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 Tiivistelmä 

Laadukkaalla astmaselvityksen teolla on mahdollista parantaa astman hoitotasapainoa oikein suoritetun 

PEF-mittauksen ja lääkkeenoton kautta. Hoitotasapainon ollessa hyvä, siitä johtuvat aikuisten työ- ja lasten 
koulu- sekä hoitopäiväpoissaolot vähenevät ja syntyy kustannussäästöjä niin työnantajille kuin yhteiskun-

nalle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka mobiilisovellus Astmatti vaikuttaa lasten astmaselvityk-
sen tekoon ja millaisena apuvälineenä sovellus koetaan astmaselvityksen teossa vanhempien näkökulmasta. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka mobiilisovellus Astmatti vaikuttaa lasten kykyyn suorittaa 
PEF-mittaus, PEF-kirjaus sekä keuhkoputkia avaavan lääkkeenotto jauheinhalaattoria käyttäen oikealla tek-

niikalla. Työn toimeksiantaja oli Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä. Opinnäytetyön tutkimus tehtiin yhdessä Ylä-

Savon SOTE kuntayhtymän lastentautien vastaanoton kanssa. Toimeksiantajan pyynnöstä tutkimuksen tu-
lokset salattiin ja osaa opinnäytetyöstä ei julkaista. 

 
Opinnäytetyö toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena. Tutkimuksen aineisto koostui Ylä-Savon SOTE kun-

tayhtymän lastentautien vastaanoton kymmenestä lapsipotilaasta, joista viisi käytti mobiilisovellus Astmattia 

ja viisi ei käyttänyt. Tutkimusryhmän PEF-puhallustekniikkaa sekä lääkkeenottotekniikkaa arvioitiin sairaan-
hoitajan vastaanotolla kaksi kertaa. Ensimmäisen havainnointikerran jälkeen viisi tutkimusryhmän jäsentä 

otti käyttöön Astmatti- sovelluksen ja viisi jäsentä sai perinteisen kirjallisen ohjeistuksen astmaselvityksen 
tekoon. Toisella sairaanhoitajan havainnointikerralla tarkasteltiin PEF-puhallustekniikkaa, lääkkeenottotek-

niikkaa sekä kahden viikon seurantajakson PEF-kirjauksia. Lisäksi Astmatti -sovellusta käyttäneiden lapsien 
huoltajat täyttivät kyselylomakkeen mobiilisovelluksen käytöstä. Lapsille oli oma lomake Astmatti-sovelluk-

sen käyttöön ja käytön miellyttävyyteen liittyen. 

 

Astmatti -sovellusta käyttäneiden ikäjakauma oli 8 – 10 vuotta ja ei Astmattia käytössä olevien ikäjakauma 

11 – 13 vuotta. Ensimmäisellä käynnillä yhdellä osallistujalla oli virhe PEF-puhalluksissa, toisella käynnillä 
kukaan ei tehnyt siinä virhettä. Kyselylomakkeen tulosten perusteella huoltajat kokivat, että voivat vastaan-

ottaa astmaohjausta tarvittaessa mobiilisovelluksen avulla. Lasten mielestä sovellusta oli helppo käyttää, 

mutta kaikkien mielestä ohjevideot eivät olleet hauskoja. 
 

Mobiilisovelluksen käyttö ei korvaa vanhempien ohjausta. Sovelluksesta saatavat ohjeet ovat hyvää pohjus-
tusta lapselle oikeanlaisen PEF-puhallus- ja lääkkeenottotekniikan oppimiseen, mutta lisäksi tarvitaan reaali-

aikaista ohjausta ja neuvontaa. Vanhempien valvonta ei saa vähentyä, vaikka ohjauksessa otettaisiin mobii-

lisovellus apuvälineenä käyttöön. 
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eri ikäisille lapsille tulisi laatia, jotta se tukisi parhaalla mahdollisella tavalla laadukkaan astmaselvityksen te-

koa. 
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Abstract 

A high asthma examination quality has the potential to improve the balance in asthma treatment with cor-

rectly performed PEF-measuring and self-medication practices. A balanced treatment reduces absences from 
work and school or daycare for adults and children, respectively, creating savings to both employers and so-

ciety. The purpose of this thesis was to study how the effects of the mobile application “Astmatti” on asthma 
examination and parents’ perceptions of the use of this application in the examination. The aim of this thesis 

was to find out how the mobile application Astmatti affects children's ability to perform PEF -measurement, 

PEF -noting and bronchodilator medication using a powder inhaler with the right technology.The client or-
ganisation of the thesis was Ylä-Savon SOTE and collaborated with the pediatric reception of Ylä-Savon 

SOTE. At the request of the client, the results of the investigation are encrypted and part of the thesis is not 
published. 

 

This thesis was conducted as a qualitative research. The study group was comprised of 10 patients of the 
pediatric reception of Ylä-Savon SOTE, where five children used the mobile application Astmatti and five chil-

dren did not use the application. The PEF- blow technique and drug intake technique of the study group 
were observed two times at a nurse’s appointment. After the first observation event, five group members 

started the use of the Astmatti application and five group members received conventional written instruc-

tions on asthma examination. The PEF-blow technique, drug intake technique and PEF-notes from a two-
week following period were observed at the second appointment with a nurse. Additionally, the parents of 

the children that used the Astmatti application filled in a questionnaire on their experiences of the applica-
tion, and the children using Astmatti filled in a separate questionnaire on the comfortability of the applica-

tion. 
 

The ages of the study group members using Astmatti were 8 – 10 years and the ages of the members that 

were not using the application were 11 – 13 years.  At the first observation event, one of the group mem-
bers had an incorrect PEF -blow technique, while on the second observation event, all group members had a 

correct technique. The questionnaires showed that parents were willing to receive directions for asthma 
treatment through a mobile application. All children perceived the use of the application as effortless, yet not 

all of the children felt that the instruction videos were funny. 

 
The use of the mobile application does not replace the instructions of parents. The instructions from the ap-

plication serve as a good foundation for the children to learn the correct PEF-blow technique and drug intake 
technique but simultaneous instructions and advice are also required. Thus, the importance of parents’ su-

pervision should not be overlooked even if a mobile application is used to aid the guidance. 
The implementation and results of this study may be utilized in potential further studies on Astmatti. Future 

research could potentially focus on the guidance of the patient, for example what type of instructions should 

be provided for the parents and children of various ages in order to result in a high quality asthma examina-
tion. 
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1 JOHDANTO 

EU:n alueella asuvista ihmisistä noin 30 miljoonaa sairastaa astmaa. Näistä 1,5–2 miljoonalla ihmi-

sellä astman vaikeusaste on vakava ja vuosittain noin 15 000 ihmistä kuolee astmakohtaukseen Eu-

roopassa. Lisäksi puoli miljoonaa ihmistä tarvitsee sairaalahoitoa. (Bousquet ym. 2014, 475.) Suo-

messa astma on kolmanneksi yleisin aikuisten pitkäaikaissairaus sekä yleisin pitkäaikaissairaus lap-

silla. Sitä esiintyy noin 6–10 %:lla lapsista. Lasten astmoista noin 80 % on allergista eli atooppista 

astmaa. (Saano ja Taam-Ukkonen 2018, 479.) 

Yleisenä kansantautina astma aiheuttaa merkittävästi sairastavuutta ja kuluja. Vuonna 2019 Kansan-

eläkelaitos korvasi 51 551 sairauspäivärahapäivää astmaa sairastaville 16–68-vuotiaille. Yhteensä 

sairauspäivärahan määrä oli noin 2,8 miljoonaa euroa. Kustannuksia yhteiskunnalle ja työnantajille 

syntyy maksettujen sairauspäivärahojen lisäksi lasten sairaspäivistä, jolloin huoltajat ovat pois töistä 

hoitamassa sairasta lasta. (Kela 2020, 44–50.) 

Erilaisten mobiilisovellusten käyttö terveyden ja hyvinvoinnin seurannassa on kasvanut. Mobiilisovel-

luksia voidaan käyttää erilaisilla älylaitteilla, kuten älypuhelimilla ja tableteilla. Mobiilisovelluksia voi-

daan hyödyntää monin eri tavoin ja tulevaisuudessa niiden roolin on arveltu kasvavan merkittävästi 

palvelujen saatavuuden lisääntyessä. Digitaalisessa muodossa olevan tiedon hyödyntäminen lisään-

tyy tulevaisuudessa ja sitä voidaan käyttää tehokkaasti sairauksien ennaltaehkäisyssä ja omahoi-

dossa. Uudet toimintatavat ja palvelujen saatavuus nousevat tärkeäksi osatekijäksi tulevaisuuden 

terveysongelmien ratkaisijana. (Tiihonen 2014.) 

Astmapotilaille kehitetty mobiilisovellus Astmatti auttaa astmaselvityksen teossa. Se ohjaa oikeanlai-

seen PEF-puhallus- ja lääkkeenottotekniikkaan. Lisäksi puhalluksen tulokset kirjataan Astmattiin, 

josta ne siirtyvät digitaalisesti lääkärin tarkasteltavaksi. Sovellus muistuttaa myös tulevista vastaan-

ottoajoista sekä kertoo, kuinka niihin tulee valmistautua. (Astmatti s.a.)  

Mobiilisovelluksen käyttö voi parantaa astman hoitotasapainoa oikein suoritetulla PEF-mittauksella ja 

lääkkeenotolla. Hyvä hoitotasapaino voi vähentää sairauspäiviä, jolloin saadaan myös kustannus-

säästöjä. Astmatti-sovellusta kehitetään EU-tuetussa Indemand -hankkeessa Oulun yliopistollisen 

sairaalan ja Sense4Health terveyssovelluksia kehittävän yrityksen toimesta. Sovellus ja siihen liitty-

vät materiaalit tehdään teknisten ja lääketieteellisten nykyvaatimusten mukaisesti ja näin ollen hoi-

topolun tukemista kehitetään ja testataan huolellisesti.   

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, joka järjestää palvelusopimuksen 

mukaisia terveys-, hyvinvointi-, hoito- ja hoivapalveluja Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä 

Sonkajärven ja Vieremän kuntien alueella. Opinnäytetyön tutkimus on toteutettu yhdessä kuntayhty-

mässä toimivan lastentautien vastaanoton lääkärin sekä sairaanhoitajien kanssa. Potilaiden suostu-

mus tutkimukseen on kysytty lastentautien vastaanoton sairaanhoitajien toimesta ennen tutkimuk-

sen aloittamista. Tutkimuslupa on haettu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymältä 7.9.2020.  

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, miten mobiilisovellus Astmatti vaikuttaa lasten ja 

nuorten astmaselvityksen tekoon ja minkälaisena apuvälineenä vanhemmat kokevat sen lasten ast-
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maselvityksen teossa. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kuinka mobiilisovellus Astmatti vaikut-

taa lasten ja nuorten kykyyn suorittaa PEF-mittaus, PEF-kirjaus sekä lääkkeenotto jauheinhalaattoria 

käyttäen oikealla tekniikalla ja millaiseksi väyläksi sovellus koetaan astmaselvitykseen liittyvän infor-

maation antamisessa. Hyötyjä luotettavan astmaselvityksen teosta syntyy, kun potilas saavuttaa oi-

keanlaisen hoitotasapainon astman hoidossa.  

Opinnäytetyö antaa tilaajalle arvokasta tutkimustietoa sovelluksen toimivuudesta ja hyödyllisyy-

destä. Tutkimus tehdään pilottitutkimuksena ja tutkimuksen tulokset antavat suuntaa, kannattaako 

asiaa tutkia jatkossa laajemmin sekä kehittää sovellusta. Mikäli sovellus todetaan hyödylliseksi, sen 

käyttö tulee mahdollisesti laajenemaan Suomessa ja tulevassa työelämässä voimme nähdä sen käy-

tössä.  
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2 ASTMA SAIRAUTENA 

Astmaa sairastaa noin 6–9 prosenttia suomalaisista. Se on perinnöllinen sairaus, mutta siihen vaikut-

tavat myös ympäristötekijät. Kaupungistuminen sekä liian vähäinen altistuminen ympäristön mikro-

beille köyhdyttää ja yksipuolistaa niiden määrää, jolloin tulehduksellisten tautien riski kasvaa immuu-

nijärjestelmän heiketessä. Runsas mikrobeille altistuminen lapsuusiässä vähentää riskiä sairastua 

astmaan. (Salomaa 2019; Ege ym. 2011.) 

2.1 Astman oireet 

Astma on keuhkoputkia ahtauttava tulehduksellinen sairaus. Astmaa sairastavilla keuhkoputkien pin-

nalla olevien tulehdussolujen, kuten eosonofiilien, neutrofiilien ja makrofagien, määrä lisääntyy ja 

aiheuttaa keuhkoputkiin limakalvojen tulehdustilan, limanmuodostuksen lisääntymistä, limakalvotur-

votusta, limaa poistavien värekarvojen toiminnan heikkenemistä ja keuhkoputkien supistumistaipu-

musta. Näiden asioiden vuoksi keuhkoputket supistuvat, mikä aiheuttaa hengitysongelmia. Keuhko-

putkien ahtautuessa ilmaa menee keuhkoihin hyvin, mutta sitä tulee huonosti ulos (kuva 1). Pitkään 

jatkunut astmatulehdus aiheuttaa limakalvovaurioita sekä sileän lihaskerroksen paksuuntumista. 

(Haahtela ym. 2013, 108–110; Salomaa 2019.) 

 

 

 

 

KUVA 1. Vasemmalla terve keuhkoputki ja oikealla supistunut keuhkoputki (Astmatalo 2019).  

Astman tavallisia oireita ovat uloshengityksen vaikeutuminen ja siitä johtuva yskiminen, hengenah-

distus ja hengityksen vinkuminen sekä limanerityksen lisääntyminen. Astma voi olla välillä oireeton, 

kunnes keuhkoputket ärtyvät jonkun ulkoisen ärsykkeen tai hengitystieinfektion vuoksi ja aiheutta-

vat jälleen oireilua. Astman oireet voivat alkaa nopeasti, esimerkiksi rasituksen yhteydessä. Astman 

pahenemisvaiheessa oireilu lisääntyy. Pahenemisvaiheen voivat aiheuttaa eri allergeeneille altistumi-

nen, kuten eläinpöly tai siitepöly, sisäilman pölyt, ulkoilman epäpuhtaudet ja katupöly, pakkassää, 

altistuminen tupakan savulle tai hengitystieinfektiot. Pahenemisvaiheen tunnistaa avaavan lääkkeen 

tarpeen noususta, PEF-mittausten tuloksien huononemisesta, hengityksen vaikeutumisesta, flunssai-

sesta ja tukkoisesta olosta sekä yskästä. (Halmetoja ja Laine 2020.) 
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Astma voidaan jaotella allergiseen ja ei-allergiseen astmaan. Allergiseen astmaan sairastuneet rea-

goivat ympäristön eläin- ja siitepölyille. Ei-allergista astmaa sairastavat henkilöt eivät saa oireita ym-

päristöallergeeneista, vaan astmaoireet johtuvat eri virus- sekä bakteerijäämistä, jotka aiheuttavat 

autoimmuunisairauden piirteitä limakalvojen soluihin joutuessaan. Autoimmuunisairauksissa elimis-

tön oma puolustusjärjestelmä hyökkää omia soluja vastaan ja syntyy kudostuhoa aiheuttava tuleh-

dusreaktio. (Haahtela 2013, 108-109.) 

Astma on elinikäinen sairaus ja siihen voi sairastua missä iässä tahansa. Sen vaikeusaste luokitellaan 

lievään, keskivaikeaan tai vaikeaan. Valtaosa astmaa sairastavista kokee oireet lievinä. Oireet voivat 

olla kausiluontoisia tai ympärivuotisia. Lievä astma voi olla täysin oireeton, kun hoitotasapaino on 

saavutettu. Keskivaikea ja vaikea astma tulevat harvoin oireettomaksi. Aikaisin todettuna ja hyvin 

hoidettuna sairauden ennuste on hyvä ja sen oireet voivat lievittyä elämän aikana. (Salomaa 2019.) 

2.2 Hengityselimistön anatomia 

Hengitystiet muodostuvat ylä- ja alahengitysteistä. Ylähengitysteihin kuuluvat nenäontelo, suuontelo 

ja nielu. Alahengitysteihin kuuluvat kurkunpää, henkitorvi, keuhkoputket ja hengitystiehyet. Keuhkot 

sijaitsevat rintaontelossa ja niitä ympäröi sileäpintainen kaksilehtinen kalvo eli keuhkopussi. Vasem-

massa keuhkossa on kaksi lohkoa ja oikeassa kolme. (Kuva 2.) Keuhkolohkot jakaantuvat vielä pie-

nempiin jaokkeisiin eli segmentteihin, joita on vasemmassa keuhkossa kahdeksan ja oikeassa keuh-

kossa kymmenen. Jokaiseen segmenttiin menee oma keuhkoputkenhaara sekä valtimoita ja laski-

moita. (Bjålie ym. 2012, 356-360.) 

 

 

 

KUVA 2. Ylä- ja alahengitystiet (mukaillen lähteestä AP Graphics Bank, Rönkkö 2020).  
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Ihminen hengittää sekä nenä- että suuontelon kautta. Nenäontelon kautta kulkeutuessaan ilma läm-

penee ja kostuu. Hengitysilman mukana kulkeutuneet mikrobit ja pienhiukkaset tarttuvat nenän li-

makalvon tahmeaan limakerrokseen. Lima kulkeutuu värekarvojen avulla nieluun ja nielemisen 

kautta mahalaukkuun. Mahalaukussa mikrobit kuolevat nopeasti happamuuden vuoksi. Mikäli nenän 

limakalvot ovat tukossa tai elimistön hapentarve ei täyty nenän kautta tapahtuvassa hengityksessä, 

hengitys tapahtuu lisäksi suuontelon kautta. Suuontelon kautta hengitettäessä ilma ei ehdi lämmetä 

tai kostua ja mikrobeja sekä pienhiukkasia kulkeutuu suoraan keuhkoihin. (Bjålie ym. 2012, 356-

360.) 

Nielusta hengitysilma kulkeutuu kurkunpäähän, joka yhdistää nielun henkitorveen. Henkitorvi haa-

rautuu kahteen osaan, oikeaksi ja vasemmaksi keuhkoputkeksi, joista toinen menee oikeaan keuh-

koon ja toinen vasempaan keuhkoon keuhkoporttien kohdalta. Henkitorven sisäpinnalla olevan hen-

gitystie-epiteelin soluissa on värekarvoja, jotka sitovat itseensä hengitysilman hiukkasia ja kuljetta-

vat niitä liman mukana takaisin nieluun. Suuret limakertymät laukaisevat yskänheijasteen, jolloin osa 

limasta syljetään pois nielemisen sijasta. (Bjålie ym. 2012, 356-360.) 

Keuhkoissa keuhkoputket jakaantuvat yhä pienemmiksi haaroiksi ja lopulta rusto-osan päätyttyä 

hengitystiehyeiksi eli bronkioleiksi. Hengitystiehyet loppuvat keuhkorakkulasäkkeihin, joiden seinä-

mät muodostuvat keuhkorakkuloista eli alveoleista. Alveolien ympärillä on tiheä hiussuoniverkosto ja 

paljon kimmoisia sidekudossyitä. (Bjålie ym. 2012, 356-360.) 

Kaasumolekyylit vaihtuvat alveolien ja hiussuoniverkoston välillä olevan ohuen seinämän läpi dif-

fuusion avulla. Happi ja hiilidioksidi siirtyvät nopeasti ja tehokkaasti alveoleista hiussuoniin ja päin-

vastoin (kuva 3). Hiussuoniverkostosta happipitoinen veri siirtyy keuhkolaskimon kuljetettavaksi sy-

dämeen. Hiilidioksidipitoinen veri tulee keuhkovaltimoa pitkin keuhkojen hiussuoniin, josta se siirtyy 

alveoleihin ja uloshengityksen mukana pois elimistöstä. (Bjålie ym. 2012, 356-360.) 
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KUVA 3. Hapen ja hiilidioksidin siirtyminen (mukaillen lähteestä Johansson ja Jokihaara 2017, 16. 

Rönkkö 2020).  

2.3 Hengityselimistön fysiologia 

Keuhkojen tehtävänä on huolehtia hapen kuljetuksesta verenkiertoon ja hiilidioksidin poistamisesta 

uloshengityksen mukana. Hengityksen määreitä ovat respiraatio, inspiraatio, ekspiraatio, minuuttiti-

lavuus, jäännöstilavuus sekä hengitysfrekvenssi. (Rautava-Nurmi ym. 2020, 319.) Respiraatio tar-

koittaa hengittämistä ja se jaotellaan sentraaliseen ja perifeeriseen säätelyyn. Säätelyn avulla aivo-

jen hengityskeskus ja elimistön reseptorit säätelevät hengityksen niin, että hapen ja hiilidioksidin 

määrä veressä pysyy koko ajan samana. Inspiraatio tarkoittaa sisäänhengitystä, jolloin pallea ja 

uloimmat kylkivälilihakset supistuvat, rintaontelon tilavuus kasvaa, keuhkot laajenevat ja keuhkorak-

kulat eli alveolit täyttyvät hapella. Sisäänhengitystä ohjaa aivorungossa sijaitseva hengityskeskus, 

joka suhteuttaa hengitystaajuuden ja -syvyyden kuhunkin tilanteeseen sopivaksi. (Iivanainen & Sy-

väoja 2016, 215.) 

Minuuttitilavuus kertoo, kuinka monta litraa minuutissa sisäänhengitysilmaa menee keuhkoihin. Ai-

kuinen ihminen hengittää noin 14 kertaa minuutissa ja kerralla keuhkoihin menee ilmaa noin 500 ml, 

joten minuuttitilavuus on 14 * 500 ml= 7000 ml= 7 litraa.   Jäännöstilavuus kertoo keuhkoihin jää-

vän ilman määrästä, mikä on aikuisella vähimmillään noin 1000 millilitraa. Hengitysfrekvenssi eli 

hengitystaajuus kertoo kuinka monta kertaa ihminen hengittää minuutin sisällä. Normaali hengitys-

frekvenssi on aikuisilla 12–20 kertaa minuutissa 1–7-vuotiailla lapsilla 20-30 kertaa minuutissa ja alle 

1-vuotiailla 20-40 kertaa minuutissa. (Iivanainen ja Syväoja 2016, 215; Rautava-Nurmi ym. 2015, 

323.) 

Hengitysongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi infektiot, allergiset reaktiot, keuhkosairaudet, 

uniapnea, vierasesineet hengitysteissä, elimistön happamuustilat, psyykkiset ongelmat ja shokki 

sekä vaikeat sairaudet kuten aivoinfarkti tai aivoverenvuoto. Normaali sisäänhengityksen ja uloshen-

gityksen ajallinen suhde on 1:2. Ongelmien ilmetessä hengitysrytmi muuttuu epänormaaliksi. Hengi-

tys on pinnallista, tihentynyttä ja apulihakset ovat käytössä.  Hyperventilaatio, eli ylihengittäminen, 

on vaarallinen tilanne, jossa hengitys on nopeaa ja syvää ja aivot kärsivät sekä hapen että hiilidioksi-

din puutteesta. Myös hypoventilaatio, eli alihengittäminen, on vaarallinen tila. Tällöin hengitys on 

hidasta ja pinnallista ja se voi aiheuttaa vakavan toimintahäiriön aivoissa, sydämessä tai keuhkoissa, 

sillä sinne kertyy liikaa hiilidioksidia. (Iivanainen ja Syväoja 2016, 215.) 
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3 ASTMASELVITYS JA DIAGNOOSIA TUKEVAT TUTKIMUKSET 

EU:n alueella asuvista ihmisistä noin 30 miljoonaa sairastaa astmaa. 1,5–2 miljoonalla ihmisellä astman vai-

keusaste on vakava ja vuosittain noin 15 000 ihmistä kuolee astmakohtaukseen Euroopassa. Lisäksi puoli 

miljoonaa ihmistä tarvitsee sairaalahoitoa. Astmasta johtuvat kustannukset, kuten sairaspoissaolot ja sairaa-

lapäivät, ovat korkeita. Lasten poissaolot hoidosta ja koulusta lisäävät myös aikuisten työssäpoissaoloja ja 

siihen liittyviä kustannuksia. Perusteellisella astmaselvityksellä ja hyvällä astmanhoidon suunnittelulla saavu-

tetaan oikeanlainen hoito, mikä vähentää vuosittaisia astmasta aiheutuvia kustannuksia sekä kuolemia. 

(Bousquet ym. 2014.) 

3.1 Lapsen astmaselvityksen toteuttaminen 

Lapsilla astmaselvitystä lähdetään tekemään, kun hänellä on toistuva uloshengitysvaikeus tai -vin-

kuna, alentunut rasituksensietokyky, väsymystä ja toiminnasta vetäytymistä, pitkittynyttä yskää, jat-

kuvaa limaisuutta tai tihentynyttä hengitystä sekä toistuvia keuhkokuumeita. Astmadiagnoosin teke-

minen perustuu oireisiin ja keuhkojen toiminnan mittauksiin. Keuhkojen toimintaa mitataan erilaisten 

keuhkojen toimintamittausten avulla. Ennen mittausten tekoa kirjataan ylös huolellisesti oireet ja 

esitiedot:  

 yskän kesto 

 limaisuus ja hengityksen rohina 

 hengityksen vinkuminen, hengitysvaikeudet ja hengitysteiden ahtaudentunne 

 oireet rasituksessa, itkiessä, nauraessa, flunssien yhteydessä, eläinepiteelille altistuessa, sii-

tepöly- ja katupölylle altistuessa ja ulkolämpötilan ollessa pakkasella. 

 atooppiset oireet: atooppinen ihottuma, allerginen nuha, tieto positiivisesta ihopistokokeista 

(prick-testi), ysköksestä tai nenälimasta löytyneet eosonofiilien suurentunut määrä 

 yöheräily yskän tai hengenahdistuksen vuoksi 

 lähisukulaisten sairaushistoria 

 ympäristötekijät, kuten tupakansavulle ja eläimille altistuminen 

 mikrobilääkekuurien määrä 

(Mäkelä ja Pelkonen 2018.) 

 

Lisäksi lääkäri tutkii huolellisesti lapsen rintakehän; miltä hengitys näyttää, käyttääkö lapsi apuhengi-

tyslihaksia, kuinka tiheää hengitys on ja mikä on lapsen happisaturaatio arvo. Hengitysäänet kuun-

nellaan ja tutkitaan suu, nielu, nenä ja korvat sekä ihon kunto muiden sairauksien poissulkemiseksi. 

Kasvukäyrältä tarkastellaan, onko lapsen kasvu hidastunut vai normaalia. (Mäkelä ja Pelkonen 

2018.) 

Lasten astmadiagnoosia tehdessä oirepäiväkirjan pitäminen helpottaa tutkimuksia ja arviointia oi-

reista. Oirepäiväkirjaan voi merkitä tilanteet, joissa oireita esiintyy sekä tiedon rasituksen siedon 

huonontumisesta tai hengityksen ja yskän muutoksista tietyissä tilanteissa. Astmadiagnoosi perustuu 

vaihtelevan tai lääkityksellä laukeavan keuhkoputkien ahtautumisen osoittamiseen keuhkojen toimin-

tatutkimuksen avulla sekä astmaan sopivien oireiden yhteydessä. (Astma: Käypä hoito -suositus 

2012; Mäkelä ja Peltonen 2016.) 
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Astmaa epäiltäessä vastaanottokäynnillä tehdään erilaisia keuhkojen toimintakokeita, joiden avulla 

voidaan selvittää, onko kyseessä astma. Astmaselvityksessä käytettäviä tutkimuksia ovat PEF-seu-

ranta, spirometria, bronkodilataatiokoe, impulssioskillometria ja juoksurasituskoe. Ennen astmadiag-

noosia tulisi ottaa keuhkojen röntgenkuva, sillä astmaan ei liity keuhkokuvamuutoksia. Lisäksi ihopis-

tokokeilla tai seerumista määritetään IgE- välitteiset allergiat etukäteen. (Haahtela ym. 2001; Mä-

kelä ja Peltonen 2016.) 

Kouluikäisten lasten keuhkoputkien ahtautumista on mahdollista tutkia PEF-tutkimuksella ja spiro-

metrialla, mutta leikki-ikäisten lasten keuhkojen toiminnan mittaaminen näillä menetelmillä voi olla 

haastavaa puuttuvan yhteistyökyvyn takia. Leikki-ikäisten lasten keuhkojen toimintakyvyn mittaami-

nen luotettavammin on mahdollista tehdä impulssioskillometrian avulla. Astmaa tutkittaessa voidaan 

kartoittaa oireiden taustalla olevia syitä laboratoriokokeilla ja allergiatesteillä. (Haahtela ym. 2001.) 

3.2 PEF-mittaukset 

PEF-mittaukset ovat tärkeä osa astman diagnostiikkaa ja hoitoa. PEF (peak expiratory flow) kertoo 

uloshengityksen huippuvirtauksesta ja sen vaihtelusta. Laite mittaa lyhyen, maksimaalisen ulospuhal-

luksen huippuvirtauksen (litraa/minuutissa).  PEF-seurantaa käytetään sekä astman selvitysvaiheessa 

ennen diagnosointia sekä astman hoidon seurannan aikana. Mittauksen avulla arvioidaan lääkehoidon 

onnistumista sekä tunnistetaan astman pahenemisvaiheita. Mittauksia suoritetaan sekä polikliinisesti 

että kotona omatoimisesti. Kotona tehty PEF-puhallusseuranta auttaa astman tasapainon arvioinnissa.  

(Halmetoja ja Laine 2020.) 

Jotta varmistetaan PEF-mittausten luotettavuus, on käyttäjän osattava tehdä mittaukset oikein. Jokai-

sella astmaa sairastavalla tulee olla tieto omista PEF-mittausten perusarvoista. PEF-arvoon vaikuttavia 

tekijöitä ovat ikä, pituus ja sukupuoli, suurten hengitysteiden väljyys, hengityslihaksiston voima sekä 

keuhkokudoksen kimmoisuus (kuvio 1). PEF-arvo voi muuttua ajan mittaan. Arvoja seuraamalla saa-

daan selville sairauden pahenemisvaiheet ja lääkitystarpeen muutokset. (Halmetoja ja Laine 2020; 

Sovijärvi ym. 2019, 24.) 
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KUVIO 1. Normaalit lasten viitearvot PEF-mittauksissa (mukaillen lähteestä Duodecim 2019, Rönkkö 

2020).  

 

PEF-mittauksen suorituksen alussa nollataan mittari siirtämällä mittarin päällä oleva osoitin uran nol-

lapäähän. Mittaus tehdään seisten, sillä hyvä ryhti on puhallustekniikan kannalta tärkeää. Mittari 

asetetaan vaakatasoon ja sormet mittarin reunoille niin, ettei mittarin päässä olevat ilmareiät tuk-

keudu ja päällä oleva osoitin liikkuu esteettä. Keuhkot vedetään mahdollisimman täyteen ilmaa ja 

mittarin suukappale laitetaan tiiviisti huulten ja hampaiden väliin. (Kuva 4). Mittariin puhalletaan ly-

hyt maksimaalisen voimakas puhallus räjähtävän nopealla puhaltamisen alkamisella. Mittaukset tois-

tetaan kolme kertaa ja tulokset merkitään seurantalomakkeelle. Kahden parhaan puhalluksen ero 

saa olla korkeintaan 20 litraa/minuutissa, muutoin mittaukset uusitaan. Lomakkeelle merkitään pa-

ras puhallustulos, ei kaikkien mittausten keskiarvoa. Mittausten luotettavuuden varmistamiseksi on 

tärkeää, että ne suoritetaan ohjeiden mukaan ja aina samalla tavalla.  (Ohje PEF -kotiseurantaan: 

Käypä hoito -suositus 2012.) 

 

 

 

KUVA 4. Asento PEF-mittausta tehdessä (Rönkkö 2020-10-10).  
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Astmaselvitysvaiheessa PEF-puhallusseurantaa tehdään kotona kahden viikon ajan. Puhallukset teh-

dään aamuisin ja iltaisin samaan aikaan vuorokaudesta ja tulokset merkitään seurantalomakkeelle. 

Puhallusten yhteydessä otetaan keuhkoputkia avaavaa lääkettä, odotetaan 15-20 minuuttia lääkkeen 

vaikutusta ja seurataan muuttuvatko puhallusarvot lääkkeenoton jälkeen paremmiksi. PEF-seuran-

nan onnistumisen kannalta tärkeää on sekä oikea puhallustekniikka että avaavan lääkkeen inhaloin-

titekniikka. Mikäli seurantajakson aikana havaitaan poikkeavia tuloksia viitearvoihin verrattuna tai 

lääkkeenoton jälkeen PEF-arvot paranevat vähintään 15 % lähtötasosta, voidaan diagnosoida astma. 

(Sovijärvi 2019.) 

 

Ylimääräisiä oirepuhalluksia on tärkeää tehdä aina, jos tulee astmaoireita. Astmaoireita voi tulla al-

lergeenialtistuksessa, rasituksessa tai yöllä. PEF-oirepuhallukset tehdään samoin, kuin astmaselvitys-

vaiheen puhallukset. Seurantalomakkeelle merkitään puhallustulosten lisäksi tilanne missä oireet al-

koivat. Lääkityksen riittämättömyyteen viittaavat merkitsevät PEF-arvojen vuorokausierot ja selkeät 

hengenahdistusoireet.  (Ohje PEF -kotiseurantaan: Käypä hoito -suositus 2012; Sovijärvi ym. 2019, 

27.) 

3.3 Spirometria 

PEF-seurannan ohella spirometria tutkimus kuuluu astman perustutkimuksiin ja se on tärkein keuh-

kojen toimintakoe. Spirometriassa mitataan keuhkojen tilavuutta, tuuletuskykyä sekä tuuletuskyvyn 

häiriön vaikeusastetta ja palautuvuutta. Tutkimus on puhalluskoe ja se toteutetaan hoitajan tai lää-

kärin vastaanotolla. Tutkittavan tulee olla ennen tutkimusta neljä tuntia ilman kahvia, teetä, kola-

juomia, energiajuomia ja raskasta ateriaa. Voimakasta fyysistä rasitusta tulisi välttää edeltävän kah-

den tunnin aikana. Tutkimusta ei suositella tehtäväksi kahteen viikkoon, mikäli on sairastanut akuu-

tin hengitystieinfektion. Mikäli tutkittavalla on jo käytössä keuhkoputkiin vaikuttava lääke, se tauote-

taan ennen tutkimusta. Tauotuksen kesto riippuu lääkkeestä, vaihteluvälin ollen 12 tuntia- 4 viikkoa. 

Mikäli spirometria tutkimuksella halutaan selvittää keuhkolääkityksen tehoa, ei lääkitystä saa tauot-

taa. (Sovijärvi ym. 2019, 7-8.) 

Tuloksissa arvioidaan potilaan FVC- ja FEV-1 -arvoja sekä niiden suhdetta eli FEV %: a. FVC- arvo 

kuvaa keuhkojen toiminnallista tilavuutta. FEV-1 arvo kertoo puhalluksen ensimmäisen sekunnin litra 

määrästä ja FEV % kertoo, johtuuko keuhkojen toiminnan aleneminen keuhkojen tilavuuden alentu-

misesta vai keuhkoputkia ahtauttavasta sairaudesta. (Lindström s.a.) 

Spirometria tutkimus suoritetaan mittaamalla aluksi tutkittavan pituus ja paino. Mikäli käytössä on 

jokin keuhkolääkitys, kirjataan lääke ja viimeisen annoksen ottoajankohta ylös. Tutkittava istuu ryh-

dikkäästi tuolilla, nenään asetetaan sulkija ja suuhun suukappale (kuva 5). Tutkittava vetää keuhkot 

täyteen ilmaa ja puhaltaa maksimaalisella voimalla keuhkot tyhjiksi. Puhalluksen keston on oltava 

aikuisilla ja yli 10-vuotiailla yli 6 sekuntia ja alle 10-vuotiailla 3 sekuntia.  Puhallukset toistetaan 

kolme kertaa ja tavoitteena on saada jokaisella puhalluskerralla yhdenmukainen virtaus- tilavuus-

käyrä, joka piirtyy tietokoneelle.  Kahden suurimman FEV-1 ja FVC -arvon ero saa olla korkeintaan 

150 millilitraa. Spirometriasta saatuja tuloksia verrataan viitearvoihin, jotka on määritetty kansainvä-

listen tutkimusten pohjalta. Tutkittavan etninen alkuperä vaikuttaa viitearvoihin. (Sovijärvi ym. 2019, 

20-21.) 
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KUVA 5. Spirometrialaitteisto (Rönkkö 2020-11-10). 

 

Bronkodilataatiokokeella tutkitaan keuhkoputkien palautuvuutta lyhytvaikutteisen avaavan lääkkeen 

ottamisen jälkeen. Tutkimus suoritetaan tekemällä onnistunut spirometria tutkimus, jonka jälkeen 

tutkittava inhaloi oikealla tekniikalla lyhytvaikutteista lääkettä. Lääkkeen annetaan vaikuttaa 15-20 

minuuttia, minkä jälkeen spirometria tutkimus toistetaan. Mikäli lääkkeen ottamisen jälkeen suorite-

tut mittaukset antavat merkittävästi paremman FEV-1 tuloksen, voidaan astmadiagnoosi tehdä. (So-

vijärvi ym. 2019, 20-21.) 

3.4 Impulssioskillometria (IOS) 

Impulssioskillometria tutkimuksessa mitataan, kuinka helposti ilma kulkee keuhkoputkissa. Tutkimus 

suoritetaan normaalin lepohengityksen aikana. Tutkimuksessa mitataan hengitysteiden virtausvas-

tusta ja lisäksi arvioidaan avaavan astmalääkkeen vaikutusta hengitysteihin. Tutkimus kestää 

yleensä yhden tunnin ja ennen tutkimusta pitää olla kaksi tuntia ilman raskasta ateriaa ja neljä tun-

tia ilman kahvia, teetä, kolajuomia, energiajuomia tai muita piristäviä aineita. (Huslab 2019; Knihtilä 

2018, 11.) 

Tutkimus tapahtuu istuen. Tavallista rauhallista hengitystä hengitetään suukappaleen kautta. Nenä 

suljetaan nenäsulkijalla ja mittauksen aikana poskia tuetaan sormilla kevyesti. Mittaus tehdään 20 

sekunnin jaksoissa ja mittauksia tehdään useita toistettavuuden varmentamiseksi. Tarvittaessa pide-

tään lepotaukoja ja mittausten jälkeen otetaan keuhkoputkia laajentavaa lääkettä. Kymmenen mi-

nuutin odottamisen jälkeen mittaussarja toistetaan. Impulssioskillometriaa voidaan käyttää astmaoi-

reisten lasten pienten hengitysteiden toiminnan arviointiin. (Huslab 2019; Knihtilä 2018, 11.) 
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3.5 Juoksurasituskoe 

Juoksurasituskokeella voidaan tutkia rasituksen ja kiihtyneen hengityksen vaikutuksia keuhkoputkien 

toimintaan.  Keuhkoputkien supistumisherkkyys tulee usein esiin rasituksen yhteydessä. Ennen juok-

surasitusta tehdään PEF-puhallussarja tai spirometria tutkimus, joista nähdään tilanne ennen rasi-

tusta. (Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, 2019.) 

Rasitustesti suoritetaan juoksemalla joko ulkona tai sisällä juoksumaton päällä noin kuuden minuutin 

ajan. Vaihtoehtoisesti on mahdollista myös tehdä porrasjuoksu tai hyppiä trampoliinilla. Ennen rasi-

tusta tulee välttää raskaita aterioita. Testin jälkeen tehdään uudelleen PEF-puhallukset tai spiromet-

ria tutkimus. Rasituksen laukaisemat astmaoireet tulevat näkyviin noin 10 minuutin kuluessa rasituk-

sen päättymisestä ja ne näkyvät muuttuneina keuhkojen toimintakokeiden tuloksina. (Keski-Suomen 

sairaanhoitopiiri, 2019.) 
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4 ASTMAN HOITO 

Astman hoidon tavoitteena on vähentää oireita tai saada ne mahdollisimman siedettävälle tasolle 

siten, että pahenemisvaiheita ei ilmaannu. Astman hoitotasapaino on hyvä, kun päivä-, yö- tai rasi-

tusoireita ei ilmaannu ja avaavan lääkkeen tarvetta on vain satunnaisesti ja oma elämänlaatu säilyy 

hyvänä. Hoidon perustana on terveelliset elämäntavat ja tupakoimattomuus sekä tehokas ja riittävä 

lääkehoito. Säännölliset mittaukset, joilla tarkastetaan keuhkojen toimintakykyä ja mahdollisia muu-

toksia, ovat tärkeä osa hyvää astman hoitoa. (Iivanainen, Jauhiainen ja Syväoja 2010, 378.) 

4.1 Lääkehoito 

Astman tärkein ja tehokkain hoitomuoto on lääkehoito. Lääkehoidolla pyritään lisäämään keuhkojen 

toimintakykyä, ehkäisemään ja poistamaan keuhkoputkien tulehdusta sekä ehkäisemään keuhkoput-

kien supistumista. Lääkehoito suunnitellaan potilaskohtaisesti ja astman vaikeusaste huomioiden. 

Lääkitys voi olla astman vaikeusasteen mukaan kausiluontoista tai säännöllistä. Astmalääkkeet ovat 

yleensä hyvin siedettyjä, eikä niistä juurikaan aiheudu haittavaikutuksia käyttäjilleen. (Halmetoja ja 

Laine 2020.) 

Lääkehoito aloitetaan astmaa sairastavilla tulehdusta hoitavilla eli anti-inflammatorisilla lääkeaineilla. 

Tulehdusta hoitavien lääkkeiden riittävän varhainen aloitusvaihe saattaa estää keuhkojen toiminnan 

heikentymisen ja sairauden pahenemisen. Mikäli inhaloitava tulehdusta hoitava lääke ei riitä pitä-

mään oireita poissa, aloitetaan sen rinnalle yksi tai useampi lisälääke. (Halmetoja ja Laine 2020.)  

Tarvittaessa käytetään myös hengitysteitä avaavia lääkkeitä. Astman hoitotasapainon ollessa hyvä, 

avaavien lääkkeiden tarve on pieni.  Avaavien lääkkeiden käyttö ainoana lääkkeenä ei ole suositelta-

vaa, sillä ne voivat peittää tulehduksen oireita. Astman hoidossa on käytettävissä myös yhdistelmä-

valmisteita, mitkä sisältävät sekä hoitavaa että avaavaa lääkettä. Näillä valmisteilla on pitkäaikainen 

vaikutus ja ne rauhoittavat keuhkokudoksen tulehdusta sekä avaavat keuhkoputkia. Yhdistelmäval-

misteita käytetään vaikeassa astmassa. (Halmetoja ja Laine 2020.) 

4.1.1 Keuhkoputkien tulehdusta hoitavat lääkkeet 

Tulehdusta vähentävinä eli anti-inflammatorisina lääkkeinä astman hoidossa käytetään glukokorti-

koideja, kromoneja sekä omalitsumabia. Suurin osa tulehdusta estävistä lääkkeistä on inhaloitavia, 

mutta osa on injektioina tai suunkautta otettavia. Glukokortikoidi eli kortisoni on astman hoitava ja 

eniten käytetty peruslääke, jota käytetään joko säännöllisesti tai kuuriluontoisesti. Inhaloitavia korti-

soneja ovat beklomatasoni (kauppanimiä mm. Aerobec, Beclomet), budesonidi (Budesonid, Pulmi-

cort), flutikasoni (Flixotide), mometasoni (Asmanex) sekä siklesonidi (Alvesco). (Halmetoja ja Laine 

2020; Saano ja Taam-Ukkonen 2018, 485.) 

Kortisonin vaikutuksesta keuhkokudoksen turvotus laskee ja tulehdus rauhoittuu, mistä seuraa ast-

maoireiden helpottuminen. Säännöllisessä käytössä kortisonia inhaloidaan 1-2 kertaa vuorokau-

dessa, riippuen valmisteesta. Haittavaikutuksena suuhun jäävästä kortisonista aiheutuu hiivatuleh-

dusta ja äänen käheytymistä, myös kariesriski kasvaa. Tämän vuoksi on tärkeää pestä hampaat en-

nen lääkkeenotto ja huuhdella suu lääkkeenoton jälkeen. Astman pahenemisvaiheen aikana kortiso-

nilääkitystä nostetaan kahden viikon ajaksi, jonka jälkeen annos lasketaan ylläpitoannoksen tasolle. 
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Pahenemisvaiheiden aikana kortisonia voidaan ottaa inhalaation lisäksi tablettina. (Halmetoja ja 

Laine 2020.) 

Kromonit ovat teholtaan heikompia kuin kortisoni, mutta myös ne vähentävät myös keuhkokudoksen 

tulehdusta. Kromonien vaikutus perustuu tulehdussolujen aktiivisuuden vähentymiseen. Kromoneja 

käytetään lievän astman hoidossa tai lisälääkkeenä tarvittaessa. Inhaloitavia kromoneja ovat dinat-

riumkromoligaatti (Intal Cfc-Free Inhaler) sekä nedokromiili (Tilade). Omalitsumabi (Xolair) on biolo-

ginen lääke ja sitä käytetään IgE- välitteisen vaikean ja jatkuvan astman hoitoon lisälääkkeenä sil-

loin, kun astmaoireet eivät pysy hallinnassa muiden lääkkeiden avulla. Omalitsumabi annetaan 

ihonalaisinjektiona kahden tai neljän viikon välein. (Saano ja Taam-Ukkonen 2018, 485.) 

4.1.2 Keuhkoputkia avaavat lääkkeet 

Astmaoireiden estämiseen tai lievittämiseen käytetään avaavaa inhalaatiota. Keuhkoputkia avaavat 

lääkkeet voidaan jakaa vaikutusaikansa mukaan lyhyt- ja pitkävaikutteisiin beeta-2-agonisteihin, an-

tikolinenergeiihin sekä kriisitilanteissa laskimoon tai lihakseen annosteltavaan adrenaliiniin. (Saano ja 

Taam-Ukkonen 2018, 485.) Avaavan lääkkeen vaikutuksesta keuhkoputket rentoutuvat ja sen seu-

rauksena hengenahdistus ja yskä helpottuvat. Avaava lääke helpottaa lyhytaikaisesti oireita ja sitä 

voi käyttää joko ahdistusoireeseen tai esimerkiksi ennen urheilusuoritusta. Astman ollessa vaikea, 

myös avaavaa pitkävaikutteista lääkettä käytetään säännöllisesti. Avaavien lääkkeiden aloituksen 

yhteydessä haittavaikutuksina voi esiintyä sydämen tykytystä, vapinaa ja päänsärkyä, mutta oireet 

helpottavat lääkehoidon jatkuessa. (Halmetoja ja Laine 2020.) 

Lyhytvaikutteisten avaavien lääkkeiden, kuten salbutamolin (Ventoline, Buventol) ja terbutaliinin 

(Bricanyl), vaikutusaika on 4-5 tuntia. Lyhytvaikutteisia beeta-2-agonisteja käytetään astmakohtauk-

sen hoitoon sekä tulehdusta hoitavan lääkkeen lisänä. Pitkävaikutteisia beeta-2-agonisteja, kuten 

salmeterolia (Serevent), formoterolia (Cycloterol, Fomeda, Oxis), indakateronia (Onbrez) ja olodate-

rolia (Striverdi), käytetään yöllisten astmakohtausten estoon ja niiden vaikutusaika on lääkeaineen 

mukaan 12–24 tuntia.  (Saano ja Taam-Ukkonen 2018, 485.)  

Antikolinenergit laajentavat keuhkoputkia ja vähentävät limaneritystä. Ne voidaan jaotella lyhyt- ja 

pitkävaikutteisiin antikolinenergeihin. Näitä lääkkeitä voidaan antaa vaikeassa astmakohtauksessa 

yhdessä beeta-2-agonistin kanssa. Vaikuttavina aineina ovat ipratropiumbromidi (Atrovent), tiotro-

piumbromidi (mm. Spiriva), aklidiniumbromidi (Eklira Genuair), glykopyrroniumbromidi (Seebri Bree-

zhaler) ja umeklidiniumbromidi (Incruse). (Saano ja Taam-Ukkonen 2018, 485.) 

4.1.3 Yhdistelmälääkkeet 

Yhdistelmälääkkeissä on samassa valmisteessa sekä tulehdusta hoitavaa että keuhkoputkia avaavaa 

lääkettä. Tablettimuotoiset leukotrieenireseptorin salpaajat sekä tablettimuotoiset tai laskimoon an-

nosteltavat ksanitiinijohdokset lievittävät keuhkoputkien tulehdusta sekä avaavat hengitysteitä. 

(Saano ja Taam-Ukkonen 2018, 485.) 

Leukotrieenireseptorin salpaajat estävät leukotrieenien toimintaa. Leukotrieenit ovat elimistössä syn-

tyviä aineita, jotka aiheuttavat keuhkoputkien supistumista ja lisäävät limakalvojen turvotusta. Leu-

kotrieenireseptorin salpaaja hillitsee tulehdusta ja laajentaa hieman keuhkoputkia. Sen vaikuttava 
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aine on montelukasti (Montelukast) ja lääke on tablettimuotoinen. Tätä lääkettä käytetään lievässä 

astmassa ainoana peruslääkkeenä, mutta yleensä sitä käytetään muun lääkityksen lisänä vaikutusta 

voimistavana. (Paakkari 2020.) 

Ksantiinijohdokset eli teofylliini (Retafyllin, Theofol) ja aminofylliini (Aminocont) ehkäisevät limakal-

vontulehdusta, laajentavat keuhkoputkia ja poistavat nestettä. Lääkettä käytetään keskivaikean tai 

vaikean astman lisälääkityksenä. Teofylliinistä haittavaikutuksia kokee 10-15 % lääkettä käyttävistä 

ja niitä on muun muassa huimaus, vapina, hikoilu, masennus, hermostuneisuus ja sykkeen nousu. 

Teofylliinipitoisuutta tarkkaillaan seerumista sen toksisuuden vuoksi.  Viitearvoja suurempi määrä voi 

aiheuttaa suurentuneen riskin rytmihäiriöille ja keskushermosto-oireille. (Paakkari 2020.) 

4.2 Lääkehoidon ohjaus ja apuvälineet 

Astmaa hoidetaan pääasiassa inhaloitavilla lääkkeillä. Inhaloitavat lääkkeet vaikuttavat 90- prosentti-

sesti ainoastaan keuhkokudoksessa. Inhaloitavilla lääkkeillä saadaan suuri lääkeainepitoisuus hengi-

tysteiden limakalvoille ja minimaalinen pitoisuus verenkiertoon. Tällöin lääkehoidon teho paranee 

suhteessa haittavaikutuksiin. (Halmetoja ja Laine 2020; Hisinger-Mölkänen 2019, 1754.) 

Lääkettä otettaessa osa lääkeaineesta jää suuhun ja osa inhalaattoriin. Oikeanlainen lääkkeenotto-

tekniikka on tärkeää, jotta lääkeaine pääsee keuhkokudokseen ja niistä saatava hyöty olisi mahdolli-

simman suuri. Astman hoidon onnistumiseen vaikuttaa virheet inhalaattorin käytössä. Vääränlainen 

inhalointitekniikka voi heikentää oleellisesti astman hoitotasapainoa, kun lääke ei mene keuhkoku-

dokseen. Potilasohjauksella on suuri merkitys oikeinsuoritettuun inhalointitekniikkaan. (Halmetoja ja 

Laine 2020; Hisinger-Mölkänen 2019, 1754.) 

Yli 6-vuotiailla lapsilla lääke annetaan jauheinhalaattorista, jossa lääkeaine on jauheena ja se vapau-

tuu laitteesta sisäänhengitysilman mukana. Jauheinhalaattorista lääkettä otettaessa ulos hengitetään 

ensin inhalaattorin ohi, ravistettu lääke annostellaan ja laite laitetaan huulten väliin tiiviisti. Hengite-

tään voimakkaasti niin, että lääkeaine kulkeutuu keuhkoputkiin ja pidätetään hengitystä noin kym-

menen sekunnin ajan. (Mäkelä, Malmberg ja Pelkonen 2018, 346.) 

Nuoremmille lapsille lääke annetaan inhalaatiosumutteena, joka on laitettu tilanjatkeeseen. Tilanjat-

keen avulla lääkkeenottoa voidaan helpottaa. Tilanjatkeeseen voi annostella ainoastaan sumutemuo-

toisia lääkeaineita. Tilanjatketta käytettäessä lääkeannoksen voi laukaista jo ennen kuin maski on 

kasvoilla. Lääkeainekertymien vuoksi tilanjatke on pestävä säännöllisesti. Alle kolmen vuoden ikäi-

sillä lapsilla tilanjatkeessa käytetään maskia eli niin sanottua babyhaleria. (Halmetoja ja Laine 2020.) 

 

 

 

Inhalaatiosumutteen lääkkeenottotekniikka on tilanjatkeen kanssa käytettäessä seuraavanlainen:  

1. Ravista annostelijaa 

2. Paina annostelijaa 

3. Tyhjennä keuhkot uloshengityksellä 
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4. Ota annostelija tiiviisti huulten väliin 

5. Aloita syvä sisäänhengitys ja vapauta lääkeannos sisäänhengitysilman matkaan 

6. Pidätä hengitystä 5-10 sekuntia 

7. Hengitä ulos nenän kautta 

 

Kaikkia sumutteita ei ole mahdollista käyttää tilanjatkeen kanssa, joten yhteensopivuus on aina tar-

kastettava ennen tilanjatkeen käyttöä. Kun lääkeaine otetaan ilman tilanjatketta, keuhkot tyhjenne-

tään uloshengittämällä, ravistetun sumuttimen suukappale laitetaan suuhun ja lääke vapautetaan 

samalla rauhallisesti sisään hengittäen. Hengitystä pidätetään vähintään muutaman sekunnin ajan 

tai niin pitkään, kun se ei tunnu epämiellyttävälle. (Tays 2020.) 

Jauheinhalaattori on ympäristöystävällisempi vaihtoehto sumuteinhalaattoriin verrattuna. Inhalaa-

tiosumutteessa käytetään ponneaineena kasvihuonekaasuja ja hiilijalanjälki on 18- kertainen jau-

heinhalaattoriin verrattuna. Lapsilla sumuteinhalaatiot annetaan tilanjatkeen kautta, joka vie paljon 

tilaa. Tämän vuoksi on perusteltua, että siirrytään jauheinhalaattorin käyttöön lapsen kyetessä otta-

maan lääke jauheinhalaationa. Kuitenkin potilaan etu on tärkeintä lääkemuotoa mietittäessä. Lääkä-

rin on tärkeää valita jokaiselle potilaalle sopiva lääkemuoto, jotta hoidon toteuttaminen onnistuu ja 

astma pysyy hoitotasapainossa. (British Thoracic Society 2020.) 

4.3 Lääkkeetön hoito 

Astman lääkehoidon lisäksi astman hoitoon kuuluu liikunta, ylipainon pudottaminen, terveellinen 

ruokavalio, huolehtiminen kodin siisteydestä ja sisäilman puhtaudesta, sekä mahdollisten allergioi-

den hyvä hoitotasapaino. Myös altistuminen tupakansavulle tulee estää. Hengityssuojaimia tai ilman-

puhdistimia tulee käyttää tarpeen vaatiessa. (Halmetoja ja Laine 2020.) 

Hyvä fyysinen kunto parantaa rasituksensietokykyä ja vähentää hengenahdistuksen tunnetta. Lii-

kunta paitsi parantaa elämänlaatua, myös vähentää astmaoireita sekä keuhkoputkien yliärtyvyyttä. 

Uloshengityksen sekuntikapasiteetti (FEV-1) on parempi säännöllistä liikuntaa harrastavilla. Hollanti-

laisen tutkimuksen mukaan astmaa sairastavat ihmiset liikkuvat keskimääräisesti vähemmän kuin 

terveet ihmiset. Onkin tärkeää, että astmaa sairastavia ihmisiä kannustetaan arkiliikuntaan. Vähäi-

nen fyysinen aktiivisuus on yksi keuhkojen toiminnan heikkenemisen riskitekijä. (Hisinger-Mölkänen 

2019, 1754; Tapanainen ja Merivuori 2019, 1748.)  

Ylipaino huonontaa keuhkojen toimintaa, joten painon hallinnalla ja oikeanlaisella ruokavaliolla on 

merkitystä astman hoidossa. Ylimääräisen painon pudotus vähentää lääkkeiden tarvetta ja oireilua. 

Terveellisen ruokavalion avulla paino ja astman aiheuttamat hengitysvaikeudet pysyvät kurissa (Sa-

lomaa 2019.) 
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5 LAPSI ASTMAPOTILAANA     

Astma on yleisin pitkäaikaissairaus lapsilla ja sitä esiintyy noin 6-10 % lapsista. Lasten astmoista 

noin 80 % on allergista eli atooppista astmaa. Yleensä astma puhkeaa leikki- tai kouluiässä, mutta 

sitä voi ilmetä jo alle kaksivuotiailla lapsilla. Lapsuusiän astman ennuste on usein hyvä ja siitä voi 

parantua oikein hoidettuna. (Astma: Käypähoito-suositus 2012). Hoitamattomana astma lisää lasten 

liikkumattomuutta ja sitä kautta ylipainoa. Lapsuusajan ylipaino lisää riskiä sairastua sydän- ja veri-

suonitauteihin aikuisiällä. Hoitamaton astma voi aiheuttaa lapselle myös keskittymiskyvyn puutetta, 

oppimisvaikeuksia ja masennusta. (Pedersen 2016, 36-38.) 

5.1 Astman oireet lapsilla 

Pienillä lapsilla astmaoireilun laukaisee usein hengitystieinfektio. Tyypillisiä löydöksiä on hengityksen 

vinkuna, yskä, limaeritys ja tulehduksesta johtuvan limakalvoturvotuksen aiheuttama uloshengitys-

vaikeus. Astma oireilee näkyvästi lapsilla myös rasituksessa. Pieni lapsi yskii riehakkaissa leikeissä tai 

jopa nauraessaan ja itkiessään. Lapsilla voi esiintyä yöllistä heräilyä, fyysisistä leikeistä poisjäämistä 

sekä väsymystä. Huono yleiskunto, ponnistelujen välttäminen ja kasvun viivästyminen voivat lapsilla 

kertoa astman puhkeamisesta. Altistuminen eläinepiteelille tai siitepölylle, voivat pahentaa astman 

oireita. Astman diagnoosi voi usein viivästyä, sillä vanhemmat eivät välttämättä erota astmasta ja 

infektiosta johtuvia oireita. (Astma: Käypähoito-suositus 2012; Saano ja Taam-Ukkonen 2018, 479.) 

Lapsilla astma voi ilmetä atooppisena astmana tai infektioastmana. Infektioastmaa sairastavilla lap-

silla suurella osalla on kyse väistyvästä taipumuksesta, joka menee ohi iän myötä. Tämä johtuu 

poikkeavasta immuunivasteesta muun muassa viruksille sekä keuhkoputkien läpimitan pienuudesta. 

Lapsen kasvaessa myös keuhkoputket kasvavat ja oireet väistyvät. Keuhkoputkien läpimittaan vai-

kuttavia tekijöitä ei tunneta kovinkaan hyvin, mutta raskaudenaikainen äidin tupakointi kuitenkin 

suurentaa riskiä lapsen hengitysteiden ahtauteen, mikä voi johtua keuhkoputkien seinämien pak-

suuntumisesta. Vaikka lapsuusiän astmasta paranisi, taipumus astmaan säilyy ja joissain tapauksissa 

sairaus palaa oireettomien vuosien jälkeen. (Vanto 2000, 118-119; Salomaa 2019.) 

Uloshengityksen toistuva vinkuminen sekä hengenahdistus ovat pikkulapsilla selkeitä alkavan ast-

man merkkejä, mutta lisäksi tarvitaan keuhkojen toimintakokeita, jolla diagnoosi varmistetaan. Toi-

mintakokeiden avulla etsitään huonoja arvoja sekä arvojen vaihteluita sekä näiden korjaantumista 

lääkkeenoton jälkeen.  Hengityksen vinkuminen liittyy usein atooppiseen ominaisuuteen, jonka 

vuoksi määritetään herkistyminen allergeeneille. Herkistyminen määritetään joko ihopistokokeilla tai 

seerumin spesifisen IgE:n määrityksillä. Suurentuneesta astmariskistä pikkulapsilla kertoo veren suu-

rentunut eosinofiilimäärä. Sellaisilta potilailta ja pieniltä lapsilta, joilla on epäselvä taudinkuva tai lää-

kevaste, on syytä harkita thoraxkuvan ottamista ennen astmadiagnoosin tekemistä. Varsinkin ime-

väisikäisiltä erotusdiagnostiikkaan kiinnitetään erityistä huomiota. (Astma: Käypähoito-suositus 

2012; Haahtela 2013, 110-111.) 

Lapsen ollessa terve, kliinisessä tutkimuksessa ei useinkaan havaita astman löydöksiä. Infektion ai-

kana hengitysääniä kuunnellessa lapsen keuhkoista kuuluu usein vinkunoita uloshengityksessä ja 

joskus myös sisäänhengityksessä. Lievässä astmakohtauksessa lapsen hengitys muuttuu nopeam-
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maksi ja pinnallisemmaksi. Loppuvaiheessa uloshengitystä voi kuulua vinkunaa hengityksessä. Vai-

keassa hengenahdistuksessa lapsi on kalpea ja huulet voivat sinertää sekä vinkunoita kuuluu niin 

sisään- kuin uloshengityksenkin yhteydessä. Mitä vaikeampi hengenahdistus on, sitä pidempään 

uloshengitys kestää verrattuna sisäänhengitykseen. Lisäksi lapsi käyttää voimakkaasti palleaa, kylki-

välit tulevat näkyviin ja lapsi hengittää raskaasti. Kun on kyse henkeä uhkaavasta astmakohtauk-

sesta, hengitysäänet saattavat hiljentyä, vinkunat saattavat hävitä ja lapsi saattaa käyttää myös 

apuhengityslihaksiaan. (Astma: Käypähoito-suositus 2012.) 

5.2 Lapsen astman lääkehoito 

Lapsen astman hoito aloitetaan tarvittaessa otettavalla keuhkoputkia avaavalla lääkkeellä. Säännölli-

nen lääkehoito lapselle aloitetaan, kun lapsella on vuoden aikana ollut kolme lääkärin toteamaa hen-

gityksen vinkunajaksoa sekä yksi seuraavista riskitekijöistä ilmenee: 

 lääkärin toteama astma vanhemmalla 

 lääkärin toteama atooppinen ihottuma 

 herkistyminen hengitystieallergeeneille 

 

tai kaksi seuraavista riskitekijöistä ilmenee: 

 IgE-välitteinen herkistyminen ruoille 

 hengityksen vinkuna myös silloin, kun lapsella ei ole flunssaa  

 veren eosinofiilit suuremmat kuin 4% tai suuremmat kuin 0.4x109/l. 

 

(Astma: Käypähoito-suositus 2012.) 

Lapsen oireilun ollessa lievää ja riskitekijät puuttuvat, astman tilannetta seurataan ilman lääkityksen 

aloittamista. Mikäli lapsella ilmenee vähintään kaksi hengitysvinkunakohtausta kuuden viikon aikana, 

pitempikestoisen lääkehoidon kokeilu on syytä aloittaa. (Astma: Käypähoito-suositus 2012.) 

Lasten astman hoidon tarkoituksena on saada oireet hallintaan ja estää astman pahenemisvaiheet. 

Lapsen astman seuranta järjestetään siten, että lapsi käy 6-12 kuukauden välein seurantakäynnillä 

lasten astmaan perehtyneen lääkärin vastaanotolla. Tilanteen ja sairauden vaatiessa seurantavälit 

ovat tiheämmin. Alle kouluikäiset kuuluvat pääosin erikoissairaanhoitoon astman diagnostiikan ja 

hoidon suhteen. Perusterveydenhuollossa seurataan ja hoidetaan niitä kouluikäisiä, joiden astman 

hallinta on hyvää. Kouluikäisten astmakontrollit toteutetaan kuten aikuistenkin astmakontrollit, kui-

tenkin kouluikäisten kasvukäyrään kiinnitetään huomiota. (Astma: Käypähoito-suositus 2012.) 

5.3 Glukokortikoidit lasten lääkehoidossa 

Lapsilla inhaloitavat kortikosteroidit voivat aiheuttaa kasvun hidastumista sekä viivästyttää murrosiän 

ilmaantumista, joten kasvua ja lääkitystä seurataan tarkasti.  Kasvua seurataan, jotta häiriöt ja sii-

hen vaikuttavat sairaudet voitaisiin todeta mahdollisimman varhain. Inhaloitavien glukokortikoidien 

käyttö astman hoidossa voi aiheuttaa väliaikaisen kasvunopeuden pienenemisen esipuberteettisissa 

lapsissa, mutta kuitenkin astman hyvä hoitotasapaino korreloi hyvän kasvunopeuden kanssa.  Suuret 

lääkeannokset pitkään käytettyinä saattavat kuitenkin vaikuttaa kasvuun ja luustoon negatiivisesti. 
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Lisäksi inhaloitavien glukokortikoidien on raportoitu aiheuttaneen satunnaisesti lapsille käytöshäiri-

öitä ja psyykeen muutoksia. Suuriannoksista glukokortikoidihoitoa saavilla lapsilla on satunnaisesti 

havaittu lisääntynyttä mustelmataipumusta. (Kelly ym. 2012; Sorva ja Turpeinen 1995, 1630.)  

Lapsia hoidettaessa glukokortikoideilla on pyrittävä pienimpään mahdolliseen annostukseen, jolla 

astman oireet pysyvät hallinnassa. On yksilöllistä kuinka annosmäärät vaikuttavat lapsen kasvuun ja 

kehitykseen. Toisilla jo pieni määrä aiheuttaa kasvun hidastumista ja epätoivottujen oireiden ilmene-

mistä, kun taas toisilla sama määrä ei vaikuta mitenkään haitallisesti. (Kelly ym. 2012; Sorva ja Tur-

peinen 1995, 1630.)  

5.4 Astmaa sairastavan lapsen hoitopolku Ylä-Savon SOTEn alueella 

Epäily lapsen astmasta herää yleensä perusterveydenhuollossa, jonne vanhempi hakeutuu lapsen 

oireilun vuoksi. Perusterveydenhuollossa lääkäri aloittaa oireenmukaisen lääkityksen keuhkoputkia 

avaavalla lääkkeellä. Lääkkeen vastetta arvioidaan seurantajakson aikana ja jos oireet jatkuvat, lapsi 

lähetetään lastentautien vastaanotolle lisätutkimuksiin astman diagnosoimiseksi. Astmadiagnoosin 

saatuaan lapsi käy lastentautien vastaanotolla kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin. (Hynynen 

2020.) 

Ylä-Savon SOTEn lastentautien vastaanoton astmadiagnoosipotilailla vuosittainen astmaselvitys to-

teutetaan siten, että potilaalle lähetetään kotiin kirjalliset ohjeet PEF-puhallusten tekoon, PEF-tulos-

ten kirjaamiseen ja lääkkeenottoon liittyen. Ohjeissa on myös neuvottu Hengitysliiton internetsi-

vusto, missä voi käydä katsomassa ohjevideoita PEF-puhalluksien teosta ja lääkkeenotosta. Näiden 

ohjeiden avulla potilas suorittaa kotona kahden viikon seurantajakson, jona aikana hän tekee aamui-

sin ja iltaisin PEF-puhallussarjan ennen ja jälkeen avaavan lääkkeen ottoa. Puhallusarvot potilas 

merkitsee PEF-seurantalomakkeelle, jonka hän tuo mukanaan vastaanottokäynnille. (Hynynen 

2020.) 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lastentautien vastaanoton sairaanhoitajat kartoittivat 8.4.2020 – 

29.5.2020 välisenä aikana vastaanotolla käyneiden astmapotilaiden PEF-puhallusten, lääkkeenoton 

ja kirjaamisen virheitä. Kartoituksessa kävi ilmi, että suurella osalla potilaista ilmenee ongelmia oi-

keintoteutetussa astmaselvityksessä. Taulukkoon 1 on koottu, miten tulokset jakautuivat lapsipotilai-

den välillä:   

TAULUKKO 1. Astmaselvityksen virheiden määrät  

 

Inhalaattorin käyttö 

väärin 

Ei osaa puhaltaa PEF- 

mittariin, vaikka kehi-

tystasonsa puolesta 

tulisi osata 

PEF-kirjaus puutteelli-

nen  

Osaa kaiken edellä 

mainitun 

11 14 26 65 

  

Eniten puutteita havaittiin PEF-kirjauksien tekemisessä. Toiseksi eniten puutteita oli puhallusteknii-

kassa ja vähinten inhalaattorin käyttämisessä. Näitä ongelmia voivat olla muun muassa lääkkeenotto 

lääkesumuttimella ilman tilanjatketta, jolloin lääke ei mene perille tai sitä menee vain vähän, liian 
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nopea tai ponneton lääkkeen otto tai tulosten väärin kirjaaminen. Kartoituksessa tehtyjen havainto-

jen perusteella päätettiin tutkia, voiko mobiilisovellus Astmatti auttaa oikeinsuoritetun astmaselvityk-

sen teossa.  
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6 MOBIILISOVELLUS ASTMATTI 

Mobiilisovellukset ovat lisääntyneet terveydenhuollossa viime vuosina älylaitteiden määrän ja verkko-

yhteyksien kehittymisen myötä. Teknologian avulla voidaan saada helpotusta kasvavien asiakasmää-

rien tehokkaaseen hoitoon. Mobiilisovellusten avulla on mahdollista kommunikoida ja hyödyntää re-

aaliaikaista tiedonsiirtoa terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden välillä. Potilaiden tietoja on 

mahdollista tallentaa digitaaliseen muotoon ja niitä on mahdollista tarkastella ja hyödyntää myöhem-

min hoitotyössä. Terveydenhuollon mobiilipohjaiset palvelut ovat nopeasti kasvava ala ja sillä pyri-

tään ennaltaehkäisemään kroonisten sairauksien muodostumista, lisäämään potilaiden vaikutusmah-

dollisuuksia omaan terveyteen liittyen sekä tuomaan tehokkuutta terveydenhuoltoon resursseja luo-

malla. (Kohvakka 2019, 3, 6-10.) 

Opinnäytetyössä tutkimme Astmatti -sovelluksen käyttöä Ylä-Savon SOTEn lastentautien poliklinikan 

potilailla. Astmatti on mobiililaitteelle ladattava sovellus, joka neuvoo ja ohjeistaa käyttäjää PEF-pu-

halluksissa, lääkkeenotossa ja vastaanottoajoissa. Astmatti sovellusta pääsee käyttämään lataamalla 

sovelluksen Googlen Play kaupasta ja kirjautumalla sovellukseen PIN-koodin avulla, jonka terveysor-

ganisaatio antaa käyttäjälle. Applikaatiossa on chatbot- keskustelu, joka kyselee käyttäjältä kysy-

myksiä ja antaa vastausvaihtoehtoja. Sopivaa vastausta painamalla chatbot jatkaa keskustelua ja 

kannustaa käyttäjää tutustumaan ohjevideoihin ja ohjeisiin, jotka ovat ajankohtaisia (Kuva 8). (Ast-

matti s.a.) 

 

   

 

KUVA 8.  Kuvakaappaus Astmatti-sovelluksesta, jossa chatbotti neuvoo ja kannustaa tutustumaan 

sovelluksen videoihin (Rönkkö 2020-11-10).  
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Sovelluksessa on erilaisia ohjevideoita liittyen lääkkeenottotekniikkaan ja PEF-puhallusten tekemi-

seen kotona. Lisäksi sovelluksesta löytyy videoklippi poliklinikalla suoritettavasta spirometria tutki-

muksesta. Astmatti-sovelluksesta voi katsoa myös kirjalliset ohjeet PEF-puhalluksiin ja lääketaukoi-

hin liittyen. Ohjeet löytyvät myös juoksutestiin sekä ihopistotestiin eli prick-testiin valmistautumi-

sesta. (Kuva 9). (Astmatti s.a.) 

Mobiilisovellus auttaa astmapotilasta tekemään astmaselvityksen ajallaan. Astmatti ohjaa, neuvoo ja 

muistuttaa PEF-puhalluksista sekä tulevista vastaanottoajoista sekä kertoo, kuinka niihin tulee val-

mistautua. PEF-puhallusten teko vaatii potilaalta itsekuria sekä muistamista, jotta ne tulevat tehdyksi 

huolella ja oikea aikaisesti. Muistuttamalla käyttäjää puhalluksista, on mahdollista saada aikaan luo-

tettavampi astmaselvitys ja astman hoitotasapaino pysyy hyvällä tasolla. (Astmatti s.a.) 

Sovellukseen on mahdollista määrittää erilaisia ohjeistuksia sekä toiveita käyttämällä terveysorgani-

saation omia ohjeita serverin kautta. Terveydenhuollon omia ohjeita voi olla esimerkiksi ohjeet lääk-

keen riittävän aikaisessa tauottamisessa ennen spirometria tai ihopistotestiä. Astmatti sovellus on 

muokattavissa sopivaksi eri käyttäjäryhmille kuten pikkulapsille, alakoululaisille, nuorille ja aikuisille. 

(Astmatti s.a.) 

Astmatti sovelluksen tavoitteena on tukea hengitysoireiden selvittelyssä terveydenhuollon ammatti-

laisten työtä. Mobiilisovelluksen avulla pyritään varmistamaan, että potilaat ja heidän perheensä saa-

vat oikealla aikaa oikean ohjeistuksen. Astmatti sovellus ei korvaa terveydenhuollon ammattilaisten 

työtä, mutta se tukee astmahoitajien, lääkäreiden ja potilaiden onnistumista hoidossa ja sen ohjauk-

sessa. Astmatti sovellusta on yhteiskehitetty EU-tuetussa Indemand -hankkeessa ja sitä on toteutta-

massa Oulun yliopistollinen sairaala sekä Sense4Health terveyssovelluksia kehittävä yritys. Sovellus 

ja siihen liittyvät materiaalit tehdään teknisten ja lääketieteellisten nykyvaatimusten mukaisesti ja 

näin ollen hoitopolun tukemista kehitetään ja testataan huolellisesti.  (Astmatti s.a.) 
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KUVA 9. Kuvakaappaus Astmatti-sovelluksesta, josta löytyy videoohjeita ja kirjallisia ohjeita (Rönkkö 

2020-11-10). 

Astmattiin kirjatut PEF-mittaukset tallentuvat järjestelmään. Valitulle lääkärille tai sairaanhoitajalle 

tulee sähköpostiin pin-koodi, jonka yhdistämällä aiemmin luotuun asiakastunnukseen saa potilaan 

PEF-kirjaukset avattua. Tulokset ovat suoraan lääkärin käytettävissä. Raportissa näkyy puhallusten 

lisäksi myös puhallusten prosentuaalinen ero ennen ja jälkeen lääkkeenoton. (Astmatti s.a.) 
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7 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Lasten ohjaaminen oikein suoritettuun astmaselvitykseen on haastavaa, sillä se vie paljon aikaan ja 

vaatii hyvää yhteistyökykyä, oikeanlaista ohjausta sekä motivaatiota lapselta. Nykyaikana mobiililait-

teiden käyttö on arkipäivää jo pienillä lapsilla, ja he ovat taitavia älypuhelinten käyttäjiä. Mobiililait-

teiden kautta saadut ohjeet voivat olla kiinnostavampia kuin perinteiset paperiset versiot. Tämän 

opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, kuinka mobiilisovellus Astmatti vaikuttaa lasten astmaselvi-

tyksen tekoon ja millaisena apuvälineenä sovellus koetaan astmaselvityksen teossa vanhempien nä-

kökulmasta. Työn toimeksiantaja on Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä. Opinnäytetyön tutkimus on tehty 

yhdessä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lastentautien vastaanoton kanssa. 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kuinka mobiilisovellus Astmatti vaikuttaa lasten kykyyn suo-

rittaa PEF-mittaus, PEF-kirjaus sekä keuhkoputkia avaavan lääkkeenotto jauheinhalaattoria käyttäen 

oikealla tekniikalla. Hyötyjä luotettavan astmaselvityksen teosta syntyy, kun potilas saavuttaa oike-

anlaisen hoitotasapainon astman hoidossa. Opinnäytetyö antaa tilaajalle arvokasta tutkimustietoa 

sovelluksen toimivuudesta ja hyödyllisyydestä.  

Tulosten perusteella on mahdollista analysoida, onko mobiilisovellus käyttökelpoisempi työkalu infor-

maation antamisessa verrattuna paperilla annettavaan informaatioon, kun tehdään astmaselvitystä. 

Mikäli sovellus todetaan hyödylliseksi, sen käyttö tulee mahdollisesti laajenemaan Suomessa ja tule-

vassa työelämässä tulemme näkemään sen käyttöä.  

Tutkimuskysymykset: 

1. Mitä vaikutuksia mobiilisovelluksella on PEF-puhallustekniikkaan, lääkkeenottotekniikkaan 

sekä tulosten kirjaukseen? 

 

2. Minkälaiseksi mobiilisovelluksen käyttö koetaan ja voiko se olla vaihtoehtoinen väylä perin-

teisen kirjallisen raportoinnin ja ohjeiden saamisen lisänä?  
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8 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS   

8.1 Tutkimusmenetelmä 

Opinnäytetyössä käytimme kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusmenetelmää. Kvantitatiivista tutki-

musta käytetään yleisesti sosiaali- ja yhteiskuntatieteissä ja siinä ollaan kiinnostuneita asioiden syy-

seuraussuhteista. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa luokitellaan tutkimusasetelma, jonka voi määri-

tellä havaintoyksikköjen määrän sekä mittausten määrän mukaan. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa 

korostuvat muun muassa käsitteiden määrittely, aineiston keruusuunnitelma sekä johtopäätökset, 

jotka perustuvat havaintoaineiston tilastolliseen analysointiin. Kvantitatiiviselle tutkimukselle on omi-

naista, että tutkittavista henkilöistä tulee määrittää perusjoukko ja niistä valitaan edustava otos. 

(Hirsjärvi ym. 2009, 139-140, 180.) 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä pyrkii ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä ja siihen 

valitaan tutkimusjoukko tarkoituksenmukaisesti. Kvalitatiivisessa ja kvantitatiivisessa tutkimuksessa 

on useita eri aineiston keruu- ja analyysimenetelmiä. Erilaisilla menetelmillä on mahdollista saada 

tietoa erilaisista asioista, vaikka tutkimusjoukko on sama. Tutkimus voi sisältää sekä kvantitatiivisia 

että kvalitatiivisia piirteitä, mutta osa analyysimenetelmistä perustuu joko määrälliseen tai laadulli-

seen tutkimusmenetelmään. (Hirsijärvi ym. 2009, 164.) 

Tässä tutkimuksessa oli käytössä kokeellinen tutkimusstrategia, jonka tutkimusasetelma koostui 

useista havaintoyksiköistä kahdella eri mittauskerralla. Tätä tutkimusasetelmaa kutsutaan klassiseksi 

koeasetelmaksi. Siinä havaintoyksiköt on jaettu testi- ja kontrolliryhmään. Tutkimusprosessin aikana 

ryhmistä mitataan haluttuja asioita vähintään kaksi kertaa, joista toinen mittauskerta on ennen testi-

ryhmän valitun muuttujan vaikuttamista. Tällä tavoin toimien voidaan verrata ensimmäisen ja toisen 

mittauskerran tuloksia. Kokeellisen tutkimusstrategian piirteitä on valitun ryhmän analysoiminen olo-

suhteita muunnellen. Kokeellisen tutkimusstrategian aineiston analyysissa on mahdollista hyödyntää 

sekä laadullisia että määrällisiä analyysimenetelmiä. Tutkimusstrategiana käytettiin myös survey-

tutkimusta, mikä tutkimuksessa toteutettiin strukturoituna muotona kyselylomaketta käyttäen. (Hirs-

järvi ym. 2009, 139-140, 180; Mattila 2009.) 

Tässä opinnäytetyössä kvantitatiivisen tutkimuksen muuttujana oli Astmatti -mobiilisovelluksen 

käyttö. Perusjoukon muodostivat Ylä- Savon SOTE kuntayhtymän lastentautien vastaanoton astma-

potilaat. Astmaa sairastavista lapsipotilaista valittiin otos, jotka osallistuivat varsinaiseen tutkimuk-

seen. Otos valikoitui siten, että sairaanhoitaja valitsi harkinnanvaraisesti potilaslistasta lapset ja nuo-

ret, joilla oli: 

 tulossa lähiaikoina vastaanottokäynti 

 kouluikä 

 siirtyminen sumuteinhalaatiosta jauheinhalaatioon 

 astmadiagnoosi tai astman selvittelyvaihe 

 mahdollisuus mobiilisovelluksen käyttöön älypuhelimella 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa voidaan käyttää myös hypoteeseja, joiden avulla asetettuihin ongel-

miin ennakoidaan ratkaisua (Hirsjärvi ym. 2009, 139-140). Tässä tutkimuksessa hypoteesina oli, että 
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Astmattia käyttävillä lapsilla on vähemmän virheitä PEF-puhalluksissa, lääkkeenottotekniikassa ja 

PEF-kirjauksissa. Perusteluna tälle hypoteesille oli oletus, että lapset ja nuoret kuuntelevat ja katso-

vat ohjeistuksen mieluummin mobiililaitteen avulla perinteisen kirjallisen ohjeistuksen sijaan.  

8.1 Aineiston keruu 

Tutkimuksessa oli mukana kymmenen 8-13 -vuotiasta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lastentautien 

poliklinikan potilaasta, joista viidellä oli käytössä mobiilisovellus Astmatti ja viidellä ei. Tutkimuksessa 

verrattiin Astmatti- sovellusta käyttäneiden ja ei- käyttäneiden PEF-puhallustekniikkaa, lääkkeenotto-

tekniikkaa ja PEF-tulosten kirjauksia sekä näissä asioissa ilmenneiden ongelmien määrää. Tutkimuk-

sen aineisto kerättiin kahdessa eri vaiheessa havainnointimenetelmää käyttäen. 

Ensimmäisessä vaiheessa tutkimuksen tiedon keruu suoritettiin sairaanhoitajan vastaanoton yhtey-

dessä, kahdella eri käynnillä. Ensimmäisellä käynnillä tehtiin lähtötilanteen kartoitus, jossa selvitettiin 

kuinka paljon PEF- puhallustekniikassa ja lääkkeen otossa on teknisiä ongelmia. Kartoitus toteutettiin 

siten, että sairaanhoitaja havainnoi potilaan suoritusta ja kirjasi sen tarkasti ylös. Lisäksi ensimmäi-

sellä käynnillä sairaanhoitaja antoi henkilökohtaisen ohjauksen suullisesti molemmille ryhmille sekä 

PEF-puhalluksiin että lääkkeenottoon easyhalerilla, sen jälkeen, kun he olivat näyttäneet suorituksen 

molemmista asioista. Tällä sairaanhoitajan ohjeistuksella varmistettiin, että tutkimusryhmät osaavat 

ottaa lääkkeen easyhaleria käyttäen. Molemmissa ryhmissä oli yksi potilas, joilla alkoi astmaselvitys 

ensimmäistä kertaa. Heille PEF-puhallustekniikka ja lääkkeen inhalointitekniikka neuvottiin sairaan-

hoitajan toimesta jo ennen havainnoitavia puhalluksia.  

Lisäksi ensimmäisellä käynnillä Astmatti-sovellusta käyttävälle ryhmälle ohjeistettiin sovelluksen 

käyttö ja ladattiin se puhelimeen. Toiselle tutkimusryhmälle annettiin kirjallinen ohjeistus PEF- mit-

tauksiin sekä lääkkeenottoon sekä ohjeistus käydä Hengitysliiton internetsivuilta katsomassa asiaan 

liittyviä ohjevideoita. Ei- Astmattia käytössä oleva ryhmä sai siis samanlaisen ohjauksen kuin vuosit-

taiseen astmaselvitykseen tulevat potilas saa postitse ennen poliklinikka käyntiä. 

Kaikki tutkimukseen osallistuvat käyttivät kahden viikon ajan avaavaa lääkettä easyhalerista annos-

teltuna ja PEF-puhallukset tehtiin kaksi kertaa vuorokaudessa, aamulla ja illalla ennen ja jälkeen 

avaavan lääkkeen ottoa. Ryhmä, joka käytti Astmatti-sovellusta, ilmoitti PEF-puhallustulokset sovel-

luksen kautta. Ryhmä, jolla ei ollut Astmatti -sovellusta käytössä, merkitsivät PEF-puhallustulokset 

seurantalomakkeelle, jonka he ottivat mukaan toiselle vastaanottokäynnille. Toisella vastaanotto-

käynnillä sairaanhoitaja havainnoi uudelleen lasten PEF puhallustekniikkaa sekä lääkkeen ottoa ja 

kirjasi ne ylös.  

Toisessa vaiheessa tutkimusaineiston tiedonkeruu tapahtui paperisella kyselylomakkeella (liitteet 1 ja 

2) Astmatti-sovelluksen käyttämisen jälkeen. Lomakkeita oli kaksi, yksi huoltajille ja yksi lapsille. 

Koska valmista kyselylomaketta ei ollut, se laadittiin itse. Vanhemmille suunnatun lomakkeen kysy-

myksillä halusimme selvittää Astmatin käytettävyyteen liittyviä asioita ja avoimella kysymyksellä ha-

lusimme selvittää, onko vanhemmilla parannusehdotuksia mobiilisovellukseen liittyen. Lapsille tehtiin 

oma kyselylomake, millä haluttiin selvittää sovelluksen käytön helppoutta ja mukavuutta. Kyselylo-

makkeita ei testattu erillisellä testausryhmällä, mutta kysymykset käytiin yhdessä läpi tutkimusta 
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toteuttavien sairaanhoitajien ja ohjaavan opettajan kanssa ja tarvittavia muutoksia tehtiin. Lomak-

keet täyttivät ainoastaan Astmattia käyttäneet lapset ja heidän huoltajansa. Aineiston keruun jälkeen 

tulokset analysoitiin ja niiden pohjalta tehtiin johtopäätöksiä sovelluksen käyttöön liittyen. 

8.2 Aineiston analysointi 

Sairaanhoitajien tekemät havainnot kirjattiin ja PEF-puhalluksissa, lääkkeenotossa tai kirjaamisessa 

olleet virheet huomioitiin. Kyselylomakkeet olivat paperisia ja lomakkeisiin vastattiin toisen poliklinik-

kakäynnin yhteydessä. Näin varmistettiin kaikkien osallistujien vastaukset. Kysymyksiä laatiessa ha-

luttiin saada vastaus Astmatin käyttöönottoon, käyttämiseen, toimintavarmuuteen ja selkeyteen liit-

tyvissä asioita. Kysymykset laadittiin selkeiksi ja yksinkertaisiksi, jotta vältyttiin epäselviltä vastauk-

silta. Lisäksi lomakkeella kysyttiin, olisivatko huoltajat valmiita jatkossa käyttämään mobiilisovellusta 

väylänä astmaohjauksen saamisessa ja PEF-mittaustulosten lähettämisessä.  

Kysymykset olivat lyhyitä ja niissä oli viisi vastausvaihtoehtoa sekä avoin kohta mielipiteen ilmaisulle, 

mikäli vastaus kysyttyyn asiaan oli ”täysin eri mieltä”. Lomakkeella oli yksi avoin kysymys, missä sai 

kertoa parannusehdotuksia Astmattiin liittyen. Lasten ja nuorten kyselylomake oli laadittu hymiövas-

tausvaihtoehdoin, jotta vastaajan on helpompi ilmaista oma mielipide kysytystä asiasta. Hymiövaih-

toehtoja oli neljä ja lisäksi kysymysmerkki, mikäli lapsi ei osannut sanoa vastausta kysymykseen. 

Kyselylomakkeiden vastaukset analysoitiin ja niiden pohjalta tehtiin johtopäätöksiä ja pohdintaa. 
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9 TULOKSET 

Opinnäytetyö on salattu tulosten ja pohdinnan osalta toimeksiantajan pyynnöstä. 

9.1 PEF-puhallustekniikka, lääkkeenotto ja kirjaaminen 

9.2 Kyselylomakkeen tulokset 

 

 

10 POHDINTA 

10.1 Tulosten tarkastelu  

10.2 Luotettavuus 

10.3 Ammatillinen kasvu 

10.4 Hyödynnettävyys ja jatkotutkimusideat  
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LIITE 1. 

 

 
Tämä on Astmatti astmaohjaus sovelluksen käyttökokemuskysely. Kyselyn toteuttaa Savonia AMK opinnäytetyön-

tekijät Nina Rönkkö ja Riikka Manninen ja kyselyyn vastataan nimettömänä.  

 

1. Lapsen huoltajan Ikä? 

 <=20 

 21-30 

 31-40 

 41-50 

 51-60 

 >60 
2. Sukupuoli? 

 Nainen 

 Mies 
3. Oletko aikaisemmin käyttänyt jotakin terveyssovellusta? 

 Kyllä 

 En 
4. Onko lapsesi aikaisemmin käyttänyt jotakin terveyssovellusta? 

 Kyllä 

 En 
5. Astmatin käyttöönotto oli helppoa.                                   

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

 En osaa sanoa 
Jos vastasit jokseenkin tai täysin eri mieltä, kertoisitko miksi käyttöönotto oli vaikeaa? 

____________________________________________________________________ 

6. Astmatti sovelluksen käyttäminen oli helppoa 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

 En osaa sanoa 
Jos vastasit jokseenkin tai täysin eri mieltä, kertoisitko miksi käyttö oli vaikeaa? 

_______________________________________________________________________________ 

7. Astmatti sovelluksen ulkoasu oli selkeä.  

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

 En osaa sanoa 
Jos vastasitte jokseenkin tai täysin eri mieltä, kertoisitteko mitkä asiat ulkoasussa häiritsivät 

teitä?___________________________________________________________________________________ 

 



        
38 (41) 

8. Astmatti toimi luotettavasti. 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

 En osaa sanoa 
Jos vastasit täysin eri mieltä, kertoisitko mikä asia syö luottamustasi? 

_____________________________________________________________________________ 

9. Astmatti Chatbotin keskustelussa antamat ohjeet olivat selkeitä 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

 En osaa sanoa 
Jos vastasitte jokseenkin tai täysin eri mieltä, kertoisitteko mitkä asia chatbotin ohjeissa vaatisi parannusta? 

____________________________________________________________________________________

  

10. Astmatti sovelluksen PEF opetusvideon katsomisen jälkeen lapsi osasi tehdä itsenäisesti PEF mit-

tauksen. 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

 En osaa sanoa 
Jos vastasit jokseenkin tai täysin eri mieltä, kertoisitko mitä ongelmia ilmeni? 

________________________________________________________________________________ 

11. Astmatti ohjeisti PEF-kirjauksen selkeästi 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

 En osaa sanoa 
Jos vastasit jokseenkin tai täysin eri mieltä, kertoisitko mitkä asiat vaatisi parannusta? 

_________________________________________________________________________________ 

12. Astmatti sovelluksen Easyhaler videon jälkeen lapsi osasi käyttää kyseistä inhalaattoria oikein. 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

 En osaa sanoa 
Jos vastasit jokseenkin tai täysin eri mieltä, kertoisitko mitä ongelmia ilmeni? 

__________________________________________________________________________________ 

13. Jatkossa voin syöttää lapseni PEF -mittaustulokset Astmatin kaltaiseen sovellukseen.  

 Täysin samaa mieltä 
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 Jokseenkin samaa mieltä 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

 En osaa sanoa 
 

Jos vastasit jokseenkin tai täysin eri mieltä, kertoisitko miksi et syöttäisi tietoja mobiilisovellukseen? 

____________________________________________________________________________ 

14. Tarvittaessa voin vastaanottaa astmaohjausta mobiilisovelluksen avulla.  

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

 En osaa sanoa 

  
Jos vastasit täysin eri mieltä, kertoisitko miksi et haluaisi astmaohjausta mobiilisti? 

_____________________________________________________________________________ 

15. Onko teillä antaa parannusehdotuksia Astmatin kehittämiseen? 

_______________________________________________________________________ 

Kiitos vastauksistasi! 
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LIITE 2. 

 
Kiva kun olet käyttänyt Astmattia! Tässä olisi muutama kysymys, joihin toivoisin sinun vastaavan. 

1. Astmattia on helppo käyttää 

-  

 

Jos vastasit jokseenkin tai täysin eri mieltä, kertoisitko miksi käyttö oli vaikeaa? 

_______________________________________________________________________________ 

2. On hauskaa katsoa PEF -opetusvideoita. 
  

 

3. On hauskaa katsoa opetusvideoita lääkkeenotosta.  

 

4. Täytän mielellään PEF -puhallustulokset Astmattiin.  
 

 

5. Minusta oli helppo seurata PEF-mittaustuloksiani 



        
41 (41) 

 
 

6. Chatbotti osasi neuvoa minua.  

 

KIITOS VASTAUKSISTA!  

 


