

perusteella opiskelijat kokevat kestoltaan 2-6 minuutin mittaiset opetusvideot sopivimmiksi 

kyseisessä tutkielmassa. Kuuden minuutin jälkeen katsojan mielenkiinto laskee, joten on tär-

keää suunnitella opettaminen siten, että asiasisältö voidaan tarvittaessa jaotella kuuden mi-

nuutin osioihin. 

Opetusvideo esitettiin Laurea-ammattikorkeakoulun Otaniemen kampuksen ensimmäisen vuo-

den sairaanhoitajaopiskelijoille. Opiskelijat suorittivat videon esityshetkellä pitkäaikaissai-

raan hoitotyön opintojaksoa. Ryhmään kuului yhteensä 34 opiskelijaa, mutta luokka oli jaettu 

kahteen osaan hoitotyön pajoihin. Opetus tapahtui kahtena päivänä sisältäen saman opetuk-

sen. Palaute kerättiin vain toiselta ryhmän puolikkaalta, sillä tarkoituksena oli keskittyä 

enemmän itse tuotokseen tulosten analysoinnin sijasta. Palaute kerättiin arviointilomakkeella 

ja analysoitiin Likert-asteikkoa hyödyntäen. Kyseinen asteikko valikoitui sen selkeyden ja so-

pivuuden vuoksi. Arviointilomakkeella saatujen vastausten perusteella voidaan arvioida, että 

opetusvideon koettiin kokonaisuutena olevan hyvin toteutettu ja soveltuvan osaksi pitkäai-

kaissairaanhoitotyön opintojaksoa. Näin ollen voidaan todeta, että opinnäytetyölle asetettu 

tavoite saavutettiin.  
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8.3 Jatkotutkimus- ja kehittämisehdotukset 

Opetusvideota editoidessa tuli eteen kehittämiskohta. Päätimme, ettemme kuvaa suun huuh-

telemista avaavan astmalääkkeen ottamisen jälkeen vaan kertoja vain mainitsee asiasta. Vi-

deota editoidessa huomasimme kuitenkin, että suun huuhtelun demonstroiminen kuvalla tai 

videolla olisi tuonut videoon mukavan lisän ja enemmän materiaalia. Kuvia jouduimme tästä 

syystä lisäämään videoon, jotta puhe ja kuva täsmäisivät. Välikylä (2005) on kirjoittanut, että 

monipuolisen kokonaisuuden saamiseksi on hyvä, että materiaalia on käytettävissä runsaasti. 

Ylimääräistä materiaalia on helpompi karsia kuin kuvata asioita uudelleen. (Välikylä 2005, 

80;90.) 

Uusien digitaalisten PEF-seuranta mittareiden yleistyessä olisi syytä tutkia potilaiden sekä hoi-

tohenkilökunnan kokemuksia laitteiden toimivuudesta ja käytettävyydestä. Tulevaisuudessa 

toiminnallisen opinnäytetyön aiheena voisi olla opetusvideo digitaalisen PEF-mittarin käy-

töstä. Opetusvideo voitaisiin suunnata myös suoraan potilaskäyttöön, jolloin video pitäisi to-

teuttaa eri näkökulmasta. 
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Liite 1: PEF-seurantalomake  

© Duodecim. 2018. PEF-seurantalomake. Artikkelin tunnus: pgt00007 (000.000) 
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Liite 2: Käsikirjoitus: diagnostisen PEF-mittauksen opetusvideo 

Aika: Elokuu 2019 
Paikka: tyhjä luokkatila 
Henkilöt: potilas Sini Paananen, kuvaaja Leila Elainousse & kertoja Laura Mustonen 
Tarvittavat materiaalit: videokamera, kameran jalusta, kuvausvalo, PEF-mittari, mittarin 
suukappaleet, PEF-seurantalomake (Duodecimin, liite 2), kynä, pöytä, tuoli, inhaloitava 
lääke, kirjallinen potilasohje.  
Arvioitu kesto: noin 4 minuuttia 
 

1. Video alkaa ensimmäisellä kohtauksella, jossa tekstinä videon sekä tekijöiden nimet 

ja yhteistyökumppanin logo. (5sec) 

 
Kertoja: Diagnostisen PEF-mittauksen opetusvideo  
 

2. Seuraava kohtaus alkaa kameran kuvatessa pöytää, johon on laitettu esille tarvittava 

välineistö: PEF-mittari, suukappale, seurantalomake, kynä ja inhaloitava lääke. 

(35sec) 

 
Kertoja: Diagnostisen PEF-mittauksen suorittamiseen tarvitaan seuraavat välineet. 
PEF-mittari, suukappale, seurantalomake, kynä ja inhaloitava lääke. PEF tarkoittaa 
uloshengityksen huippuvirtausta ja sitä käytetään astman diagnostiikassa. Diagnosti-
nen PEF-seuranta kestää kaksi viikkoa. Potilas tekee puhallukset kotona aamulla ja 
illalla aina samaan kellonaikaan kahden viikon ajan. Näiden puhallusten lisäksi poti-
lasta ohjeistetaan tekemään lisäpuhalluksia astma oireiden esiintyessä.  
 

3. Potilas on pöydän ääressä ja ottaa käteen PEF-mittarin pöydältä. Potilas pitää mitta-

ria kädessään vaakatasossa. Kerronnan aikana mittaria kuvataan läheltä esittäen mai-

nitut ilma-aukot ja mitta-asteikko. (32 sec) 

 
Kertoja: Potilasta ohjataan ottamaan PEF-mittari käteen siten, ettei hän sormilla 
peitä mittarin päässä olevia ilma-aukkoja. Sormet eivät myöskään saa olla osoittimen 
tiellä ja mittari tulee olla vaakatasossa. Mahdollisuuden mukaan mittaus suoritetaan 
seisten, mutta sen voi suorittaa myös ryhdikkäässä asennossa istuen. Tärkeintä on, 
että mittaus suoritetaan aina samassa asennossa. 
 

4. Suukappale asetetaan mittariin kiinni ja mitta-asteikon osoitin asetetaan nollaan (ka-

mera kuvaa lähikuvana mittaria). Potilas vetää keuhkot täyteen ilmaa ja asettaa suu-

kappaleen tiiviisti hampaiden ja huulten väliin (kamera kuvaa potilasta sivuprofii-

lista). Potilas puhaltaa keuhkot tyhjiksi voimakkaalla ja lyhyellä puhalluksella. (33 

sec) 

 
Kertoja: Suukappale asetetaan paikoilleen mittariin. Tarkistetaan, että mittari on 
nollattu. Potilasta ohjeistetaan vetämään sisäänhengityksen aikana keuhkot täyteen 
ilmaa. Potilas asettaa suukappaleen tiivisti huulten ja hampaiden väliin. Uloshengi-
tyksen aikana potilas puhaltaa mittariin lyhyen ja mahdollisimman voimakkaan pu-
halluksen.  
 

5. Potilas tarkastaa lukeman mittarista ja kirjaa sen pöydällä olevalle lomakkeelle (ka-

mera kuvaa potilaan takaviistosta ensin mittaria ja sen jälkeen seurantalomaketta). 

(30 sec) 

 
Kertoja: Arvo tarkastetaan mittarista ja kirjataan seurantalomakkeelle. Lisäksi seu-
rantalomakkeelle merkitään päivämäärä ja kellonaika. Puhallukset suoritetaan 
edellä esitetyllä tavalla vielä kaksi kertaa ja kaikki arvot merkitään lomakkeelle. Jos 
kahden parhaan tuloksen välillä esiintyy eroa yli 20 litraa minuutissa on puhalluksia 
tehtävä niin kauan kunnes eroa ei enää synny.  
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6. Potilas istuu pöydän ääressä, jossa on esillä PEF-mittari, seurantalomake, kynä ja 

avaava lääke (kamera kuvaa avaavaa lääkettä lähikuvana). Potilas ottaa lääkkeen kä-

teensä ja poistaa suojuksen suukappaleesta (kamera kuvaa edestäpäin potilasta). Po-

tilas hengittää ulos, asettaa suukappaleen huulten väliin ja inhaloi lääkkeen (kamera 

kuvaa potilasta ja lääkettä sivuprofiilista). Potilas pidättää hengitystä. (37sec) 

 
Kertoja: Kolmannen puhalluksen jälkeen potilas ottaa keuhkoputkia avaavaa lääkettä 
ja odottaa 15-20 minuuttia, jotta lääkeaine alkaa vaikuttamaan. Potilasta ohjataan 
inhaloitavan lääkkeen oikeaoppiseen ottotekniikkaan lääkevalmisteesta riippuen. Po-
tilas hengittää rauhallisesti ulos. Huulet asetetaan suukappaleen ympärille ja lääke 
inhaloidaan. Hengitystä tulee pidättää noin viiden sekunnin ajan, jonka jälkeen hen-
gitetään ulos rauhallisesti. Potilasta muistutetaan huuhtelemaan suu inhaloitavan 
lääkkeen ottamisen jälkeen mahdollisten haittavaikutusten ehkäisemiseksi.  
 

7. Potilas seisoo PEF-mittari kädessä. Potilas hengittää ulos, asettaa suukappaleen huul-

ten ja hampaiden väliin ja tekee napakan sekunnin mittaisen puhalluksen (kamera ku-

vaa potilasta sivuprofiilista). Potilas merkkaa mittaustuloksen seurantalomakkeeseen, 

joka on edessä olevalla pöydällä. (28sec) 

 
Kertoja: Kun 15-20 minuuttia on kulunut potilas toistaa PEF-puhallukset kolme ker-
taa. Mittaustulokset merkitään seurantalomakkeelle.  
 

8. Kamera kuvaa pöytää, jossa ovat on esillä tarvittava välineistö: PEF-mittari, seuranta-

lomake, suukappale, kynä, inhaloitava lääke. (30sec) 

 
Kertoja: PEF-seurannan onnistumisen kannalta potilasohjaus on merkittävässä roo-
lissa. Yleisimpiä virhelähteitä ovat ryhditön asento, väärä puhallustekniikka tai vir-
heellinen ote mittarista. Mittariperäisiä virhelähteitä ovat sen nollaamatta jättämi-
nen sekä likaisuus. Potilasohjauksen tueksi on hyvä antaa potilaalle kirjalliset ohjeet 
diagnostisen PEF-mittauksen suorittamisesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 
 

 

 

Liite 3: Arviointilomake 

Diagnostisen PEF-mittauksen opetusvideo sairaanhoitajaopiskelijoille 
 

Hei! 
Opinnäytetyömme tarkoituksena on tuottaa opetusvideo sairaanhoitajaopiskelijoille 

diagnostisen PEF-mittauksen suorittamisesta. Tavoitteena on edistää sairaanhoitaja-

opiskelijoiden tietämystä diagnostisen PEF-mittauksen suorittamisesta. Olet katsonut 

opinnäytetyönämme tekemän opetusvideon ja pyytäisimme sinulta siitä palautetta. 

Tämä lomake toimii osana opinnäytetyön arviointia. Arviointilomakkeen täyttäminen 

on vapaaehtoista ja se käsitellään luottamuksellisesti. Vastaukset kerätään anonyy-

misti. Kiitos vastauksestasi! 

 

Leila Elainousse 
Laura Mustonen 
Sini Paananen 
 

Arvostele seuraavat väittämät asteikolla 1-5 (1=täysin eri mieltä, 5=täysin sa-

maa mieltä). 

Ympyröi mieleisesi vastaus. 

1. Opetusvideo tarjosi minulle uutta tietoa.   1    2    3    4    5 

2. Koin opetusvideon edistävän oppimistani.   1    2    3    4    5 

3. Videon asiasisältö esitettiin selkeästi ja loogisesti.  1    2    3    4    5 

4. Videon tekninen toteutus oli onnistunut.  1    2    3    4    5 

5. Koen opetusvideon tarpeelliseksi osaksi   1    2    3    4    5 

pitkäaikaissairaanhoitotyön opintojaksoa. 

6. Mitä muuta haluaisit sanoa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 


