
Tehtävä 1. 

Jokaisessa osatehtävässä on valittava kaikki ja vain kaikki oikeat vastausvaihtoehdot 0,5 pisteen 

saamiseksi. Virheellisestä vastauksesta menettää 0,25 pistettä. Pistemäärä tehtävästä 1 ei kuitenkaan 

voi olla alhaisempi kuin 0. Tyhjä vastaus on 0 pistettä. Tehtävän maksimipistemäärä on 7,0 pistettä. 

Vastaa ympyröimällä oikea vaihtoehto/vaihtoehdot (a-d). 

 

1. Moniammatillisen tiimin toimintaa edistäviä tekijöitä ovat 

a) Hierarkia 

b) Vastuun jakaminen (oikein, s. S59) 

c) Yhteinen lähestymistapa (oikein, s. S59) 

d) Koordinoimaton toiminta 

 

2. Taustamuuttujista laskettiin 

a) Frekvenssit (oikein, s. S60) 

b) Prosentit (oikein, s. S60) 

c) Keskiarvo 

d) Vaihteluväli (oikein, s. S60) 

 

3. Kumppanuuteen oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 

a) Työkokemus nykyisessä tehtävässä 

b) Koulutus (oikein, s. S63) 

c) Sukupuoli 

d) Ammattiryhmä (oikein, s. S63) 

 

4. Sairaanhoitajien keskimääräiset arviot moniammatillisen yhteistyön koordinoinnin 

osalta olivat 

a) Lääkäreiden arvioita korkeammat 

b) Puheterapeuttien arvioita matalammat (oikein, s. S63, taulukko 3) 

c) Kätilöiden arvioita korkeammat 

d) Fysioterapeuttien arvioita matalammat (oikein, s. S63, taulukko 3) 

 

5. Kumppanuus-osa-alueen tason tarkastelussa 

a) Miesten arvio oli naisten arviota korkeampi (oikein, s. S63, taulukko 3) 

b) Sijaisten arvio oli naisten arviota korkeampi (oikein, s. S63, taulukko 3) 

c) Viimeisimmän tutkinnon suorittamisen jälkeen alle viiden vuoden työkokemuksen 

omaavien arvio oli lääkäreiden arviota korkeampi 

d) Kätilöiden arvio oli alemman korkeakoulututkinnon omaavien arviota korkeampi 

 

6. Tutkimukseen osallistuneista suurin ammattiryhmä oli 

a) Sairaanhoitajat (oikein, S61) 

b) Lääkärit 

c) Kätilöt  

d) Laboratoriohoitajat 

  



7. Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale (AITCS-II) -mittari 

a) Oli tutkimuksessa alkuperäisessä muodossaan 

b) Oli kehitetty tutkimusta varten 

c) Oli aiemmin validoitu (oikein, S60) 

d) Oli tutkimusta varten muokattu koskemaan vastasyntyneiden kivunhoitoa (oikein, S60) 

 

8. Tutkimuksessa Likert-asteikon muuttujat käsiteltiin 

a) Viisiluokkaisina 

b) Neliluokkaisina 

c) Kolmiluokkaisina (oikein, S60. Tämä on kompa, mittarissa on viisiportainen Likert) 

d) Ei käytetty lainkaan Likert-asteikkoa 

 

9. Koordinointiin oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 

a) Ylempi korkeakoulututkinto 

b) Alempi korkeakoulututkinto 

c) Ammattitutkinto 

d) Ei mikään näistä (oikein, S63 / taulukko 3) 

 

10. Mann-Whitneyn U-testin mukaan tilastollisesti merkitsevä yhteys oli 

a) Vastaajan sukupuolen ja yhteistyön välillä (oikein, s. S63) 

b) Ammattiryhmän ja koordinoinnin välillä 

c) Koulutuksen ja kumppanuuden välillä 

d) Työsuhteen muodon ja koordinoinnin välillä 

 

11. Moniammatillisen yhteistyön koordinoinnin taso kokonaisuudessaan oli 

a) Tarpeessa kehittää yhteistyötä 

b) Siirtymässä kohti yhteistyötä (oikein, s. S61) 

c) Hyvässä yhteistyön tasossa 

d) Tilastollisesti merkitsevä 

 

12. Kyselylomakkeen luotettavuutta heikensivät 

a) Mittarin esitestaus 

b) Sen perustuminen aikaisempaan tietoon 

c) Luotettava mittari 

d) Ei mikään näistä (oikein, s. S65) 

 

13. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata 

a) Moniammatillisen yhteistyön vaikutusta vastasyntyneiden kivunhoidossa 

b) Moniammatillisen yhteistyön taustatekijöitä vastasyntyneiden kivunhoidossa 

c) Asiantuntijakäyttäjien kokemuksia kivunarvioinnista vastasyntyneiden kivunhoidossa 

d) Ei mikään näistä (oikein, S59, ei ole sananmukaisesti tarkoitus eikä tavoite mikään em.) 

 

14. Kyselylomakkeen vastausohjeiden selkeyden ja kysymysten ymmärrettävyyden 

tarkastelu liittyi 

a) Pilottitutkimukseen 

b) Esitestaukseen (oikein, S60) 

c) Kyselylomakkeen rakentamiseen 

d) Palautelomakkeen kehittämiseen 



Tehtävä 2./oikeat vastaukset 

Vastaa aineiston B perusteella. Aineisto B sisältää Mieronkosken ja kumppaneiden artikkelin 

”Sairaanhoitajien näkemyksiä älyteknologian käytöstä tehohoitopotilaiden kivunarvioinnissa” 

Hoitotiede vol 32. Suppl., 46–56. Vastaa tehtävään 2 merkitsemällä vastauksesi alla olevaan 

taulukkoon kirjaimin (Y tai P). Oikeasta vastauksesta saa 0,25 pistettä. Väärä tai tyhjä vastaus on 0 

pistettä. Tehtävän maksimipistemäärä on 2,5 pistettä. 

LUOKAT 

Y= yläluokka ja 

P=pääluokka 

Kivunarvioinnin käytänteet Y 

Laitteiden priorisointi Y 

Esitietojen hyödyntäminen Y 

Läpinäkyvyyden vaatimus Y 

Potilaiden moninaisuus Y 

Yksilöllisen kivunarvioinnin mahdollistaminen P 

Kipu on jatkuvasti läsnä tehohoitotyössä P 

Kipulääkityksen optimointi Y 

Kivun erottaminen muista oireista Y 

Teknologiakriittisyys P 

 

 



Tehtävä 3./oikeat vastaukset 

Vastaa aineiston B perusteella tehtävän 3 osatehtäviin (1–4). Aineisto B sisältää Mieronkosken ja 

kumppaneiden artikkelin ”Sairaanhoitajien näkemyksiä älyteknologian käytöstä tehohoitopotilaiden 

kivunarvioinnissa” Hoitotiede vol 32. Suppl., 46–56. Kirjoita vastauksesi viivoitettuun tilaan ja vain 

viivoille. Tehtävän maksimipistemäärä on 2,5 pistettä.  

1. Mikä oli tutkimuksen aineistonkeruun menetelmä? (0,25 p) 

 esimerkkivastaus: Aineistonkeruumenetelmänä oli fokusryhmähaastattelu. 
 

2. Mikä oli tutkimusaineiston analyysimenetelmä? (0,25 p) 

esimerkkivastaus: Analyysimenetelmänä oli induktiivinen sisällönanalyysi. 
 

3. Keitä olivat tutkimukseen osallistuneet tutkittavat ja mihin tutkimuksen otoskoko perustui? (0,5 

p) 
esimerkkivastaus:  
Tutkittavat olivat teho-osaston sairaanhoitajia (joilla oli vähintään yhden vuoden kokemus 
tehohoitotyöstä sekä kokemusta kommunikoimaan kykenemättömien potilaiden kivunhoidosta). TAI 
Tutkittavat olivat sairaanhoitajia. (0,25 p) 
Tutkimuksen otoskoko perustui saturaatioon. (0,25 p) 

4. Luettele tutkimusaineiston analyysin vaiheet ja numeroi ne toteutusjärjestyksessä. (1,5 p) 
esimerkkivastaus: 
1. Haastatteluaineistoon tutustuminen 
2. Analyysiyksikköjen valitseminen TAI muodostaminen 
3. Alkuperäisilmausten pelkistykset 
4. Alkuperäisilmausten pelkistysten samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien tarkastelu 
5. Samankaltaiset pelkistykset luokiteltiin yhteen muodostaen analyysin alaluokat 
6. Alaluokista muodostettiin käsitteellistämällä yläluokkia 
7. Yläluokista muodostettiin pääluokkia (pitää olla oikea järjestys luokittelussa, vaikka olisikin kuvattu 
yhtenä vaiheena 4.,5. ja 6.) 

 
Pisteytys (kysymys 4) 
Täydet pisteet saa, kun kaikki kohdat lueteltu oikeassa järjestyksessä (boldattu tekstinosa mainittuna). 
Pisteitä ei saa, jos joku vaihe puuttuu tai ei ole kuvattu oikein. Numeroinnin ei tarvitse olla esimerkin 
mukainen, kunhan asiat tulevat oikeassa järjestyksessä. Mikäli numerointi puuttuu, menettää 0,5 pistettä) 
 
Suora lainaus artikkelista: 
Analyysin aluksi haasteluaineistoon tutustuttiin lukemalla se useaan kertaan. Analyysiyksiköksi valittiin 
ajatuskokonaisuus, jossa ilmeni jotakin merkittävää tutkimustehtävien kannalta, kuten koettu 
kivunarvioinnin haaste tai näkemys teknologian soveltuvuudesta. Yhden analyysiyksikön pituus vaihteli 
yhdestä sanasta useaan virkkeeseen. Tutkimustehtäviin liittyvät alkuperäisilmaukset pelkistettiin, minkä 
jälkeen niiden samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia tarkasteltiin suhteessa toisiinsa, tutkimustehtäviin ja 
alkuperäisaineistoon. Samankaltaiset pelkistykset luokiteltiin yhteen muodostaen näin analyysin alaluokat. 
Luokittelua jatkettiin siten, että alaluokista (yhteensä 46 kappaletta) muodostettiin käsitteellistämällä 

yläluokkia (yhteensä 11 kappaletta), ja edelleen pääluokkia, jotka vastaavat asetettuihin tutkimustehtäviin.  



Tehtävä 4./oikeat vastaukset 

Vastaa aineiston B perusteella. Aineisto B sisältää Mieronkosken ja kumppaneiden artikkelin 

”Sairaanhoitajien näkemyksiä älyteknologian käytöstä tehohoitopotilaiden kivunarvioinnissa” 

Hoitotiede vol 32. Suppl., 46–56. Oikeasta vastauksesta saa 0,25 pistettä. Virheellisestä vastauksesta 

menettää 0,25 pistettä. Pistemäärä tehtävästä 4 ei kuitenkaan voi olla alhaisempi kuin 0. Tyhjä 

vastaus on 0 pistettä. Vastaa merkitsemällä rasti väittämän perässä olevaan sarakkeeseen sen 

mukaan, onko väittämä oikein vai väärin. Tehtävän maksimipistemäärä on 3,0 pistettä. 

 Väittämä OIKEIN VÄÄRIN PERUSTELU 

1 Tutkimuksessa kuvattiin 

tehohoidossa olevien 

potilaiden kokemuksia 

kivunarvioinnista. 

 V Tutkimuksessa kuvattiin tehohoidossa 
työskentelevien sairaanhoitajien 

kokemia haasteita kommunikoimaan 

kykenemättömien potilaiden 
kivunarvioinnissa sekä heidän 

näkemyksiään älyteknologian 

mahdollisuuksista kivunarvioinnin 
tukena. s.48 

2 Tutkimuksessa käytettiin 

harkinnanvaraista otantaa. 

O  s.48 

3 Tutkimukseen osallistujien iän 

keskiarvo oli 35 vuotta. 

 V Tutkimukseen osallistujat olivat 25-57 

-vuotiaita (mediaani 35 vuotta). s.50 

4 Pelkistettyjen ilmausten 

tiivistämisessä käytettiin 

monimuuttujamenetelmiä, 

kuten 

pääkomponenttianalyysia. 

 V Aineiston analyysiin käytettiin 

induktiivista sisällönanalyysia. s.49 

5 Tätä tutkimusta varten 

kehitetty 

aineistonkeruulomake oli 

nimeltään COREQ. 

 V Fokusryhmähaastatteluissa käytettiin 

haastattelurunkoa. s.49 
Tutkimuksen eettiset näkökohdat ja 

luotettavuus: Vahvistettavuuden 

lisäämiseksi tutkimusprosessin 
yksityiskohtaiseen ja tarkkaan 

kuvaukseen kiinnitettiin huomiota ja 

raportoinnissa käytettiin COREQ-

tarkistuslistaa. s.54 

6 Tutkimuksessa toteutettiin 

viisi fokusryhmähaastattelua. 

O  s.49 

7 Tutkimuksen tulosten tulkintaa 

ohjasivat tutkijoiden ennakko-

oletukset. 

 V Tutkimuksen eettiset näkökohdat ja 

luotettavuus: Tutkijat pyrkivät 

tiedostamaan koko tutkimusprosessin 

ajan oman asenteensa teknologiaa 
kohtaan ja tulkitsemaan tuloksia ilman 

ennakko-oletuksia. s.54 

8 Tekstissä oleva viite, Berntzen 

ym. 2018, on julkaistu 

lehdessä Journal of Clinical 

Nursing. 

O  s.53+s.55 

9 Kyseessä oli satunnaistettu 

kontrolloitu tutkimus. 

 V Tutkimuksessa käytetiin laadullista 

kuvailevaa tutkimusasetelmaa. s.48 

10 Tutkimuksessa kerätty aineisto 

litteroitiin ja litteroinnin 

 V Tutkimusavustaja litteroi nauhoitetut 

haastattelut. Aineisto analysoitiin 



jälkeen toteutettiin 

teemahaastattelut. 

käyttäen induktiivista 

sisällönanalyysia. s.49 

11 Tutkimukseen osallistuivat 

kaikki teho-osastolla toimivat 

kivunarviointiin osallistuvat 

sairaanhoitajat. 

 V Tutkimukseen valittiin 

harkinnanvaraisella otannalla teho-

osaston sairaanhoitajia, joilla oli 
vähintään yhden vuoden kokemus 

tehohoitotyöstä sekä kokemusta 

kommunikoimaan kykenemättömien 
potilaiden kivunhoidosta. 

Tutkimukseen osallistuminen oli 

vapaaehtoista 

12 Tutkimuksessa tietoon 

perustuva suostumus tarkoitti 

sitä, että tutkijoilla oli vahva 

tieto aihealueesta etukäteen.   

 V Tutkittavat osallistuminen 
tutkimukseen vahvistettiin tietoon 

perustuvalla suostumuksella, kun 

tutkittavalle oli tarjottu riittävät tiedot 
tutkimuksesta. Tutkittavat olivat 

tietoisia, että he voivat peruuttaa 

suostumuksensa milloin tahansa 
tutkimuksen aikana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tehtävä 5. 

Vastaa aineistojen A ja B perusteella tehtävän 5 osatehtäviin (1–2). Aineisto A sisältää Mäki-

Asialan ja kumppaneiden artikkelin ”Moniammatillisen yhteistyön toteutuminen vastasyntyneiden 

kivunhoidossa” Hoitotiede vol 32. Suppl., 57–66. Aineisto B sisältää Mieronkosken ja 

kumppaneiden artikkelin ”Sairaanhoitajien näkemyksiä älyteknologian käytöstä tehohoitopotilaiden 

kivunarvioinnissa” Hoitotiede vol 32. Suppl., 46–56. Kirjoita vastauksesi viivoitettuun tilaan ja vain 

viivoille. Tehtävän maksimipistemäärä on 5,0 pistettä. 

1. Mitä eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia oli tutkittavien valitsemissa ja mukaan 

saamisessa? (3,0p) 

Eroavaisuudet:  

e1) Laadullisessa tutkimuksessa (Mieronkoski ym. 2020) tutkittavat valittiin 

harkinnanvaraisesti/harkinnanvaraisella otannalla, määrällisessä tutkimuksessa (Mäki-Asiala 

ym. 2020) kokonaisotantana.  

e2) Laadullisessa tutkimuksessa tutkijoiden ja tutkittavien välillä toimi yhteyshenkilö, joka toimitti 

osallistumiskutsun mahdollisille tutkittaville. (s. S48-S49) Määrällisessä tutkimuksessa kaikille 

soveltuville lähetettiin kutsu/linkki kyselylomakkeeseen sähköpostitse. (s. S60)  

e3) Laadullisessa tutkimuksessa kohdejoukko oli sairaanhoitajia (s. S48), kun taas määrällisessä 

tutkimuksessa kohdejoukko koostui useista eri ammattiryhmistä. (s. S60)  

e4) Laadullisessa tutkimuksessa kohdejoukko toimi aikuisten tehohoidossa (s. S48) ja 

määrällisessä lasten tehohoidossa (s. S60)   

e5) Laadullisessa tutkimuksessa aineisto kerättiin yhdestä yliopistosairaalasta (s. S48) ja 

määrällisessä neljästä yliopistosairaalasta (s. S60) 

Eroavaisuuksien molemmat ”osapuolet” piti mainita 0,5 pisteen saamiseksi. Neljän parin 

mainitseminen viidestä (e1-e5) toi eroavaisuuksista annetun maksimipistemäärän 2,0 pistettä. 

 

Samankaltaisuudet:  

Kummassakin tutkimuksessa s1) osallistujien valintakriteerit oli määritelty. Kohderyhmä oli s2) 

tehohoidossa olevia ammattilaisia (Mäki-Asiala ym. 2020 s. S60) ja (Mieronkoski ym. 2020 s. 

S48).  

Tutkimukseen osallistuminen oli s3) vapaaehtoista (Mäkiasiala ym. 2020 s. S65) ja (Mieronkoski 

ym. 2020 s. S54) Kummassakin tutkimuksessa kohdejoukko valittiin s4) yliopistosairaaloista 

(Mäki-Asiala ym. s. S60, Mieronkoski ym. 2020 s. S48)  

0,25p / kohta. Samankaltaisuuksista (s1-s4) maksimipistemäärä 1,0 pistettä. 

 

 

 

 

 



2. Mitä tutkimuksen luotettavuutta heikentäviä tekijöitä artikkeleissa esitettiin? (2,0p)  

Laadullisessa tutkimuksessa (Mieronkoski ym. 2020) a) osallistujilta ei edellytetty kokemusta 

älyteknologian käytöstä hoitotyössä, mikä saattoi aiheuttaa älyteknologiaan liittyvissä käsitteiden 

yhteisessä ymmärtämisessä epävarmuutta. b) Osallistujat vain yhdestä organisaatiosta; 

erilaisia toimintaympäristöjä edustavia näkemyksiä ei mukana. (s. S54) 

Määrällisessä tutkimuksessa (Mäki-Asiala ym. 2020) c) kohderyhmään kuului vain 

ammattihenkilöitä ja niin ollen vastasyntyneiden vanhempien arvio asiasta puuttuu. d) 

Tutkimuksen vastausprosentti jäi melko alhaiseksi (30 %). (s. S65)  

 

0,5p / kohta (a-d). Maksimipistemäärä 2,0p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tehtävä 6A 

Vastaa aineiston C perusteella. Aineisto C sisältää kuusi kuviota, joissa kuvataan potilaiden 

kokemaa kivun kehitystä ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeisenä aikana. Kuvioissa olevat 

numeeriset arvot kuvaavat kivun kokemusta (alhaisin arvo 1 ja korkein arvo 10). Tehtävän 6A 

osatehtävissä (1–5) on yksi tai useampi oikea vastausvaihtoehto. Jokaisessa osatehtävässä on 

valittava kaikki ja vain kaikki oikeat vastausvaihtoehdot pisteen (1,0) saamiseksi. Virheellisestä 

vastauksesta menettää 0,5 pistettä. Pistemäärä tehtävästä 6A ei kuitenkaan voi olla alhaisempi kuin 

0. Tyhjä vastaus on 0 pistettä. Tehtävän maksimipistemäärä on 5,0 pistettä. Vastaa ympyröimällä 

oikea vaihtoehto/vaihtoehdot (a-d). 

 

1. Potilaat, joilla oli useampia liitännäissairauksia… 

a. Kokivat pahimman mahdollisen kivun alhaisemmaksi ennen leikkausta kuin potilaat, 

joille sairaus aiheutti voimakkaampia tunnereaktioita. (oikein) 

b. Kokivat pahimman mahdollisen kivun yhtä voimakkaaksi leikkauspäivänä kuin 

potilaat, joilla oli vähemmän liitännäissairauksia. (Väärin) kokivat pahimman 

mahdollisen kivun voimakkaammaksi (4,2 vs 4,4) leikkauspäivänä kuin potilaat, 

joilla oli vähemmän liitännäissairauksia.  

c. Kokivat, että leikkaus ei ollut yhteydessä heidän kokemaansa keskimääräiseen kipuun 

neljäntenä leikkauksen jälkeisenä päivänä. (Väärin, liitännäissairauksien yhteyttä 

keskimääräisen kivun kokemukseen ei ole kuvioissa esitetty).  

d. Kokivat pahimman mahdollisen kivun korkeammaksi kaikkina neljänä leikkauksen 

jälkeisenä päivänä kuin potilaat, joilla oli vähemmän liitännäissairauksia. (Väärin, he 

kokivat pahimman mahdollisimman kivun alhaisemmaksi kaikkina muina päivinä 

(LJP1, LJP2, LJP3) paitsi LJP4).  

 

2. Pahin mahdollinen kipu ilmeni seuraavanlaisesti  

a. Potilailla, joilla oli voimakkaampi tunnereaktio, pahin mahdollinen kipu oli toisena 

leikkauksen jälkeisenä päivänä yhtä voimakas kuin ennen leikkausta. (Väärin, LJP2 

kipu oli 8,4 ja ennen leikkausta (pre-op) oli 8,2).  

b. Potilailla, joilla oli voimakkaampi tunnereaktio, pahin mahdollinen kipu oli kaksi 

pistettä alhaisempi neljäntenä leikkauksen jälkeisenä päivänä kuin leikkauspäivänä. 

(oikein) 

c. Potilailla, jotka olivat iältään vanhempia, pahimman mahdollisen kivun kokemus oli 

kaikkina leikkauksen jälkeisinä päivinä alhaisempi kuin iältään nuoremmilla 

potilailla. (Väärin, iältään vanhemmilla potilailla kipu oli korkeampi LJP2) 

d. Potilailla, joilla oli useampia liitännäissairauksia, oli korkeampi pahin mahdollinen 

kipu ennen leikkausta ja leikkauspäivänä kuin potilailla, joilla oli lievempi 

tunnereaktio. (oikein) 

 

3. Keskimääräinen kipu ilmeni seuraavanlaisesti, kun ei huomioida ryhmien 1 ja 2 

keskimääräistä kipua  

a. Kaikkien potilaiden keskimääräinen kipu oli neljäntenä leikkauksen jälkeisenä 

päivänä alhaisempi kuin ennen leikkausta. (oikein) 

b. Kaikkien potilaiden keskimääräinen kipu ainoastaan aleni koko vuoden seurannan 

aikana. (Väärin, keskimääräinen kipu vaihteli, se oli noususuuntainen LJP1, LJP4 ja 

6vko).  



c. Kaikkien potilaiden keskimääräinen kivun kehitys ennen leikkausta ja kaikkina 

neljänä leikkauksen jälkeisenä päivänä oli samansuuntainen kuin voimakkaamman 

tunnereaktion kokeneiden potilaiden pahimman mahdollisen kivun kehitys. (Väärin, 

potilailla, joilla oli voimakkaampi tunnereaktio, kipu lisääntyi LJP2, LJP3 ja väheni 

LJP4).  

d. Kaikkien potilaiden keskimääräinen kipu oli alhaisempi 12 kuukautta leikkauksen 

jälkeen kuin ennen leikkausta. (oikein) 

 

 

4. Pahin mahdollinen kipu ilmeni seuraavanlaisesti 

a. Ennen leikkausta potilaat, joilla oli korkeampi pahin mahdollinen kipu, olivat iältään 

vanhempia, heillä oli useampia liitännäissairauksia ja voimakkaampi tunnereaktio. 

(Väärin, iältään nuoremmilla potilailla oli voimakkaampi kipu kuin iältään 

vanhemmilla ennen leikkausta).  

b. Potilailla, joilla oli voimakkaampi tunnereaktio, ja potilailla, joilla oli useampia 

liitännäissairauksia, pahin mahdollinen kipu oli yli yhden pisteen verran alhaisempi 

leikkauspäivänä kuin ennen leikkausta. (oikein) 

c. Potilailla, joilla oli voimakkaampi tunnereaktio, ja potilailla, joilla oli useampia 

liitännäissairauksia, oli samansuuntainen pahimman mahdollisen kivun kehitys 

neljänä leikkauksen jälkeisenä päivänä. (Väärin, potilailla, joilla oli useampia 

liitännäissairauksia, pahin mahdollinen kipu nousee LJP3, LJP4 ja laskee LJP2).  

d. Iältään nuoremmilla potilailla pahin mahdollinen kipu ei missään vaiheessa ollut 

alhaisempi kuin potilailla, joilla oli lievempi tunnereaktio. (oikein) 

 

5. Pahin mahdollinen kipu ilmeni seuraavanlaisesti  

a. Potilailla, joilla oli lievempi tunnereaktio, pahimman mahdollisen kivun arvo ennen 

leikkausta oli 5,1. (Väärin, arvo oli 5,2) 

b. Potilailla, joilla oli voimakkaampi tunnereaktio, pahin mahdollinen kipu vaihteli 

arvojen neljän (4,0) ja kahdeksan (8,0) välillä. (Väärin, kipu vaihteli 5,0 ja 8,4 

välillä).  

c. Iältään nuoremmilla potilailla pahin mahdollinen kipu ei missään vaiheessa ollut 

ennen leikkausta, leikkauspäivänä ja neljänä leikkauksen jälkeisenä päivänä 

arvoltaan alle 6,5. (Väärin, leikkauspäivänä kipu oli 6,0) 

d. Iältään vanhemmilla potilailla pahin mahdollinen kipu väheni toisesta leikkauksen 

jälkeisestä päivästä kolmanteen leikkauksen jälkeiseen päivään. (oikein) 

  



Tehtävä 6B 

Vastaa aineiston C perusteella. Aineisto C sisältää kuusi kuviota, joissa kuvataan potilaiden 

kokemaa kivun kehitystä ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeisenä aikana. Kuvioissa olevat 

numeeriset arvot kuvaavat kivun kokemusta (alhaisin arvo 1 ja korkein arvo 10). Kuvaile 

sanallisesti ja numeerisilla arvoilla potilaiden keskimääräisen kivun kehitystä ennen leikkausta ja 

leikkauksen jälkeen. Kirjoita vastauksesi viivoitettuun tilaan ja vain viivoille. Tehtävän 

maksimipistemäärä 5,0 pistettä. 

-Ennen leikkausta keskimääräinen kipu potilailla oli 5 pistettä. (pelkkä numeerisen arvon 

maininta riittää) 

-Leikkauspäivänä keskimääräinen kipu väheni (2,6 pisteeseen). 

-Keskimääräinen kipu tuli voimakkaammaksi LJP1 (3.4 pisteeseen).  

-LJP2 kipu väheni (3 pisteeseen).  

-LJP3 kipu pysyi ennallaan (3 pistettä).  

-LJP4 kipu tuli voimakkaammaksi (4 pisteeseen).  

-Kuuden viikon kohdalla kipu tuli voimakkaammaksi (4.2 pisteeseen).  

-Kolmen kuukauden kohdalla kipu väheni (3.8 pisteeseen).  

-Vuoden päästä (12kk) leikkauksesta kipu väheni (3 pisteeseen) 

 

 

Kun huomioidaan kaksi eri ryhmää, keskimääräinen kipu kehittyi seuraavanlaisesti: (yksi 

mainittava kohta, pelkkä kirjallinen maininta riittää) 

-Ryhmä 1 ennen leikkausta kipu oli 7 pistettä. (pelkkä numeerisen arvon maininta riittää) 

-Neljä päivää leikkauksen jälkeen kipu oli vähentynyt (6.8 pisteeseen).  

-Kuusi viikkoa (6vko) leikkauksen jälkeen kipu lisääntyi (7.0 pisteeseen).  

-Kolme kuukautta (3kk) leikkauksen jälkeen kipu vähentyi (5.4 pisteeseen).  

-Vuoden päästä (12kk) kipu lisääntyi korkeammaksi kuin leikkausta edeltävä taso (7.4 pisteeseen) 

-Ryhmä 2. kohdalla kipu oli ennen leikkausta 4.4 pistettä. (pelkkä numeerisen arvon maininta 

riittää) 

-Neljä päivää (4 pvä) leikkauksen jälkeen kipu väheni (3.4 pisteeseen).  

-Kuusi viikkoa (6vko) leikkauksen jälkeen kipu pysyi ennallaan (3.4 pisteessä).  

-Kolmen kuukauden (3kk) kohdalla kipu väheni (3.2 pisteeseen).  

-Vuoden päästä (12kk) kipu väheni (1.8 pisteeseen). 



 

 


