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Tämän integroidun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvata, mi-
ten säärihaavapotilaat sitoutuvat hoitoon, ja niitä tekijöitä, jotka ovat yhteydessä hoitoon 
sitoutumiseen. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli analysoida ja tulkita tutkimusten 
tuloksia, arvioida sen olemassa olevan tiedon tasoa, joka koskee säärihaavapotilaan hoi-
toon sitoutumista, arvioida niitä tekijöitä, jotka ovat yhteydessä hoitoon sitoutumiseen, 
sekä antaa suuntaa tulevalle tutkimukselle. 
 
Integroidun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku tehtiin järjestelmällisesti 
Medline (ovid)-, Cinahl-, Cochrane database of systematic reviews (ovid)- ja Medic-
tietokannoista sekä manuaalisesti vuosilta 2005 2013. Manuaalinen haku suoritettiin 
valitsemalla Web of Science -tietokannasta kymmenen ensimmäistä impact factor 
-arvon mukaisessa järjestyksessä olevaa kansainvälistä hoitotieteellistä julkaisua. Lisäk-
si mukaan valittiin kaksi kansallista hoitotieteellistä julkaisua, jotka kuuluivat kansalli-
sen Julkaisufoorumi-luokituksen saaneisiin tieteellisiin lehtiin. Tutkimukseen valittujen 
alkuperäistutkimusten laatua arvioitiin mukailemalla laadullisia ja määrällisiä Joanna 
Briggs -instituutin laatimia kriittisen arvioinnin tarkistuslistoja. Analysoitavaksi aineis-
toksi muodostui 14 alkuperäisartikkelia. Laadullinen aineisto analysoitiin aineistolähtöi-
sesti teemoittelemalla ja määrällisen aineiston tulokset taulukoitiin ja analysoitiin ja 
tutkimustulokset kuvattiin. 
 
Kirjallisuuskatsaus antaa kuvan siitä, miten säärihaavapotilaat sitoutuvat hoitoon, ja 
niistä tekijöistä, jotka ovat yhteydessä hoitoon sitoutumiseen. Säärihaavapotilaan hoi-
toon sitoutumiseen yhteydessä olevia potilaslähtöisiä tekijöitä olivat aikaisemmat ko-
kemukset, hoito-ohjeiden noudattaminen, käyttäytyminen, luottamus hoitajaan ja itse-
näisyys. Hoitohenkilökunnasta lähteviä tekijöitä olivat rohkaisumallit, hoidon haasteet 
ja tieto. Tämän integroidun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tuloksia voidaan hyö-
dyntää säärihaavoja hoitavissa yksiköissä, alan koulutuksessa sekä tuettaessa säärihaa-
vapotilaita hoitoon sitoutumisessa. 
 
Avainsanat: säärihaava, hoitoon sitoutuminen 
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 Pro gradu thesis: 60 pages, 4 appendices 
 October 2014 
 
 
 
The purpose of this integrated systematic literature review was to examine leg ulcer 
patient compliance and the factors associated with the patient compliance. The objective 
of this literature review was to analyze and interpret the earlier research results in more 
detail, to evaluate the quality of the existing knowledge concerning leg ulcer patients 
compliance and the factors associated with the patient compliance and to give sugges-
tions for future research. 
 
The integrated systematic literature research was conducted systematically within the 
Medline (ovid), Cinahl, Cochrane database of systematic reviews (ovid) and Medic da-
tabases as well as manually from the years 2005-2013. The Web of Science database 
was searched manually by choosing the first ten international nursing science journals, 
which were ranked by the highest impact factor. In addition, two nationally published 
nursing science journals with Julkaisufoorumi-rankings were selected. The quality of 
the chosen journals was evaluated in accordance with the qualitative and quantitative 
critical appraisal checklists compiled by the Joanna Briggs Institute. Fourteen original 
journals formed the research data for analysis. Qualitative data was analyzed by themat-
ic classification and the quantitative data was tabulated and analyzed by describing the 
research results. 
 
Integrated systematic literature review provides a picture of the leg ulcer patient com-
pliance and of the factors associated with the patient compliance. These associated fac-
tors included patient-related factors such as previous experiences, treatment compliance, 
behavior, confidence in the nurse and independence. Factors related to nursing staff 
were encouragement models, therapy challenges and knowledge. The findings of this 
integrated systematic literature review can be used in units that provide therapy to leg 
ulcer patients´as well as in health care education and in supporting leg ulcer patient 
compliance to therapy. 
 
Key words: leg ulcer, patient compliance 
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1 TUTKIMUKSEN TAUSTA 
 

Suomessa säärihaavapotilaita arvioidaan olevan noin 4 500 8 000 (Malanin & Jansén 

1990). Kotimaisten ja ulkomaisten tutkimusten mukaan alaraajahaavojen esiintyvyydeksi 

on arvioitu noin 0,1 0,4 % väestöstä (Malanin 2003). Krooninen alaraajahaava on yleisty-

vä ongelma ikääntymisen myötä, ja se on yleisempi naisilla (Krooninen alaraajahaava, 

käypä hoito -suositus 2014).  

 

Väestön ikääntymisen ja lihavuuden yleistymisen myötä säärihaavat lisääntyvät. Tulevai-

suudessa tämä asettaa terveydenhuoltojärjestelmälle taloudellisen sekä hoidollisen haas-

teen. (Juutilainen ym. 2012.) Suomessa vuotuiset hoitokulut ovat noin 13 57 miljoonaa 

euroa ja yhden potilaan haavanhoidon arvioidaan maksavan noin 2 800 euroa (Malanin & 

Jansén 1990). 

 

Verenkiertoperäiset alaraajahaavat ovat ehkäistävissä painonhallinnalla, tupakoinnin lopet-

tamisella, diabeteksen ehkäisyllä sekä sillä, että laskimoiden vajaatoiminta hoidetaan ajois-

sa konservatiivisella sekä tarvittaessa kirurgisella hoidolla (Krooninen alaraajahaava, käy-

pä hoito -suositus 2014). 

 

Parempi hoitoon sitoutuminen voisi vähentää terveydenhuollon kustannuksia suorien ja 

epäsuorien säästöjen avulla, koska se vähentää hoitoon kulutettavia aika-, raha- sekä muita 

resursseja. Kehittyneissä maissa 50 % potilaista hoitaa kroonista sairauttaan ohjeiden mu-

kaisesti. Useilla potilailla on vaikeuksia noudattaa hoito-ohjeita. Kroonisten sairauksien 

hoidon laiminlyönti heikentää hoidon tehoa ja vaikuttaa elämänlaatuun. Vaikuttamalla te-

kijöihin, jotka lisäävät hoitoon sitoutumista voidaan lisätä terveyttä ja elämänlaatua, vähen-

tää terveydenhuollon kustannuksia ja lisätä potilasturvallisuutta. (WHO 2003.)  

 

Tämän integroidun kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvata, miten säärihaavapoti-

laat sitoutuvat hoitoon, ja niitä tekijöitä, jotka ovat yhteydessä hoitoon sitoutumiseen. Aihe 

on tärkeä, koska se koskettaa suurta potilasryhmää ja säärihaavat lisääntyvät tulevaisuu-

dessa, kun väestö ikääntyy. Tutkija ei löytänyt aiheesta aikaisemmin tehtyä kotimaista in-

tegroitua systemaattista kirjallisuuskatsausta. Suurin osa tutkimuksista käsittelee hoito-

myöntyvyyttä lääkehoidon toteutumisen näkökulmasta (WHO 2003). Tarve työn tekemi-
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seen lähti tutkijan omasta halustaan saada tietoa säärihaavapotilaan hoitoon sitoutumisesta. 

Tutkielman menetelmäksi valittiin integroitu systemaattinen kirjallisuuskatsaus ohjaajan 

ehdotuksesta sekä tutkijan omasta kiinnostuksesta toteuttaa tutkielma integroidun syste-

maattisen kirjallisuuskatsauksen mukaisesti. 
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2 SÄÄRIHAAVA 
 

Kroonisella alaraajahaavalla tarkoitetaan yli neljä viikkoa avoinna ollutta haavaa sääressä 

tai jalkaterän alueella. Säärihaavalla tarkoitetaan kroonista, laskimoperäistä tai traumape-

räistä haavaa. Säärihaavoja aiheuttavat alaraajojen laskimo- ja valtimoverenkierron häiriöt. 

Säärihaavapotilaiden tavallisia liitännäissairauksia ovat lihavuus, diabetes sekä sydän- ja 

verisuonisairaudet. (Juutilainen ym. 2012.)  

 

2.1 Laskimoperäinen säärihaava 

 

Laskimoperäisen säärihaavan pääaiheuttaja on alaraajojen laskimoiden vajaatoiminta. Se 

on yleinen useimmiten krooninen etenevä sairaus, johon ei ole perussyyhyn kajoavaa pa-

rantavaa hoitoa. (Alaraajojen laskimoiden vajaatoiminta käypä hoito -suositus 2010.) Noin 

70 %:ssa tapauksissa pääsyy säärihaavan syntyyn on laskimoiden vajaatoiminta, ja noin 15 

%:ssa säärihaavan syynä on sekä laskimo- että valtimovika (Malanin 2003). Saksalaisessa 

tutkimuksessa, jossa oli mukana 31 619 potilasta, laskimoiden vajaatoiminta oli pääsyynä 

47,6 %:iin ja valtimoiden vajaatoiminta 14,5 %:iin säärihaavoista (Körber ym. 2011). Las-

kimoiden vajaatoiminnan riskitekijöitä ovat ikääntyminen, aiemmat synnytykset, naissu-

kupuoli, seisomatyö, painoindeksi ja vajaatoiminnan esiintyminen suvussa (Sisto ym. 

1995).  

 

2.2 Valtimoperäinen säärihaava 

 

Valtimoperäinen haava tulee usein säären tai jalkaterän alueelle, ja usein siihen liittyy dia-

betes (Hannuksela 2012). Noin 5 %:ssa tapauksissa pääsyy säärihaavan syntyyn on valti-

mosairaus (Malanin 2003). Haavassa voi olla kuollutta kudosta eli nekroosia, ja se voi olla 

kipeä. Valtimot voidaan kuvata ultraäänellä ja varjoainekuvauksella. Tukoksia ja ahtaumia 

voidaan avata kirurgisesti. (Hannuksela 2012.) Valtimoperäisissä säärihaavoissa on usein 

oireena klaudikaatiokipu eli katkokävely. Verenkierron heikkenemisen vuoksi raaja on 

usein kalpea ja kylmä ja säären iho ohentunutta. Potilaan on helpompi levätä jalka alaspäin 

roikkuen, koska jalan ylös nostaminen aiheuttaa kovaa kipua. Myös valtimopulssit tuntuvat 

huonosti. (Krooninen alaraajahaava käypä hoito -suositus 2014.) 
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2.3 Säärihaavojen kirurginen hoito 

 

Säärihaavojen kirurginen hoito jaetaan revisiokirurgiaan tai korjaavaan kirurgiaan. Korja-

usleikkausta käytetään kroonisen alaraajahaavan hoitona silloin, kun konservatiivisella 

hoidolla ei saada vastetta haavan hoidossa kahdessa kuukaudessa. Korjausleikkauksella 

tarkoitetaan sitä, että haava poistetaan kirurgisesti ja peitetään ihonsiirteellä. Säärihaavassa 

oleva laaja kudosnekroosi tai vaikea infektio vaatii leikkaussalissa tehtävän puhdistusleik-

kauksen eli revision, ellei sitä voi hoitaa vuoteenvierustoimenpitein. (Juutilainen ym. 

2012.) 

 

2.4 Säärihaavojen konservatiivinen hoito 

 

Lääkinnällinen hoitosukka on laskimoperäisen säärihaavan perushoitomenetelmä. Laski-

moiden vajaatoiminnan oireiden hoitona on lääkinnällinen hoitosukka, ja kirurgista hoitoa 

voidaan harkita komplisoituneissa tapauksissa ja silloin, kun lääkinnällinen sukka ei lievitä 

oireita tai potilas ei voi käyttää sukkaa. Säärihaavan konservatiivinen hoito keskittyy haa-

van syntyyn vaikuttavien tekijöiden korjaamiseen ja paikallishoitoon. Haavan hoito on 

aloitettava pian, sillä kun haava kroonistuu, sen paranemismahdollisuudet heikkenevät. 

(Krooninen alaraajahaava käypä hoito -suositus 2014.) Paikallishoidossa haava puhdiste-

taan kirurgisella puhdistuksella elottomasta ja mahdollisesti infektoituneesta kudoksesta. 

Kuollutta kudosta voidaan poistaa mekaanisesti kauhalla, pinseteillä, rengaskyretillä ja 

saksilla. Mekaanisen puhdistuksen yhteydessä voidaan käyttää ultraääniavusteista puhdis-

tusta sekä korkeapaineista vesisuihkua. Haava voidaan suihkutella ja puhdistuksessa voi-

daan käyttää lisäksi autolyyttistä puhdistusta, joka perustuu elimistön omien proteolyyttis-

ten entsyymien ja makrofagien kykyyn hajottaa kuollutta kudosta kosteassa ympäristössä. 

Entsymaattisessa puhdistuksessa salvamaisen haavanhoitotuotteen aktiiviset proteolyyttiset 

entsyymit hajottavat nekroottista kudosta, mutta eivät vahingoita elävää kudosta. Biologi-

sessa puhdistuksessa käytetään apuna kärpäsen toukkia. Toukkien tuottamat proteolyyttiset 

entsyymit hajottavat nekroottista kudosta ja bakteereita mutta eivät vahingoita tervettä ku-

dosta. (Juutilainen 2011.) 
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3 HOITOON SITOUTUMINEN 
 

Hoitotieteen tutkimuskohteena sitoutuminen on ollut laajemmin 1980-luvulta alkaen. Hoi-

toon sitoutumiseen liittyy useita eri käsitteitä. Englanninkielisiä käsitteitä ovat compliance, 

co-operation ja adherence. Suomenkielisiä käsitteitä ovat hoitomyöntyvyys, suostuvuus 

(compliance), hoitouskollisuus, kiinnipitäminen (adherence) ja yhteistyö (co-operation). 

Käsitteet myöntyvyys, kiinnipitäminen ja yhteistyö kuvaavat sitoutumisen eri asteita Pitkä-

aikaisen hoidon tavoitteena tulisi kuitenkin olla sitoutuminen, joka perustuu yhteistyöhön. 

Kun potilas sitoutuu hoitoon, hän ei vain suostu hoitoonsa, vaan hoitaa itseään vastuullises-

ti yhteistyössä hoitavien henkilöiden kanssa. Pitkäaikaisessa hoidossa voidaan kuvata poti-

laan sitoutumisen syntyvän vaiheittain. Ensin potilas myöntyy, myöhemmin hän noudattaa 

uskollisesti ohjeita ja sitoutumisen viimeisessä vaiheessa hoitaa itseään vastuullisesti yh-

teistyössä hoitavien henkilöiden kanssa. (Hentinen 1987.) 

 

Suurin osa tutkimuksista käsittelee hoitomyöntyvyyttä lääkehoidon toteutumisen näkökul-

masta. Hoitoon sitoutumiseen kuuluu myös terveyskäyttäytyminen, joka edellyttää enem-

män kuin pelkän lääkehoidon toteuttamisen. Hoitomyöntyvyyden ja hoitoon sitoutumisen 

keskeinen ero on siinä, että hoitoon sitoutumisessa potilas on samaa mieltä suosituksista. 

(WHO 2003.)  

 

Haynes (1979) on käyttänyt hoitoon sitoutumisen määritelmässä käsitettä komplianssi siinä 

merkityksessä, miten hyvin potilaan terveyskäyttäytyminen noudattaa lääkärin tai muun 

terveydenhuoltohenkilöstön antamia ohjeita. 

 

Tutkimusten perusteella hoitoon sitoutumista edistäviin tekijöihin vaikuttamalla saadaan 

aikaan merkittäviä säästöjä ja tehostetaan terveyttä edistäviä toimia. Parempi hoitoon sitou-

tuminen lisää terveyttä ja elämänlaatua, vähentää terveydenhuollon kustannuksia ja lisää 

potilasturvallisuutta. Kehittyneissä maissa noin 50 % potilaista sitoutuu pitkäaikaisen sai-

rauden hoitoonsa ja hoitaa sairautta ohjeiden mukaisesti. Kehitysmaissa hoidon onnistumi-

nen on harvinaisempaa. Useiden potilaiden on vaikea seurata hoito-ohjeita. Hoito-ohjeiden 

seuraamista vaikeuttavat monet eri tekijät. Näitä ovat sosiaaliset ja taloudelliset tekijät, 

terveydenhuollon ja terveydenhoitotiimien rakenne, taudin ominaispiirteet, taudin hoito ja 

potilaaseen liittyvät tekijät. Edelä mainittuihin ongelmiin vaikuttamalla voidaan edistää 
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potilaiden hoitoon sitoutumista. Huonon hoitoon sitoutumisen on todettu lisäävän sairasta-

vuutta ja kuolleisuutta sekä aiheuttavan kuluja hoidon laiminlyönnin takia. (WHO 2003.) 

 

Tässä tutkielmassa ei otettu selvää, oliko potilaan aktiivinen suositusten hyväksyminen 

otettu huomioon. Siksi kirjallisuuskatsauksessa käytetään hoitoon sitoutumisen käsitteitä 

alkuperäisartikkeleiden mukaisesti. 
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4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 
 

Tämän integroidun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvata, miten 

säärihaavapotilaat sitoutuvat hoitoon, ja niitä tekijöitä, jotka ovat yhteydessä hoitoon sitou-

tumiseen. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli analysoida ja tulkita tutkimusten tuloksia 

sekä arvioida, millaista on sen olemassa olevan tiedon taso, joka koskee säärihaavapotilaan 

hoitoon sitoutumista ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Lisäksi tavoitteena oli tarjota 

suuntaa tulevalle tutkimukselle. 

 

Tämän integroidun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tutkimuskysymykset ovat seuraa-

vat: 

 

1. Miten säärihaavapotilaat sitoutuvat hoitoonsa? 

2. Mitkä tekijät ovat yhteydessä säärihaavapotilaiden hoitoon sitoutumiseen? 
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5 INTEGROITU SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS 

MENETELMÄNÄ 
 

5.1 Integroitu systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on tieteellinen tutkimusmenetelmä, jonka avulla voi-

daan koota, jäsentää ja arvioida jo olemassa olevaa vielä systematisoimatonta tutkimustie-

toa (Kääriäinen & Lahtinen 2006). Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan 

osoittaa ja lisätä alkuperäistutkimusten tarvetta (Petticrew 2001, Kääriäinen & Lahtinen 

2006). Kirjallisuuskatsauksia voidaan toteuttaa eri tavoin, mutta ne edellyttävät, että ai-

heesta on jonkin verran aiempaa tutkimustietoa (Leino-Kilpi 2007). Keräämällä tietyn ai-

heen tutkimuksia yhteen saadaan tietoa siitä, millaista tieto sisällöllisesti ja menetelmälli-

sesti on, ja kuinka paljon tutkittua tietoa on (Burns & Grove 2005). Systemaattisten kirjal-

lisuuskatsausten avulla voidaan koota näyttöön perustuvaa tietoa (Pekkala 2000, Fineout-

Overholt ym. 2008, Vehviläinen-Julkunen 2008), estää tarpeettomien tutkimusten aloitta-

minen (Mulrow 1994, Kääriäinen & Lahtinen 2006) sekä osoittaa tutkimustiedossa olevat 

puutteet (Pekkala 2000, Kääriäinen & Lahtinen 2006). Se rakentuu kolmesta vaiheesta. 

Ensimmäinen vaihe on katsauksen suunnittelu, toinen vaihe on hakujen tekeminen, analy-

sointi sekä synteesien tekeminen ja kolmas vaihe on raportointi. (Khan ym. 2003.) Syste-

maattinen kirjallisuuskatsaus perustuu tutkimussuunnitelmaan (Khan  ym. 2003, Kääriäi-

nen & Lahtinen 2006), se voidaan toistaa (Khan ym. 2003, Metsämuuronen 2006), ja se 

pyrkii vähentämään systemaattista harhaa (Khan ym. 2003, Kääriäinen & Lahtinen 2006). 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on sekundaaritutkimusta, jossa tutkitaan tutkimustietoa 

(Polit & Hungler 1991). 

 

Integroitu katsaus on laajin katsauksen muodoista, koska katsaukseen voidaan ottaa mu-

kaan eri menetelmin tehtyjä tutkimuksia. Integroidun katsauksen tehtäviä ovat teorian ke-

hittäminen, saadun tiedon soveltaminen käytäntöön ja hallintoon sekä tieteen senhetkisen 

tilan kuvaaminen. (Whittemore & Knalf 2005.) Se perustuu samoihin vaiheisiin ja periaat-

teisiin kuin alkuperäistutkimukset. Sen avulla kerätään tutkittava tieto yhteen, arvioidaan, 

millaiseen näyttöön tieto perustuu, ja lopuksi tehdään johtopäätökset saadusta tiedosta ja 

tiedon nykytilasta. (Polit & Beck 2004.) 
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Tämän pro gradu -tutkielman menetelmäksi valittiin integroitu systemaattinen kirjallisuus-

katsaus. Integroidun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla on mahdollista ottaa mu-

kaan eri menetelmin tehtyjä tutkimuksia (Whittemore & Knalf 2005). Se mahdollistaa näin 

monipuolisen näkökulman aiheeseen. Kirjallisuuskatsaukset edellyttävät, että aiheesta on 

jonkin verran aiempaa tutkimustietoa (Leino-Kilpi 2007). Integroidun systemaattisen kir-

jallisuuskatsauksen käyttö menetelmänä on perusteltu, koska säärihaavapotilaan hoitoon 

sitoutumisesta on aiemmin tehty tutkimuksia. Tutkimustieto on hajanaista, ja katsauksessa 

kootaan jo olemassa olevaa systematisoimatonta tutkimustietoa yhteen (Kääriäinen & Lah-

tinen 2006). 

 

Tutkimussuunnitelman laatiminen edellyttää aikaisempaa tutkimustietoa, jotta tutkimusky-

symykset voidaan muotoilla ja hakustrategiat laatia (Petticrew 2001). Lisäksi tutkimus-

suunnitelmassa määritellään sisäänottokriteerit, joilla alkuperäistutkimukset valitaan, sekä 

alkuperäistutkimusten laatukriteerit ja analyysimenetelmä (Evans ym. 1998). On selvitettä-

vä aiheesta mahdollisesti aikaisemmin tehdyt päällekkäiset systemaattiset kirjallisuuskat-

saukset (Petticrew 2001). Päällekkäisyyden välttämiseksi tutkija selvitti, ettei aiheesta ollut 

tehty aikaisemmin kotimaista integroitua systemaattista kirjallisuuskatsausta. 

 

Tutkimuksen suunnitelmavaiheessa tutkija tutustui integroituun systemaattiseen kirjalli-

suuskatsaukseen tutkimusmenetelmänä lukemalla metodikirjallisuutta, artikkeleita ja pro 

gradu -tutkielmia. Tutkittavaan aihealueeseen tutkija tutustui hakusanojen ja tutkimusky-

symysten määrittämiseksi. Tutkimussuunnitelman laatiminen on kirjallisuuskatsauksen 

tärkein vaihe (Meade & Richardson 1997, Glasziou ym. 2001). Tutkimussuunnitelma oh-

jaa koko tutkimusprosessin etenemistä (Jones & Evans 2000), ja sen avulla voidaan välttää 

virheitä ja varmistaa katsauksen tieteellisyys (Magarey 2001).  

 

5.2 Alkuperäistutkimusten haku 

 

Aineiston hakuprosessi onnistuu parhaiten, kun sen tavoite on määritelty hyvin ja rajattu 

selkeästi. Hyvin määriteltyyn tutkimuskysymykseen on helpompi saada aineistoa kuin 

epämääräiseen. Tutkimuskysymysten määrittäminen vaatii huolellista paneutumista tutkit-

tavaan aineistoon. (Autti-Rämö  & Grahn 2007.) Alkuperäistutkimusten hakuprosessissa 
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haut kohdistetaan tutkimussuunnitelman mukaisesti niihin tietokantoihin, joista oletetaan 

saatavan parhaiten tietoa tutkittavasta aiheesta. Kattavan hakutuloksen saamiseksi tutki-

muksia haetaan sähköisesti tietokannoista sekä manuaalisesti. Tarvittaessa jokaiseen tut-

kimuskysymykseen tehdään omat haut mahdollisimman monipuolisesti eri hakusanoilla ja 

-termeillä. Jokaiseen tietokantaan haut ja niiden rajaukset määritellään erikseen, koska 

niissä on erilaiset hakustrategiat. (Khan ym. 2003.) Hakustrategian tavoitteena on löytää 

kaikki relevantit tutkimukset mukaan katsaukseen (Autti-Rämö & Grahn 2007,  

ym. 2008). 

 

Hakuprosessi on systemaattisen kirjallisuuskatsauksen kannalta tärkeä vaihe, koska siinä 

tehdyt virheet johtavat tulosten harhaisuuteen ja antavat epäluotettavan kuvan olemassa 

olevasta tiedosta (Khan ym. 2003). Sisäänottokriteerit määritetään tarkasti katsaukseen 

mukaan otettaville alkuperäistutkimuksille (Petticrew 2001, Khan ym. 2003), ne perustuvat 

tutkimuskysymyksiin, ja ne määritellään ennen alkuperäistutkimusten valintaa (Meade & 

Richardson 1997). Niiden avulla voidaan vähentää virheitä alkuperäistutkimusten valin-

nassa. Niiden toimivuus voidaan esitestata muutamalla sattumanvaraisesti valitulla alkupe-

räistutkimuksella. (Khan ym. 2003.) Tutkija ei esitestannut sisäänottokriteerien toimivuut-

ta, mikä voi heikentää tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Tämän integroidun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen sisäänottokriteerit olivat seuraa-

vat: (1) otsikossa tulee esiintyä jokin MeSH-asiasanoista leg ulcer, varicose ulcer, patient 

compliance tai otsikossa tulee esiintyä jokin vapaasanahaun hakusanoista venous ulcer, 

adherence, commitment, concordance, co-operation, cooperation tai mutualit, (2) artikkeli 

on suomen- tai englanninkielinen alkuperäisartikkeli, (3) tiivistelmä ja koko teksti käsitte-

levät sitä, miten säärihaavapotilaat sitoutuvat hoitoon ja mitkä tekijät ovat yhteydessä hoi-

toon sitoutumiseen, (4) tutkimuskohteena on säärihaavapotilas, hoitohenkilökunta tai 

omainen, (5) alkuperäisartikkelit ja tiivistelmät ovat saatavilla lukumuodossa, (6) alkupe-

räisartikkelit ovat ilmestyneet vuosina 2005 2013, (7) artikkelit ovat vertaisarvioituja, (8) 

eri metodein tehdyt laadulliset ja määrälliset tutkimukset, (9) julkaistut lähteet, (10) Medli-

ne (ovid)-, Medic-, Cinahl- ja Cochrane database of systematic reviews (ovid)-tietokannat 

ja (11) artikkelin laadunarvioinnissa käytetyn tarkistuslistan mukaan pisteitä vähintään 

seitsemän  tai kuusi. 
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Poissulkukriteerit olivat seuraavat: (1) otsikossa ei esiinny jokin MeSH-asiasanoista leg 

ulcer, varicose ulcer, patient compliance tai otsikossa ei esiinny jokin vapaasanahaun ha-

kusanoista venous ulcer, adherence, commitment, concordance, co-operation, cooperation 

tai mutualit, (2) alkuperäisartikkelit on tehty muilla kielillä kuin suomen tai englannin kie-

lellä,  (3)  tiivistelmä ja koko teksti käsittelevät muuta kuin sitä, miten säärihaavapotilaat 

sitoutuvat hoitoon ja mitkä tekijät ovat yhteydessä hoitoon sitoutumiseen, (4) tutkimuskoh-

teena on muu kuin säärihaavapotilas, hoitohenkilökunta tai omainen, (5) alkuperäisartikke-

lit tai tiivistelmät eivät ole saatavissa lukumuodossa, (6) tutkimus on tehty ennen vuotta 

2005 tai vuoden 2013 jälkeen,  (7)  artikkelit eivät ole vertaisarvioituja, (8) muut kuin eri 

metodein tehdyt laadulliset ja määrälliset tutkimukset, (9) muut kuin julkaistut lähteet, (10) 

muut kuin Medic-, Medline (ovid)-, Cinahl- tai Cochrane database of systematic reviews 

(ovid)-tietokannat ja (11) artikkelin laadun arvioinnissa käytetyn tarkistuslistan mukaan 

pisteitä alle seitsemän tai kuusi. 

 

Integroidun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku tehtiin järjestelmällisesti 

Medic-, Medline (ovid)-, Cinahl- ja Cochrane database of systematic reviews (ovid)-

tietokannoista. Hakustrategiat ja hakusanat määriteltiin kussakin tietokannassa erikseen. 

Haut tietokannoista tutkija teki talvella 2013 tammikuusta joulukuuhun. Hakuprofiilit ja 

hakusanat on kuvattu taulukoissa 1 4. Hakutermeiksi määriteltiin säärihaavapotilaan hoi-

toon sitoutumista koskevia termejä ja niiden lähikäsitteitä. Apuna hakusanojen määrittämi-

seen käytettiin Medic-, Medline (ovid)-, ja Cochrane database of systematic reviews 

(ovid)-tietokannoissa MeSH-asiasanastoa. Cinahl-tietokannassa käytettiin apuna hakusano-

jen määrittämisessä Cinahl headings -asiasanastoa. Medic-tietokannassa hakusanoina oli 

myös kotimaisia hakusanoja, koska Medic-tietokannassa on pääasiassa kotimaisia artikke-

leita. Aluksi tutkija teki yksin alustavat haut tietokannoista. Tietokantahaussa informaati-

kon käyttö on suositeltavaa (Petticrew 2001, Needleman 2002, Autti-Rämö  &  Grahn 

2007). Tietokantahauissa käytettiin apuna informaatikkoa, joka tarkisti lopulliset haut, mi-

kä lisää katsauksen luotettavuutta. 

 

Medline (ovid)-tietokannasta annetuilla hakurajauksilla Mesh-termeillä leg ulcer or varico-

se ulcer and patient compliance hakutulokseksi saatiin 49 artikkelia. MeSH-asiasanoilla ja 

vapaasanahaulla (adherence or commitment* or concordance or mutualit* or co-operation 

or cooperation or patient compliance).af. and (leg ulcer or varicose ulcer or venous ul-
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cer).af. lopulliseksi hakutulokseksi saatiin 106 artikkelia. Taulukossa 1 on kuvattu Medline 

(ovid)-tietokantahaun hakuprofiili. 
 

Taulukko 1. Medline (ovid) -tietokantahaun hakuprofiili. 

 
# 	 Searches 

	
Results 

1	 Leg Ulcer/ 
	

7591 

2	 Varicose Ulcer/ 
	

3901 

3	 Patient Compliance/ 
	

49164 

4	 1 or 2 
	

10989 

5	 3 and 4 
	

105 

6	 limit 5 to (yr="2005 - 2013" and (english or finnish)	 49 

7	 (adherence or commitment* or concordance or mutualit* or 
co-operation or cooperation or patient compliance).af. 
	

271853 

8	 (leg ulcer or varicose ulcer or venous ulcer).af. 
	

11279 

9	 6 and 8 

	

210 

10	 limit 9 to (yr="2005 - 2013" and (english or finnish) 
	

106 

 

Cinahl-tietokannasta annetuilla hakurajauksilla ja Cinahl headings -asiasanoilla (MH Leg 

Ulcer ) OR (MH Venous Ulcer ) AND (MH Patient Compliance ) hakutulokseksi saa-

tiin 60 artikkelia. Cinahl-headings -asiasanoilla ja vapaasanahaulla (adherence or commit-

ment* or concordance or mutualit* or co-operation or cooperation or patient compliance) 

AND (leg ulcer or venous ulcer or varicose ulcer) hakutulokseksi saatiin 98 artikkelia. Ha-

kutuloksesta Cinahl-tietokannassa poistettiin Medline (ovid)-tietokannassa esiintyvät pääl-

lekkäiset artikkelit ja lopulliseksi hakutulokseksi saatiin 38 artikkelia. Taulukossa 2 on 

kuvattu Cinahl-tietokantahaun hakuprofiili. 

 
Taulukko 2. Cinahl -tietokantahaun hakuprofiili. 

Search  
ID#	

Search Terms 
 
	

Search Options	 Actions 

S8 (leg ulcer or venous ulcer or varicose 
ulcer) AND (adherence or commitment* 
or concordance or mutualit* or co-
operation or cooperation or patient com-

Limiters - Published 
Date: 20050101-
20131231; Peer Re-
viewed; Exclude MED-

View Results (38) 
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pliance)  LINE records; Language: 
English, Finnish 

Search modes - Boole-
an/Phrase 

 

S7	 (leg ulcer or venous ulcer or varicose 
ulcer) AND (adherence or commitment* 
or concordance or mutualit* or co-
operation or cooperation or patient com-
pliance) 	

Limiters - Published 
Date: 20050101-
20131231; Peer Re-
viewed; Language: Eng-
lish, Finnish 

Search modes - Boole-
an/Phrase 

	

View Results (98) 

S6	 (MH Patient Compliance ) AND (S1 OR 
S2) 
 
	

Limiters - Published 
Date: 20050101-
20131231; Peer Re-
viewed; Language: Eng-
lish, Finnish 

Search modes - Boole-
an/Phrase 

 

View Results (60) 

S5	 (leg ulcer or venous ulcer or varicose 
ulcer)  AND (adherence or commitment* 
or concordance or mutualit* or co-
operation or cooperation or patient com-
pliance) 	

Search modes - Boole-
an/Phrase	

View Results 
(173) 
 
 

S4 (MH Patient Compliance ) AND (S1 OR 
S2) 	

Search modes - Boole-
an/Phrase 	

View Results 
(123) 
 

S3 (MH Patient Compliance )  
 
	

Search modes - Boole-
an/Phrase 	

View Results  
(15,465) 

S2 (MH Venous Ulcer ) 
 
	

Search modes - Boole-
an/Phrase	

(1,498) 

S1 (MH Leg Ulcer ) 
	

Search modes - Boole-
an/Phrase 	

View Results  
(2,277) 

 

 

Cochrane database of systematic reviews (ovid)-tietokannasta annetuilla hakurajauksilla ja 

MeSH-termeillä (leg ulcer or varicose ulcer).af. and (patient compliance).af. hakutuloksek-

si saatiin 6 artikkelia. MeSH-termeillä ja vapaasanahaulla (leg ulcer or varicose ulcer or 

venous ulcer).af. and (adherence or commitment* or concordance or mutualit* or co-

operatio or cooperation or patient compliance).af. lopulliseksi hakutulokseksi saatiin 23 
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artikkelia. Taulukossa 3 on kuvattu Cochrane database of systematic reviews (ovid)-

tietokantahaun hakuprofiili. 

 
Taulukko 3. Cochrane database of systematic reviews (ovid) -tietokantahaun hakuprofiili. 

# 	 Searches 
	

Results 

1	 (leg ulcer).af. 
 	

58 

2 (varicose ulcer).af. 
 

27 

3 1 and 2 
 

59 

4 ptient	compliance.af.	 250 

5	 3  and  4 
	

6 

6	  (adherence or commitment* or concordance or mutualit* or 
co-operation or cooperation or patient compliance).af. 
	

2016 

7 (leg ulcer or varicose ulcer or venous ulcer).af. 
 

60 

8 6 and 7 25 

9	 limit 3 to last 8 years 
 

23 

 

Medic-tietokannasta annetuilla hakurajauksilla ja termeillä  or 

or  or or hoitomyönt* or hoitomotiv* 

lopulliseksi hakutulokseksi saatiin 0 artikkelia. Taulukossa 4 on kuvattu Medic -

tietokantahaun hakuprofiili. 
 

 

Taulukko 4. Medic-tietokantahaun hakuprofiili. 

1	  

	

0 

2	 or or  

	

0 

3	 or or or säärihaa* 

	

39 

4 or  hoitomyönt* or hoitomotiv* 105 

5	  or  or  or säärihaa* AND or 

hoitomyönt*or  hoitomotiv* 

0 
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Tietokantahaun hakutuloksena saatiin yhteensä 228 tutkimusta seuraavasti: Cochrane data-

base of systematic reviews (ovid)-tietokannasta 23 artikkelia, Medline (ovid)-tietokannasta 

106 artikkelia, Chinal-tietokannasta 98 artikkelia ja Medic-tietokannasta ei yhtään artikke-

lia. Manuaalisen haun tuloksena 1 artikkeli oli päällekkäinen artikkeli, Chinahl-

tietokannassa oli 4 päällekkäistä artikkelia, Medline (ovid)-tietokannassa päällekkäisiä 

artikkeleita oli 1, Cochrane database of systematic reviews (ovid)-tietokannassa päällek-

käisiä artikkeleita oli 2. Cinahl- ja Medline (ovid)-tietokannoissa päällekkäisiä artikkeleita 

oli 60. 

 

6.1 Alkuperäistutkimusten valinta 

 

Tämän tutkielman tutkimusten valinta- ja laadunarviointiprosessin toteutti yksi tutkija, 

koska kyseessä oli itsenäinen pro gradu -tutkielma. 

 

Alkuperäistutkimukset valittiin ennalta määrättyjen sisäänotto- ja poissulkukriteerien mu-

kaisesti (Petticrew 2001, Khan ym. 2003). Niiden valinnassa valitaan tutkimuskysymyksen 

kannalta keskeisimpiä tutkimuksia mukaan katsaukseen. Artikkeleista tarkastellaan otsik-

koa, tiivistelmää ja koko tekstiä. (Khan ym. 2003.) 

 

Ensimmäiseksi tutkija tarkisti, oliko tutkimus sisäänottokriteereiden mukaisesti alkuperäis-

tutkimus. Tutkimus hylättiin pois, jos se ei ollut alkuperäistutkimus. Tutkimuksista hylättiin 

54 tutkimusta, koska ne eivät olleet alkuperäistutkimuksia. Seuraavassa vaiheessa alkupe-

räistutkimuksista luettiin otsikot. Otsikoiden perusteella hylättiin ne artikkelit, jotka eivät 

selkeästi käsitelleet tutkittavaa aihetta. Otsikon perusteella artikkeli hylättiin myös, jos otsi-

kossa ei esiintynyt jokin Cinahl headings asiasanoista tai MeSH-asiasanoista leg ulcer, va-

ricose ulcer, patient compliance tai otsikossa ei esiintynyt jokin vapaasanahaun hakusana-

noista venous ulcer, adherence, commitment, concordance, co-operation, cooperation tai 

mutualit. Otsikoiden tarkastelun jälkeen tutkimusartikkeli hylättiin tässä vaiheessa, jos se ei 

ollut tieteellinen vertaisarvioitu artikkeli. Tutkimus hylättiin myös, jos se ei ollut englannin- 

tai suomenkielinen artikkeli tai se oli tehty ennen vuotta 2005 tai vuoden 2013 jälkeen. Otsi-

kon perusteella katsaukseen luettavaksi hyväksyttiin yhteensä 59 alkuperäistutkimusta ja 

hylättiin 46 alkuperäistutkimusta. Otsikon perusteella hylätyt artikkelit käsittelivät muuta 

kuin säärihaavapotilaan hoitoon sitoutumista tai otsikossa ei esiintynyt vapaasanahaun ha-
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kusanaa. Otsikon perusteella hylätyt artikkelit käsittelivät: muuta kuin säärihaavaa (8), 

trombia (4), CEAP 5 -sairautta (1), valtimosairautta (1), palvelun laatua (1), kompressiohoi-

toa (6), hopeasidosta (1), jalkaharjoituksia (2), keskeyttämistilastoja tutkimuksessa (1), mo-

niammatillista hoitoa (1), tutkimusuutisia (1), puhelinneuvontaa (1), hevoskastanjaa (1), 

laskimosairautta (1),  mikrobiologiaa (2), soluja (1), hoito-ohjeita (1), telekonsultaatiota (1), 

hoitomallia (1), Acti-Glade -apuvälinettä (1), akupunktiota ja siteiden käyttöä (1), turvotusta 

(1), ennustavia tekijöitä (1), monitoriseurantaa (1), laskimostaasisairautta (1), kompres-

siosidoksia (2), jalkaklubia (1) ja haavanhoito-organisaatiota (1). 

 

Otsikoiden perusteella tiivistelmät valittiin luettavaksi 59 artikkelista. Lukumuodossa tii-

vistelmää ei ollut 5 artikkelissa, joten lukumuodossa olevia tiivistelmiä jäi jäljelle 54. Tii-

vistelmien lukemista ohjaavia kriteerejä olivat seuraavat: Tiivistelmän tuli käsitellä sitä, 

miten säärihaavapotilaat sitoutuvat hoitoon, ja hoitoon sitoutumiseen yhteydessä olevia 

tekijöitä. Tutkimuskohteena on säärihaavapotilas, omainen tai hoitohenkilökunta. Toisessa 

vaiheessa tutkimusartikkelien tiivistelmät luettiin useaan kertaan. Mikäli tiivistelmä ei kä-

sitellyt tutkittavaa aihetta tai vastannut tutkimuskysymyksiin, se hylättiin. Tutkimus hylät-

tiin myös, mikäli tiivistelmä puuttui. Tutkija tarkisti Google Scholarin avulla (Google 

Scholar on maksuton hakupalvelu, jonka avulla voi etsiä tieteellisiä julkaisuja) tiivistelmät, 

jotka eivät olleet tietokannoissa lukumuodossa saatavilla. Google Scholarin avulla tutkija 

ei löytynyt lukumuodossa olevia tiivistelmiä. Tiivistelmien perusteella luettavaksi hyväk-

syttiin koko tekstit 54 artikkelista. Tiivistelmien perusteella ei hylätty artikkeleita. 

 

Seuraavassa vaiheessa tutkija luki koko tekstit 54 artikkelista, jotka jäivät otsikoiden ja 

tiivistelmien lukemisen jälkeen jäljelle. Lukumuodossa kokotekstiä ei ollut 23 artikkelissa. 

Lukumuodossa oli 31 artikkelia, jotka tutkija kävi läpi. Tutkija tarkisti Google Scholarin 

avulla koko tekstit, jotka eivät olleet tietokannoissa lukumuodossa saatavilla. Google Scho-

larin avulla tutkija löysi kolme koko tekstiä lukumuodossa, jotka eivät olleet lukumuodossa 

saatavilla tietokannoissa. Koko teksti valittiin mukaan katsaukseen, mikäli se sai laadunar-

vioinnin tarkistuslistan mukaan pisteitä vähintään seitsemän tai kuusi ja koko teksti oli 

lukumuodossa oleva alkuperäisartikkeli. Artikkeli hylättiin katsauksesta, mikäli se ei vas-

tannut tutkimuskysymyksiin, ei ollut lukumuodossa tai laadunarvioinnin tarkistuslistan 

mukaan se sai pisteitä alle kuusi tai seitsemän. Koko tekstin perusteella laadunarvioinnista 

hylättiin 17 artikkelia, koska ne eivät vastanneet tutkimuskysymyksiin. Koko tekstin tai 
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tiivistelmien puuttumisen vuoksi hylättiin yhteensä 28 artikkelia. Muita kuin alkuperäisar-

tikkeleita oli 54 artikkelia. Manuaalisen haun tuloksena 1 artikkeli oli päällekkäinen artik-

keli, Chinahl-tietokannassa oli 4 päällekkäistä artikkelia, Medline (ovid)-tietokannassa 

päällekkäisiä artikkeleita oli 1, Cochrane database of systematic reviews 

(ovid)-tietokannassa päällekkäisiä artikkeleita oli 2. Cinahl- ja Medline (ovid)-

tietokannoissa päällekkäisiä artikkeleita oli 60. Koko tekstin perusteella lopulliseen laa-

dunarviointiin valittiin 14 artikkelia. Laadunarvioinnin jälkeen katsauksesta ei hylätty ar-

tikkeleita. Integroituun systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen valittiin 14 alkuperäisartik-

kelia. Kuviossa 1 on kuvattu alkuperäistutkimusten valinnan ja laadun arvioinnin vaiheit-

tainen raportointi. 

 

6.2 Manuaalinen haku 

 

Vaikka keskeiset julkaisut ovat mukana elektronisessa haussa, ne käydään vielä käsihaulla 

läpi. Käsihaulla varmistetaan, ettei relevantteja tutkimuksia jää elektronisen haun ulkopuo-

lelle. (Sindhu & Dickson 1997.) Tietokantahakujen lisäksi suoritettiin manuaalinen haku 

kansallisista ja kansainvälisistä hoitotieteellisistä julkaisuista valitsemalla Web of science -

tietokannasta kymmenen ensimmäistä Impact Factor (IF) -arvon mukaisessa järjestyksessä 

olevaa kansainvälistä julkaisua. Kansainvälisten julkaisujen IF-arvo on laskettu viiden 

vuoden ajalta 2008 2012. Lehden viiden vuoden IF-arvo kertoo, kuinka usein keskimäärin 

lehden viiden edeltävän vuoden aikana julkaisemiin artikkeleihin on viitattu (Oulun yli-

opiston kirjasto 2014). Lisäksi mukaan valittiin kaksi kansallista hoitotieteellistä julkaisua, 

jotka kuuluivat kansalliseen Julkaisufoorumi-luokituksen saaneisiin tieteellisiin lehtiin. 

Julkaisufoorumi on kotimainen Tieteellisten seurain kehittämä ja ylläpitämä tieteellisten 

julkaisukanavien tasoluokitus, jossa lehdet on luokiteltu kolmeen tasoon: 1) perustaso, 2) 

johtava taso ja 3) korkein taso (Julkaisufoorumi 2014). Manuaalisessa haussa käytiin läpi 

kaksi kansallista ja kymmenen kansainvälistä julkaisua vuosilta 2005 2013, ja manuaalista 

hakua ohjasivat samat sisäänottokriteerit ja poissulkukriteerit kuin tietokantahakua. Taulu-

kossa 5 on kuvattu manuaalisessa haussa läpikäydyt julkaisut. 

 

Manuaalisen haun tuloksena löytyi yksi artikkeli, joka oli päällekkäinen artikkeli. Manuaa-

lisen haun tuloksena katsaukseen ei valittu artikkeleita.  
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Taulukko 5. Manuaalisessa haussa läpikäydyt julkaisut. 

Julkaisu Vuosi Maa Impact factor- 

arvo (IF) 2008-

2012 tai Julkai-

sufoorumi-

luokitus 1 3 

Valittu kat-

saukseen 

Oncology nursing forum 2005 2013 

 

 

Yhdysval-

lat 

IF (2.937) 0 

International journal of nursing 

studies 

2005 2013 Englanti  IF (2.845) 0 

Birth: issues in perinatal care 2005 2013 Yhdysval-

lat 

IF (2.685) 0 

Cancer nursing 2005 2013 Yhdysval-

lat 

IF (2.488) 0 

Journal of advanced nursing 

 

2005 2013 Englanti IF (2.462) 0 

Research in nursing & health 2005 2013 Yhdysval-

lat 

IF (2.216) 0 

Midwifery 

 

2005 2013 Englanti IF (2.088) 0 

Nursing outlook 2005 2013 Yhdysval-

lat 

IF (2.069) 0 

Journal of nursing scholarship 2005 2013 Yhdysval-

lat 

IF (1.917) 0 

Journal of pediatric health care 2005 2013 Yhdysval-

lat 

IF (1.820) 0 

Tutkiva hoitotyö 

 

2005 2013 Suomi  1 0 

Hoitotiede 

 

2005 2013 Suomi  1 0 

 

6.3 Katsaukseen valittujen tutkimusten laadun arviointi 

 

Integroidussa systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa, jossa on sekä määrällistä että laa-

dullista tutkimusta, tulee määrälliset ja laadulliset tutkimukset arvioida erikseen eli tarvi-

taan kaksi erillistä laadun arvioinnin menetelmää (Flinkman & Salanterä 2007). Systemaat-
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tisen kirjallisuuskatsauksen laadun arviointi on vaativa ja aikaa vievä vaihe (Kontio & Jo-

hansson 2007). Laadun arvioinnilla ja laadukkaiden tutkimusten valinnalla mukaan katsa-

ukseen saadaan luotettavaa ja oikeaa tutkimustulosta (Khan ym. 2003, Kontio & Johansson 

2007). 

 

Integroidun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen luotettavuuden lisäämiseksi arvioitiin 

valintakriteerit täyttäneiden alkuperäistutkimusten laatu mukailemalla Joanna Briggs 

-instituutin (JBI) laatimia kriittisen arvioinnin tarkistuslistoja määrällisille ja laadullisille 

tutkimuksille. Laadullisten tutkimusten kriittisessä arvioinnissa arvioidaan tutkimusten 

filosofisten lähtökohtien, kysymysten ja käytettyjen menetelmien yhdenmukaisuutta sekä 

eettisyyttä. Määrällisten tutkimusten kriittisessä arvioinnissa arvioidaan tutkimusten tulok-

siin vaikuttavien harhojen riskin toteutumista tutkimusasetelmassa, toteutuksessa sekä tu-

losten analyysissä. Laadun arvioinnissa on tärkeää käyttää tutkimusasetelman mukaisia 

kriteerejä. Kunkin kriteerin toteutuminen arvioitiin asteikolla kyllä, ei, epäselvä tai ei so-

vellettavissa. (Hoitotyön tutkimussäätiö 2013.) JBI:n laatimat kriittisen arvioinnin tarkis-

tuslistat on esitelty tutkielman lopussa liitteissä 1 4. 

 

Tutkija pisteytti kunkin kriteerin toteutumisen siten, että jos kriteeri täyttyi, annettiin yksi 

piste. Pisteitä ei annettu, jos kriteeri ei toteutunut, epäselvässä tilanteessa tai mikäli kriteeri 

ei ollut sovellettavissa. Lopuksi tutkija laski pisteet yhteen JBI:n kriittisten arviointilistojen 

kriteerien toteutuman mukaisesti. Alkuperäisartikkeleiden laadun arvioinnin pistemäärät on 

esitetty taulukossa 6. 

 

Laadun arvioinnin suorittaa kaksi tai useampi toisistaan riippumatonta arvioijaa (Glasziou 

ym. 2001, Petticrew 2001, Khan ym. 2003, Autti-Rämö & Grahn 2007). Kahden tutkijan 

suorittama laadunarviointi lisää valintaprosessin luotettavuutta. Hyvään käytäntöön kuuluu 

mahdollisuus kysyä kolmannen henkilön mielipidettä ristiriitatilanteissa. (Autti-Rämö & 

Grahn 2007.) Tässä katsauksessa laadun arvioinnin suoritti yksi henkilö, mikä voi heiken-

tää katsauksen luotettavuutta. Kun käytetään mittaria tai tarkistuslistaa, niitä tulee esitestata 

muutamaan sattumanvaraisesti valittuun alkuperäistutkimukseen ennen niiden käyttämistä 

(Khan ym. 2003). Tutkija ei esitestannut tarkistuslistaa ennen laadunarviointia, mikä voi 

heikentää tutkimuksen luotettavuutta. Laadunarvioinnin jälkeen alkuperäistutkimuksia 

voidaan vielä hylätä (Evans ym. 1998). Tässä tutkielmassa alkuperäistutkimuksia ei hylätty 
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laadunarvioinnin jälkeen. Sisäänottokriteerien mukaisesti alkuperäisartikkeli hyväksyttiin 

laadunarvioinnin jälkeen katsaukseen, mikäli se sai laadunarvioinnissa käytetyn tarkistus-

listan mukaan pisteitä vähintään seitsemän (maksimi pistemäärä kymmenen) tai kuusi 

(maksimi pistemäärä yhdeksän). Kuviossa 1 on kuvattu alkuperäistutkimusten ja laadun 

arvioinnin vaiheittainen raportointi. 
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Kuvio 1. Alkuperäistutkimusten valinnan ja laadun arvioinnin vaiheittainen raportointi. 
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6.4 Laadullisen aineiston analyysi 

 

Aluksi tutkija valitsi alkuperäisartikkelit sisäänottokriteereiden mukaisesti ja suoritti lopul-

liseen laadunarviointiin valituille artikkeleille laadun arvioinnin. Integroituun systemaatti-

seen kirjallisuuskatsaukseen valitut lopulliset 14 alkuperäisartikkelia taulukoitiin. Tutkija 

poimi alkuperäisartikkeleista taulukkoon tutkimuksen tekijät, tutkimuspaikat ja -vuodet, 

tarkoituksen, aineiston ja sen keruun, aineiston analysoinnin, keskeiset tulokset sekä tutki-

muksen laatua kuvaavat pistemäärät. Integroituun systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen 

valitut alkuperäisartikkelit on esitetty taulukossa 6. Katsaukseen valituista alkuperäisartik-

keleista viisi oli laadullista tutkimusta ja yhdeksän määrällistä tutkimusta. Kahdessa laa-

dullisessa tutkimuksessa oli mukana määrällisiä tutkimustuloksia, ja tutkija on lyhyesti 

kuvannut ne sekä muut aineistosta saadut tutkimustulokset laadullisen aineiston tulososios-

sa. 

 

Aineiston analysointia pidetään integroidun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen vähiten 

kehittyneenä osa-alueena. Aineiston tiivistäminen ja analysointi on vaikein vaihe ja altis 

erilaisille virheille. (Whittemore & Knalf 2005.) Tämän integroidun systemaattisen kirjalli-

suuskatsauksen laadullisen aineiston analysointimenetelmäksi tutkija valitsi aineistolähtöi-

sen analyysin. Laadullinen analysoitava aineisto muodostui viidestä laadullisesta alkupe-

räisartikkelista. Tutkija ajatteli saavansa vastaukset tutkimuskysymyksiin parhaiten tällä 

analyysimenetelmällä. Aineiston analyysitavan valintaan vaikuttivat tutkimuskysymykset, 

alkuperäistutkimukset, lukumäärä, laatu ja heterogeenisyys (Khan ym. 2003). Yksi laadul-

lisen tutkimuksen analysointimenetelmistä on teemoittelu (Hirsjärvi ym. 2007, Aaltola & 

Valli 2010). Teemoittelu tarkoittaa aineiston koodaamista laajoihin luokkiin, joita voidaan 

koodata pienemmiksi tai uudelleen. Koodaamisella tarkoitetaan tekstin luokittelua käsit-

teellisiin luokkiin. (Aaltola & Valli 2010.) Tämän jälkeen tutkija laati laadullisten tutki-

musten keskeisistä tuloksista oman taulukon, johon oli aineistolähtöisesti teemoitellut al-

kuperäisartikkeleiden keskeisiä teemoja. Tutkimustulosten esittämisessä tutkija käytti ai-

neistossa esiintyneitä alkuperäisiä lainauksia aineistosta esiin tulleiden teemojen kuvaami-

seksi. Tutkija on kääntänyt kaikki alkuperäiset lainaukset englannista suomeksi. Tutkija on 

pyrkinyt kääntämään mahdollisimman tarkasti kaikki alkuperäiset lainaukset englannista 

suomeksi. Lopullinen laadullinen analysoitava aineisto muodostui viidestä laadullisesta 

alkuperäisartikkelista. Tutkimuskysymykset ohjasivat analyysiä. Tutkija luki artikkelit 
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useaan kertaan, ja tutkimuskysymykset ohjasivat analyysiä. Tutkimuksista etsittiin vasta-

uksia kysymyksiin, miten säärihaavapotilaat sitoutuvat hoitoon ja mitkä tekijät ovat yhtey-

dessä säärihaavapotilaan hoitoon sitoutumiseen. Analyysin edetessä keskeiset teemat nou-

sivat aineistosta. Tutkija alleviivasi tutkimuskysymysten kannalta merkityksellisiä asioita 

ja kokonaisuuksia. Tutkimuksista nousivat selkeästi teemat, jotka tutkija on koonnut yh-

teen ja esittänyt kuviossa 2, ja esittänyt ne sekä muut aineistosta saadut tutkimustulokset 

laadullisen aineiston tulososiossa. 

 

6.5 Määrällisen aineiston analyysi 

 

Määrällinen analysoitava aineisto muodostui yhdeksästä määrällisestä alkuperäistutkimuk-

sesta. Tässä integroidussa systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa aineiston analysointiin 

valitut lopulliset alkuperäistutkimukset valittiin alkuperäistutkimusten valinnan ja laa-

dunarvioinnin jälkeen. Aineiston analyysitavan valintaan vaikuttivat tutkimuskysymykset, 

alkuperäistutkimukset ja niiden laatu, lukumäärä ja heterogeenisyys (Khan ym. 2003). 

Tutkija valitsi määrällisen aineiston analyysimenetelmäksi tilastollisen kuvaavan analyy-

sin, jonka avulla tutkimusaineistoa voidaan kuvata tilastollisesti ja havainnollistaa graafi-

sesti (Jyväskylän yliopisto 2014). Tässä katsauksessa analysoitaviksi valitut alkuperäistut-

kimukset olivat sisäänottokriteereiden mukaisesti heterogeenisiä. Tutkija laati määrällisistä 

keskeisistä tutkimustuloksista taulukon, johon kirjoitti tilastollista merkitsevyyttä kuvaavat 

p-arvot, luottamusvälit sekä tutkimustuloksia kuvaavat prosentit ja kuvasi lopuksi saatuja 

tutkimustuloksia.  

 

P-arvo (probability) viittaa todennäköisyyteen, ja sitä voidaan käyttää hypoteesien testauk-

sessa. P-arvon tilastolliseksi raja-arvoksi on yleisesti sovittu arvo 0,05. P-arvon tulkinnassa 

on muistettava, että p-arvon suuruus ainoastaan ei kerro sen kliinisestä merkitsevyydestä. 

P-arvon tarkempaan tulkintaan vaikuttavat tutkimuskysymys ja otoksen koko. (Uhari & 

Nieminen 2001.) Määrällisten tutkimusten keskeiset tulokset on esitetty taulukossa 7. 
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7 SÄÄRIHAAVAPOTILAAN HOITOON SITOUTUMINEN 

INTEGROIDUN SYSTEMAATTISEN KIRJALLISUUS-

KATSAUKSEN MUKAAN 

 
Taulukko 6. Tutkimuksen tekijät, tutkimuspaikat ja -vuodet, tarkoitus, aineisto ja sen keruu, aineiston analy-
sointi, keskeiset tulokset sekä tutkimuksen laatua kuvaava pistemäärä. 
 
Tutkimuksen 
tekijät, tut-
kimuspaikka 
ja -vuosi	

Tarkoitus	 Aineisto ja sen 
keruu	

Aineiston 
analysointi	

Keskeiset tulokset	 Tutkimuk-
sen laatua 
kuvaava 
pistemäärä 

Heinen ym. 
Hollanti 
2007 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvaileva poikki-
leikkaustutkimus 
Tarkoituksena 
arvioida fyysisen 
aktiivisuuden 
tasoa, erityisesti 
kävelyn ja jalka-
harjoitusten mää-
rää säärihaava-
potilailla sekä 
kompressiohoi-
toon sitoutumista 
Tutkittavina sää-
rihaavapotilaat 

N = 150 
haastattelu 

Määrällinen ja 
kuvaileva 
aineiston ana-
lysointi 
 
 

Kompressiosidosten 
päivittäiseen käyttöön 
sitoutui 39 %, päivit-
täin vähintään lyhyen 
sidoksen käyttöön 
sitoutui 80 %, komp-
ressiosukkia tai pitkää 
sidosta käytti päivittäin 
33 % vähintään 30 
minuuttia käveli viides-
ti viikossa 35 %, jalka-
harjoituksiin osallistui 
35 %.  

8/9 

Annells ym. 
Australia 
2008 
 
 
 
 
 
	

Kuvaileva tutki-
mus 
Tarkoituksena 
paljastaa hoitajien 
syitä kompres-
siosidosten käyt-
töön tai käyttä-
mättömyyteen, 
parhaan ajan 
tasalla olevan 
näytön perusteella 
Tutkittavina hoi-
tajat	

N = 22 
N = 12 puoli-
strukturoitu 
haastattelu 
N = 10 ryh-
mähaastattelu 
	

Jatkuva aineis-
ton vertailu 
 
	

Hoitajat rohkaisivat 
potilaita kompres-
siosidosten käyttöön eri 
malleilla  
Kompressiosidosten 
käyttämättömyyteen 
vaikuttivat sekoitetun 
tiedon saaminen, aikai-
semmat negatiiviset 
kokemukset, vaikutta-
vuuden epäuskotta-
vuus, liika kuumuus, 
iho-ongelmat, hygienia, 
liikuntakyky, turvalli-
suus, sosiaalinen eris-
täytyminen ja itsenäi-
syys.	

9/10 

Morgan & 
Moffatt Iso-
Britannia 
2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvaileva tutki-
mus 
Tarkoituksena 
kuvata hoitoyhtei-
sön käsityksiä 
säärihaavapoti-
laista, jotka eivät 
sitoudu hoitoon 
tai haavat eivät 
ole parantuneet 
Tutkittavina hoi-
tajat 
	

N = neljässä 
tiimissä 
ryhmähaastat-
telu	

Induktiivinen 
sisällön ana-
lyysi 
 
	

Hoitoon sitoutumatto-
muus estää haavan 
paranemisen, hoitoon 
sitoutumattomuus hy-
väksytään, kunnes 
paranemista ja edisty-
mistä havaittiin, hoi-
toon osallistuva potilas 
nähtiin vaikeana ja 
hoitoon sitoutumatto-
mana, hoitajien kes-
kuudessa oli stressiä ja 
ahdistuneisuutta, joka 

8/9 
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Taulukko 6. Tutkimuksen tekijät, tutkimuspaikat ja -vuodet, tarkoitus, aineisto ja sen keruu, aineiston analy-
sointi, keskeiset tulokset sekä tutkimuksen laatua kuvaava pistemäärä. 
 
 
	

johti etääntymiseen ja 
syyttelyyn, potilaan 
käyttäytyminen oli 
tärkeä ratkaiseva tekijä 
hoitajille.	

Cullen & 
Phillips 
Yhdysvallat 
2009 
 
 
 
 
 
	

Selvittävä Survey-
tutkimus 
Tarkoituksena 
selvittää hoitajien 
kokemuksia sää-
rihaavapotilaiden 
hoidosta Yhdys-
valloissa ja Isos-
sa-Britanniassa ja 
selvittä hoitokäy-
täntöjä, uskomuk-
sia ja mahdolli-
suuksia hoidetta-
essa säärihaava 
potilaita Yhdys-
valloissa, Saksas-
sa ja Isossa-
Britanniassa 
Tutkittavina hoi-
tajat 
 
	

N = 49 haas-
tattelu 
puolistruktu-
roitu kysely-
lomake 
N = 304 verk-
kokysely 
 
 
 
	

Grounded-
teoria-
menetelmällä 
Määrällinen 
aineisto analy-
soitu SPSS-
ohjelmalla  
 
	

Kokemukset hoidon 
haasteista ja epävar-
masta lopputuloksesta 
on seurausta turhautu-
misesta ja tyytymättö-
myydestä, joka vaikut-
taa hoitoon sitoutumi-
seen vaikeutena saada 
potilas noudattamaan 
hoito-ohjeita ja ennal-
taehkäisemään sääri-
haavojen syntyä. 
Merkittävästi suurempi 
tyytyväisyys kaksinker-
taiseen 30 %, kolmin-
kertaiseen 50 % ja 
nelinkertaiseen 50 % 
sidokseen oli Isossa-
Britanniassa verrattuna 
Saksaan tai Yhdysval-
toihin, merkittävästi 
suurempi tyytyväisyys 
harsosidokseen ja Ace-
sidokseen oli Yhdys-
valloissa verrattuna 
Saksaan ja Isoon-
Britanniaan. 57 % 
sitoutui kompressiohoi-
toon ja 39 %:lla sääri-
haava uusiutui	

8/10 

Olson ym. 
Yhdysvallat 
2009 
 
 
 
 
 
 
 
	

Retrospektiivinen 
kohorttitutkimus 
Tarkoituksena 
kuvata kompres-
siohoito-ohjeisiin 
sitoutumista haa-
van parantavan 
kostean ympäris-
tön ja haavan 
paranemisen 
lopputulosta 
Tutkittavina sää-
rihaavapotilaat	

N = 155, 
N = 400 sääri-
haavaa 
Aineisto kerät-
tiin 2003
2007 potilas-
rekisteristä	

SAS-ohjelma -
versio 9.1. 
 
	

Hoito yksistään ei ollut 
tilastollisesti merkitse-
västi yhteydessä haa-
van paranemiseen, 80 
% käyntejä (kaikkiin 
kolmeen hoitomuotoon 
osallistuneista) haavat 
paranivat todennäköi-
semmin kuin potilailla, 
joilla käyntejä < 80 %. 
Hoito-ohjeisiin sitou-
tuminen  p  =  0,001 
yhteydessä säärihaavan 
paranemiseen jos käyn-
tejä oli 80 % tai > 80 
%. 	

8/9 
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Finlayson 
ym. Austra-
lia 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

Poikkileikkaus-
tutkimus 
Tarkoituksena 
identifioida itse-
hoidon aktiivi-
suutta määrittele-
mällä suhteet 
omatoimisuuteen, 
depressioon, elä-
män laatuun, 
sosiaaliseen tu-
keen ja kompres-
siohoitoon sitou-
tumiseen potilail-
la, joilla on las-
kimoiden vajaa-
toiminta 
Tutkittavina sää-
rihaavapotilaat 
	

N = 122 
Aineisto kerät-
tiin vuosina 
2006 2007 
lääketieteelli-
sistä asiakir-
joista retro-
spektiivisesti, 
suljetuilla ja 
avoimilla 
kysymyksillä	

SPSS-ohjelma 
 
	

Itsehoidon ja depressi-
on välillä tilastollisesti 
merkitsevä yhteys 
kompressiohoitoon 
sitoutumisessa, tilastol-
lisesti merkitsevä yhte-
ys sairauden aiheutta-
jista p = 0,002, korke-
ammat tehokkuus pis-
teet p = 0,026 ja mata-
lat depressiopisteet p = 
0,009, 42% tunnisti 
säärihaavan yhteyden 
laskimoihin, 24 % ei 
tunnistanut säärihaavan 
yhteyttä laskimoihin, 
haavan uusiutumista 
ehkäisevä itsehoitome-
netelmä ihon hoito 83 
%, 47 % käytti komp-
ressiohousuja päivit-
täin, nilkkajumppaan 
osallistui 44 %, jalkoja 
piti koholla 45,3 %, 26 
% ei ennaltaehkäisyä, 
54 % pehmustettu 
suoja, 27 % vältti ul-
koilua, 71 % ihon ras-
vaus, 39 % ei saippuaa 
tai muita kemikaaleja, 
91 % raportoi parane-
misesta, 38 % osasi 
nimetä sidoksen ja 
tyypin ja 11 % ilmoitti 
ulkonäön olevan syy 
olla käyttämättä komp-
ressiohousuja.	

7/9 

Milic ym. 
Serbia 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

Prospektiivinen 
randomisoitu 
tutkimus 
Tarkoituksena 
esittää erilaisten 
kompressiosidos-
ten painearvojen 
vaikutusta sääri-
haavojen parane-
miseen 
Tutkittavina sää-
rihaavapotilaat 
	

N = 133 
kolme ryhmää 
satunnaista-
malla 
	
havainnointi 
26 viikkoa	

SPSS 10.0-
ohjelma 
 
	

Paranemisluvut 26 
viikon aikana: a-ryhmä 
25 %, b-ryhmä 67,4 % 
ja c-ryhmä 74,4 %, 
onnistunut kompres-
siohoito oli voimak-
kaasti yhteydessä pie-
neen haavanpintaan ja 
pienempään pohkeen 
ympärykseen, hoitoon 
sitoutuminen oli hyvää 
a-ryhmässä, b-  ja  c-
ryhmissä hoitoon sitou-
tuminen oli huonoa 
potilailla, joilla oli 
pieni pohkeen ympä-
rysmitta, mutta pa-
ranemisluvut olivat 
korkeat, erityisesti 

8/10 
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potilailla, joilla oli 
laajahaava ja iso poh-
keen ympärysmitta. 
 
 
	

Miller ym. 
Australia 
2011 

Randomisoitu 
kontrolloitu tut-
kimus 
tarkoituksena on 
tutkia kahta eri-
laista antimikro-
bista kompressio 
sidosta infektoitu-
neilla tai kriitti-
sesti infektoitu-
neilla säärihaava-
potilailla, joilla 
nilkan brachial 
paine indeksi on 
välillä 0.8-1.2 
(ABPI). 

N=209 sääri-
haavapotilas 
 
 
havannointi 12 
viikkoa, ai-
neistoa kerät-
tiin joka toi-
nen viikko 
 

PASW versio 
18.0 
 
logistinen 
rekressio-
analyysi 
 
 

kipu, haavan koko, ikä 
ja haavan syvyys ovat 
kaikki tilastollisesti 
merkitseviä ennustavia 
tekijöitä hoitoon sitou-
tumattomilla potilailla,  
jotka käyttivät monin-
kertaista kompres-
siosidosta. 
 
 
 
 
 

9/10 

Van Hecke 
ym. Belgia 
2011a 
 
 
 
 
 
 
	

Kenttätutkimus 
Tarkoituksena on 
tutkia kokemuksi-
en yhteyttä hoi-
tointerventiossa 
säärihaavapotilai-
den käyttäytymis-
tä hoitoon sitou-
tumisessa potilail-
la, jotka ottivat 
osaa interventioon 
lisätäkseen elä-
mäntapaneuvon-
taan sitoutumista 
Tutkittavina sää-
rihaavapotilaat ja 
hoitajat 
	

N = 26 sääri-
haavapotilas  
 
(haastateltiin       
25) 
 
puolistruktu-
roitu haastatte-
lu, havain-
nointi 	

Aineiston 
analyysi tee-
moittelulla 
 
	

Luottamus hoitajiin 
keskeinen tekijä, poti-
laat sitoutuvat parem-
min elämäntapamuu-
toksiin, luottamus edis-
ti hoitoon sitoutumista, 
vaikka potilaat eivät 
olleet vakuuttuneita 
säärihaavapotilaan 
elämäntapaohjeista 
Fyysisen kunnon li-
sääntyessä ja epämu-
kavuuden vähentyessä 
noudattamalla ohjeita 
potilaat vakuuttuivat 
ohjeiden tärkeydestä ja 
tehokkuudesta 
Fyysinen este, sairasta-
vuus ja sosiorakenteel-
linen este vaikuttivat 
potilaan kykyyn sitou-
tua säärihaavapotilaan 
ohjeisiin.	

9/10 

Van Hecke 
ym. Belgia 
2011b 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toimintatutkimus 
Tarkoituksena 
tutkia muutosten 
yhteyttä hoitoin-
terventio i-
toutumista sääri-
haavojen elämän-
tapa
tunnistaa sääri-
haavapotilaiden 
kokemuksia yksi-

N = 26 
haastattelu, 
havainnointi 	

Induktiivinen 
sisällön ana-
lyysi ja mää-
rällinen aineis-
to SPSS-
ohjelma 15.0 
 
	

Kognitio, käyttäytymi-
nen, tunteet ja fyysiset 
tunteet olivat yhteydes-
sä hoitointerventiossa, 
tieto säärihaavoista 
lisääntyi, koulutus 
edisti tietoista neuvojen 
noudattamista, ratio-
naaliset ohjeet ja niiden 
yhteys paranemiseen 
tai uusiutumiseen mai-

8/10 
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sointi, keskeiset tulokset sekä tutkimuksen laatua kuvaava pistemäärä. 
 
 
	

tyiskohtaisemmin 
hoitointerventios-
sa ja tutkia mää-
rällisesti interven-
tion vaikutuksia 
Tutkittavina sää-
rihaavapotilaat 
	

nittiin epäselvästi, uusi 
näkökulma, joka lisäsi 
elämän laatua ja para-
neminen saattoi olla 
mahdollista. Harjoitus-
ten pituus ja kesto 
lisääntyivät tilastolli-
sesti merkitsevästi. Osa 
potilaista opittuaan 
käytti itsenäisesti 
kompressiovälineitä.	

Heinen ym. 
Hollanti 
2012 
 
 
 
 
 
 
	

Randomisoitu 
kontrolloitu klii-
ninen tutkimus 
Tarkoituksena 
tutkia Eloisat jalat 
-ohjelman vaikut-
tavuutta kompres-
siohoitoon ja 
fyysiseen harjoit-
teluun, hoitoon 
sitoutumiseen 
sekä vaikutusta 
säärihaavan uu-
siutumiseen 
Tutkittavina sää-
rihaavapotilaat	

sitoutuminen 
ja N = 184 
interven-
tioryhmä, 
kontrolliryhmä 
fyysinen aktii-
visuus, komp-
ressiohoitoon 
haavan kunto 
tarkistettiin 6 
kuukauden 
välein 18 
kuukauden 
ajan	

Määrällinen 
aineiston ana-
lysointi 
 
	

Hoitoon sitoutuminen 
lisääntyi kummassakin 
ryhmässä, tilastollisesti 
merkitsevää eroa ryh-
mien välillä hoitoon 
sitoutumisessa ei ollut, 
kokonaan hoitoon 
sitoutui p = 0,77, puo-
leksi hoitoon sitoutui p 
= 0,46 
Interventioryhmän 
osallistuminen jalka-
harjoituksiin p < 0,01 
sekä 10 minuutin käve-
lyyn päivittäin p < 0,01 
oli tilastollisesti mer-
kitsevästi parempi kuin 
kontrolliryhmällä, 
interventioryhmällä 
vähemmän haavapäiviä 
p < 0,01, haavan uusiu-
tumisessa ei ollut tilas-
tollisesti merkitystä 
ryhmien välillä p = 
0,07. 
	

8/10 

Weller ym. 
Australia 
2012 
 
 
 
 
 
 
	

Randomisoitu 
kliininen tutkimus 
tarkoituksena oli 
arvioida nilkka-, 
sääri- ja polvitu-
kisukan turvalli-
suutta ja tehok-
kuutta 
tutkittavina sääri-
haavapotilaat	

N = 45 
12 viikon 
seuranta 
interven-
tioryhmä ja 
kaksi kontrol-
liryhmää	

Stata versio 11 
ohjelma 

 
	

Kustannukset olivat 
tilastollisesti merkitse-
västi matalammat nilk-
katukisukkia käyttävien 
ryhmässä p = 0,0001, 
haavat paranivat mel-
kein tilastollisesti mer-
kittävästi p = 0,05 
nilkkatukisukkia käyt-
tävien ryhmässä, hoi-
toon sitoutumisessa ei 
tilastollisesti merkitse-
vää eroa ryhmien välil-
lä  p = 0,65, hoitovas-
teella ei ollut tilastolli-
sesti merkitsevää eroa 
ryhmien välillä p = 
0,10.	

8/10 

Shannon ym. Kuvaileva poikki- N = 71 Microsoft 84,1 % sai riittävästi 8/9 
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Taulukko 6. Tutkimuksen tekijät, tutkimuspaikat ja -vuodet, tarkoitus, aineisto ja sen keruu, aineiston analy-
sointi, keskeiset tulokset sekä tutkimuksen laatua kuvaava pistemäärä. 
 
Yhdysvallat 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

leikkaustutkimus 
Tarkoituksena 
kuvata potilaiden 
sitoutumista klii-
nisiin hoitosuosi-
tuksiin ennaltaeh-
käistäessä sääri-
haavojen uusiu-
tumista 
Tutkittavina sää-
rihaavapotilaat	

kysely	 Exel ohjelma 
 
	

ohjeita kompressiosuk-
kien käyttöön ja hoi-
toon, 15,9% raportoi ei 
ollut saanut riittävästi 
tietoa, 73,2 % käytti 
kompressiosukkia 
päivittäin, 17,9 % ei 
käyttänyt päivittäin, 
86,9 % piti jalkoja 
koholla, 13 % ei pitä-
nyt jalkoja koholla, 90 
% tyytyväisiä saa-
maansa informaatioon 
jalkojen hoitoon liitty-
en, 10,4 % ei ollut 
tyytyväisiä saamaansa 
informaatioon.	

Stansal ym. 
Ranska 2013 
 
 
 
 
	

Kohorttitutkimus 
tarkoituksen arvi-
oida säärihaava-
potilaiden komp-
ressiohoitoon 
sitoutumista, 
käytettävyyttä, 
laatua ja vaikutta-
vuutta 
Tutkittavina sää-
rihaavapotilaat	

N = 100 
havainnointi	

Määrällinen 
aineiston ana-
lysointi 
	

Kompressiohoitoon 
sitoutui 89 %, 10 % 
mainitsi hoidon olevan 
miellyttävää, 29 % 
hoito liian lämmin, 33 
% kutiseva, 46 % liian 
kallis, 64 % vaikea 
käyttää, 45,5 % hoitoon 
sitoutuneista 11 % 
puutteellinen tieto 
hyödyistä, 36,4 % 
kompressiohoito aihe-
uttaa kipua, 27,3 % 
vaikea käyttää, 56 % 
potilaista puutteita 
tiedossa hoidon hyö-
dyistä ja hoidon käy-
tössä, yleisin syy huo-
noon vaikuttavuuteen 
oli riittämätön paine ja 
virheet käytössä.	

9/9 

 

 

7.1 Laadullisen aineiston tutkimustulokset 

 

Tämän integroidun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen lopullisen laadun arvioinnin jäl-

keen tulokseksi saatiin viisi laadullista tutkimusta: kaksi kuvailevaa tutkimusta, yksi toi-

mintatutkimus, yksi kenttätutkimus sekä yksi selvittävä tutkimus. Tutkimukset oli tehty  

Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Belgiassa ja Ranskassa.  
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Kahdessa laadullisessa tutkimuksessa oli mukana myös määrällisiä tutkimustuloksia, jotka 

tutkija on kuvannut lyhyesti seuraavassa. Laadullisten tutkimusten määrällisten tutkimustu-

losten esittelyn jälkeen tutkija on esittänyt muut laadullisista tutkimuksista saadut tutki-

mustulokset.  

 

Cullenin ja Phillipsin (2009) laadullisen tutkimuksen määrällinen tutkimusaineisto muo-

dostui 304 hoitajasta. Hoitajilta kysyttiin, millaisia sidoksia he olivat käyttäneet viimeisen 

kuluneen vuoden aikana Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Merkittävästi 

enemmän käyttöön tyytyväisiä hoitajia oli Isossa-Britanniassa kaksinkertaiseen sidokseen 

30 %, kolminkertaiseen sidokseen 50 % ja nelinkertaiseen sidokseen 50 % verrattuna Sak-

saan tai Yhdysvaltoihin. Saksassa tyytyväisiä kaksinkertaisen sidoksen käyttöön hoitajista 

oli 8 % ja kolminkertaisen ja nelinkertaisen sidoksen käyttöön tyytyväisiä oli 13 %. Yh-

dysvalloissa tyytyväisiä hoitajia kaksinkertaisen sidoksen käyttöön oli 12 % ja kolminker-

taisen ja nelinkertaisen sidoksen käyttöön tyytyväisiä oli 18 %. Merkittävästi enemmän 

tyytyväisiä hoitajia harsosidoksen ja Ace-sidoksen käyttöön oli Yhdysvalloissa. Har-

sosidoksen käyttöön tyytyväisiä hoitajia Yhdysvalloissa oli 43 % ja Ace-sidoksen käyttöön 

tyytyväisiä hoitajia oli 27 % verrattuna Saksaan ja Isoon-Britanniaan. Saksassa harsosidok-

sen käyttöön tyytyväisiä hoitajia oli 13 % ja Ace-sidoksen käyttöön tyytyväisiä hoitajia oli 

5 %. Isossa-Britanniassa harsosidoksen kääyttöön tyytyväisiä hoitajia oli 14 % ja Ace-

sidoksen käyttön tyytyväisiä hoitajia oli 9 %. Säärihaavapotilaista keskimäärin 57 % sitou-

tui kompressiohoitoon, ja 39 %:lla säärihaavapotilaista haava uusiutui. 

Van Hecken (2011b) tutkimuksessa tilastollisesti eroa ei ollut säärihaavapotilaan (N = 16)  

kompressiohoidon päivittäisillä käyttötunneilla intervention alussa (p = 0,64), intervention 

lopussa (p = 0,09) ja kolme kuukautta intervention päättymisen jälkeen (p = 0,76). Tilastol-

lisesti erittäin merkitsevästi (p < 0,001) enemmän säärihaavapotilaista (N = 21) osallistui 

jalkaharjoituksiin intervention lopussa, ja kolme kuukautta intervention päättymisen jäl-

keen jalkaharjoituksiin osallistui säärihaavapotilaita tilastollisesti merkitsevästi enemmän 

(p = 0,003). Frekvenssi lisääntyneelle jalkaharjoituksiin osallistumiselle 13 päivää inter-

vention päättymisen jälkeen oli Z = 3,64 (p < 0,001), ja 17 päivää intervention kolmen 

kuukauden päätymisestä frekfenssi oli Z = 2,94 (p = 0,003). Säärihaavapotilailla (N = 11) 

esiintyi kipua intervention alussa tilastollisesti merkitsevästi (p = 0,009) enemmän verrat-

tuna intervention lopussa esintyvään kipuun. Intervention lopussa kivulla ei ollut tilastollis-

ta merkitsevyyttä (p = 0,66). Säärihaavan koko oli säärihaavapotilailla (N = 24) tilastolli-
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sesti erittäin merkitsevästi (p = 0,001) pienempi kolmen kuukauden kuluttua intervention 

päättymisestä verrattuna intervention alkuun. Intervention alussa säärihaavan koolla ei ol-

lut tilastollista merkitsevyyttä (p = 0,66). Säärihaava parani kuudella säärihaavapotilaalla 

intervention lopussa, ja 24 säärihaavapotilaalla haava ei parantunut. Yhdellä säärihaavapo-

tilaalla säärihaava uusiutui kolmen kuukauden kuluttua intervention päättymisen jälkeen.  

 

Säärihaavapotilaan hoitoon sitoutuminen koostuu potilaslähtöisistä tekijöistä sekä hoito-

henkilöstöstä lähtevistä tekijöistä. Potilaslähtöisiä tekijöitä ovat aikaisemmat kokemukset, 

hoito-ohjeiden noudattaminen, käyttäytyminen, luottamus hoitajaan ja itsenäisyys. Hoito-

henkilöstöstä lähteviä tekijöitä ovat rohkaisumallit, hoidon haasteet sekä tieto.  

 

Laadullisten tutkimusten analysoinnin jälkeen tutkija sai vastauksia tutkimuskysymykseen 

mitkä tekijät ovat yhteydessä säärihaavapotilaan hoitoon sitoutumiseen. Laadullinen ana-

lysoitava aineisto muodostui viidestä tutkimuksesta. Suurin osa analysoitavista laadullisista 

tutkimuksista koostui hoitajien ja lääkärien haastatteluista (3) ja säärihaavapotilaiden haas-

tatteluista (2). Haastateltavia hoitajia Annellsin ym. (2008) tutkimuksissa oli 22. Cullenin 

ja Phillipsin (2009) tutkimuksessa haastateltavia lääkäreitä tai hoitajia oli 49. Morganin ja 

Moffattin (2008) tutkimuksessa haastateltavia hoitajia oli neljässä ryhmässä 3 7. Van 

Hecken ym. (2011a) tutkimuksessa haastateltavia säärihaavapotilaita oli 25, ja van Hecken 

ym. (2011b) tutkimuksessa oli haastateltu 26 säärihaavapotilasta. 

 
Tulokseksi saatiin laadullisesta aineistosta aineistolähtöisen analyysin jälkeen säärihaava-

potilaan hoitoon sitoutumiseen yhteydessä olevia potilaslähtöisiä ja hoitajalähtöisiä tekijöi-

tä, jotka on kuvattu kuviossa 2. 
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Kuvio 2. Säärihaavapotilaan hoitoon sitoutumiseen yhteydessä olevat tekijät. 

 

7.2 Aikaisemmat kokemukset 

 

Annellsin ym. (2008) tutkimuksessa kompressiohoitoon sitoutumiseen vaikuttivat aikai-

semmat kokemukset. Potilaat saattoivat olla haluttomia käyttämään kompressiota, jos heil-

lä oli aikaisemmin ollut negatiivisia kokemuksia kompressiohoidosta. Aineisto koostui 22 

haastateltavasta hoitajasta. Haastateltava hoitaja vastasi aikaisemmista kokemuksista näin: 

 

Heillä on ehkä ollut säärihaava aikaisemmin ja heitä ei ehkä ole 
hoidettu asianmukaisesti kieltäytyvät kaikista kompressioista men-
neen historian vuoksi. Niin, se nostaa lisäksi heidän huolensa ja 
tunnetekijät. (Annells ym. 2008, 355. Käännös Sirkku Leiviskä 
2014.) 

 

7.3 Hoito-ohjeiden noudattaminen 

 

Cullenin ja Phillipsin (2009) tutkimuksessa hoitajien tyytymättömyyden todettiin vaikutta-

van potilaiden hoitoon sitoutumiseen vaikeutena saada potilas noudattamaan hoito-ohjeita 

sekä ennaltaehkäisemään säärihaavojen syntyä. Aineisto koostui 49 haastateltavasta hoita-

jasta ja lääkäristä. Hoitaja kuvasi tyytymättömyyttään näin:  

 
Potilaat eivät pidä jalkoja koholla, he eivät ota lääkkeitään, he eivät 
tule tapaamisiin, he leikkivät sidoksilla, ja he eivät tapaa spesialis-
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tia, johon viittasin (Cullen & Phillips 2009, 370. Käännös Sirkku 
Leiviskä 2014.) 

 

7.4 Käyttäytyminen 

 

Morganin ja Moffatin (2008) tutkimuksessa potilaan käyttäytyminen leimasi usein potilaan 

hoitohenkilökunnalle. Osallistujat oli jo leimattu, ja usein he hyväksyivät sen.  Näin ollen 

ennakoitiin, että potilaat olisivat ongelmallisia. On myös osoitettu, että leimaamista esiintyi 

pitkään hoitotiimeissä sairaalan osastoilla ja yleisillä ammatinharjoittajilla. Aineisto koos-

tui 4 ryhmästä, joissa haastateltavia hoitajia oli 3 7. Aineistossa hoitaja kuvasi leimaamista 

näin: 

 

Tiesin aina, että hän ei ollut hoitoon sitoutunut ja hän oli aiheutta-
nut haavat itse. Hän oli muiden leimaama, kuulin siitä. Niin, ennen 
kuin kiinnitin häneen huomiota minä tiesin sen. Niin oletin katso-
vani häntä häiritsevästi. (Morgan & Moffat 2008, 337. Käännös 
Sirkku Leiviskä 2014.) 

 

7.5 Luottamus hoitajaan 

 

Van Hecken (2011a) tutkimuksessa säärihaavapotilaan elämäntapamuutoksiin sitoutumista 

edistävä tekijä oli luottavainen suhde hoitajaan. Luottavainen suhde hoitajaan edisti hoi-

toon sitoutumista, vaikka potilaat eivät olleet vakuuttuneita säärihaavapotilaan elämänta-

paohjeista. Kun potilaiden fyysinen kunto parani ja epämukavuus vähentyi ohjeita noudat-

tamalla, potilaat vakuuttuivat ohjeiden tärkeydestä ja tehokkuudesta. Aineisto koostui 25 

haastateltavasta säärihaavapotilaasta. Aineistossa haastateltava säärihaavapotilas kuvaa 

luottamusta hoitajaan seuraavasti: 

 

Olen ilahtunut kun M tulee koska tiedän, että hän tietää mitä tehdä. 
Näin minä kuitenkin ajattelen. Ainakin se antaa minulle luottamus-
ta, koska aikaisemmin 10 päivänä täällä kävi toinen henkilö ja se ei 
ollut hyvä. Ei se ei ollut hyvin. Mutta M:lle minun ei tarvinnut sa-
noa sinun täytyy laittaa ensin sukka jalkaan  ja sitten toinen  ja si-
nun täytyy laittaa voidetta. No, hän tiesi kaiken hyvin. (Van Hecke 
2011a, 150. Käännös Sirkku Leiviskä 2014.) 
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7.6 Itsenäisyys 

 

Van Hecken ym. (2011b) tutkimuksessa itsenäisyys oli lisääntynyt potilaiden opittua, 

kuinka kompressiohoitovälineet puetaan ja riisutaan. Potilaat eivät tarvinneet enää niin 

paljon hoitajan apua säärihaavan hoidossa kuin aiemmin vaan pystyivät itse osallistumaan 

hoitoonsa. Aineisto koostui 26 haastateltavasta säärihaavapotilaasta. Aineistossa potilas 

kertoi itsenäisyydestä näin: 

 

Mutta tämä idea on tehnyt minut itsenäiseksi. Sinä voit mainita sii-
tä muille potilaille. Luultavasti olisin luopunut kompression käy-
töstä, jos minulla ei olisi tätä keppiä, koska minä olen itsenäinen. 
Itsenäisyys on hyvin tärkeää minulle ja se, että annoit minulle tä-
män idean. (Van Hecke ym. 2011b, 437. Käännös Sirkku Leiviskä 
2014.) 

 

7.7 Rohkaisumallit 

 

Annellsin ym. (2008) tutkimuksessa nousi esiin, että hoitajat käyttivät erilaisia rohkaisu-

malleja rohkaistessaan potilaita käyttämään kompressiosidoksia ja jatkamaan niiden käyt-

töä. Aineisto koostui 22 haastateltavasta hoitajasta. Haastateltava hoitaja kuvasi potilaan 

rohkaisemista näin: 

 

Kyse on potilaan valinnasta. Jos he eivät valitse, kaikki mitä voit 
tehdä on antaa niin paljon informaatiota kuin voit, ja kun se tulee 
rytinällä alas sinun täytyy pystyä tukemaan ja ymmärtämään miksi 
he eivät halua valita ja mitä sinä haluat heidän tekevän. (Annells 
ym. 2008, 354. Käännös Sirkku Leiviskä 2014.) 

 

7.8 Hoidon haasteet 

 

Cullenin ja Phillipsin (2009) tutkimuksessa ammattilaiset uskoivat, etteivät voineet tarjota 

niin paljon kuin olisivat halunneet, mikä johti turhautumiseen. Turhautuminen ilmeni pet-

tymyksenä ja tyytymättömyytenä. Aineisto koostui 49 haastateltavasta hoitajasta ja lääkä-

ristä Tätä kuvaa verisuonikirurgin näkemys asiasta: 
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Pettymys siihen, että ei ole mitään välitöntä ratkaisua, sinä tiedät, 
että potilas ei saa parasta hoitoa, osalle kirurgeista tämä tulee  en 
ole tehnyt parastani tämän potilaan eteen mutta sinun täytyy katsoa 
asiaa että olet tehnyt kaiken minkä voit (Cullen & Phillips 2009, 
369 370. Käännös Sirkku Leiviskä 2014.) 

 

Annellsin ym. (2008) tutkimuksessa erityisesti pitkäaikaisista haavoista kärsi-

vät potilaat, jotka ovat kokeilleet erilaisia hoitoja, alkavat epäilemään hoidon 

vaikuttavuutta ja kieltäytyvät hoidosta. Aineisto koostui 22 haastateltavasta 

hoitajasta. Haastateltava hoitaja kuvaa potilaan hoidosta kieltäytymistä seuraa-

vasti: 

 

Jos he ovat ihmisiä ja heillä on pitkäaikaisia haavoja ja mikään ei 
ole auttanut, heille tulee tästä todella avuton asenne, että mikään ei 
tule auttamaan ja he eivät laita jalkaan epämukavia kompres-
siosidoksia (Annells ym. 2008, 355. Käännös Sirkku Leiviskä 
2014.) 

 

7.9 Tieto 

 

Van Hecken ym. (2011b) tutkimuksessa nousi esiin tieto siitä, mitä tehdä ja miksi noudat-

taa säärihaavojen hoidossa elämäntapaohjeita. Tieto säärihaavojen hoidon elämäntapaneu-

voista lisääntyi. Jalkaharjoitukset olivat uutta useimmille potilaille. Aineisto koostui 26 

haastateltavasta säärihaavapotilaasta. Aineistossa potilas kuvaa saamaansa tietoa näin: 

 

No, minulla oli tapana jalkojani näin, mutta minun jalkani olivat 
matalammalla. Hoitaja sanoi minulle nosta jalkojasi niin, että näen 
nenäni. On hyvä tietää peukalosääntö, että minä pidän jalkoja ko-
holla. Mutta pitäessäni jalkoja matalalla se ei ole niin tehokasta. 
Sen hän opetti minulle. (Van Hecke ym. 2001b, 436. Käännös 
Sirkku Leiviskä 2014.) 

 

7.10 Määrällisen aineiston tutkimustulokset 

 

Tämän integroidun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen lopullisen laadun arvioinnin jäl-

keen tulokseksi saatiin yhdeksän määrällistä tutkimusta: kolme poikkileikkaustutkimusta, 

neljä satunnaiskontrolloitua tutkimusta (RCT) sekä kaksi kohorttitutkimusta. Tutkimukset 

oli tehty Hollannissa, Yhdysvalloissa, Serbiassa, Ranskassa ja Australiassa. Taulukossa 7 
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on kuvattu määrällisten tutkimusten keskeiset tulokset, minkä jälkeen tuloksia on analysoi-

tu kuvailemalla tutkimustuloksia. 

 

Taulukko 7. Määrällisen aineiston keskeiset tutkimustulokset. 

 
Tutkimuk-
sen tekijät, 
tutkimus-
paikka, 
vuosi  
 
 

Mitä tutki-
muksessa 
tutkittiin / 
verrattiin, 
otos ja tut-
kittavat 

Jalkahar-
joituksiin 
osallistumi-
nen  % 
 

Kävely 
vähintään 
30 minuut-
tia viidesti 
viikossa % 
 

Sitoutumi-
nen komp-
ressiosidok-
sen tai 
kompres-
siosukan 
käyttöön 
päivittäin % 
 

Lyhyen  
kompres-
siosidoksen 
tai kompres-
siosukan-
käyttö päi-
vittäin sään-
nöllisesti % 
 

Pitkän 
kompres-
siosidoksen 
tai komp-
ressiosukan 
käyttö päi-
vittäin 
säännölli-
sesti % 
 

	 	

Heinen 
2007 ym. 
Alanko-
maat 
 
 
 
 

Fyysisen 
aktiivisuu-
den taso, 
kävelyn ja 
jalkaharjoi-
tusten mää-
rää sääri-
haavapoti-
lailla, sekä 
kompressio-
hoitoon 
sitoutumi-
nen 
 
N = 150 
säärihaava-
potilaat 
 
 
 

kyllä 
35 % 
 

kyllä 
13 % 
 

N = 150 
kyllä 39 % 
 

N = 97 
kyllä 80 % 
 

N = 119 
kyllä 
33% 

	

 
 
 
 

kävely alle 
10 minuut-
tia kerran  
viikossa 
35 % 
 
 

 alle 2 tun-
tia vähem-
män päivit-
täin käytti 
36 % 
 

alle 2 tuntia 
vähemmän 
päivittäin 
käytti 
15 % 

alle 2 tuntia 
vähemmän 
päivittäin 
käytti 
38 % 
 

	

 
 

 
 

ei sitoutu-
nut hoitoon 
 yli 2 tuntia 
vähemmän 
päivittäin 
käytti 
25 % 
 

ei sitoutunut 
hoitoon 
 yli 2 tuntia 
vähemmän 
päivittäin 
käytti   
5 % 

ei sitoutu-
nut hoitoon 
yli 2 tuntia 
vähemmän 
päivittäin 
käytti  
29 % 
 

	

Olson ym. 
2009 Yh-
dysvallat 
 
 
 
 

Säärihaava-
potilaiden 
hoito-
ohjeisiin 
sitoutumi-
nen ja kos-
tean ympä-
ristön vaiku-
tus haavan 
paranemi-
seen 
 
N = 155 
säärihaava-
potilaat 
 

Kostean 
ympäristön 
vaikutus 
haavan para-
nemiseen %, 
p= 
 
 
 
 

Kompressi-
on käytön 
vaikutus 
haavan 
paranemi-
seen %, p= 
 
 
 

Haavan 
puhdistuk-
sen vaiku-
tus haavan 
paranemi-
seen %, p= 
 
 
 

Kostean 
ympäristön, 
kompression 
ja haavan 
puhdistuksen 
vaikutus 
haavan pa-
ranemiseen 
käyntejä %, 
p= 

Hoito-
ohjeisiin 
sitoutumi-
nen %, p= 
 
 
 
 
 

Luotta-
musväli	
%	

	

kyllä 
67 % 
ei  
53%             
p < 0,05 

kyllä 
 9 % 
ei  
13 % 
p < 0,005 

kyllä  
23 % 
ei  
18 % 
p = 0,99 
 
 
 

vähintään 
 80 % 
kyllä 
 6 % 
käyntejä alle 
80 % 
ei  
3 % 
p < 0,001 

käyntejä 
vähintään  
80 %  
p < 0,001  
 

95	%	
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Finlayson 
ym. Aust-
ralia 2010 
 
N = 122 
säärihaa-
vapotilaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarkoituk-
sena identi-
fioida itse-
hoidon 
aktiivisuutta 
määrittele-
mällä suh-
teet oma-
toimisuu-
teen, dep-
ressioon, 
elämän 
laatuun, 
sosiaaliseen 
tukeen ja 
kompressio-
hoitoon 
sitoutumi-
seen 
 

Tieto sairau-
den syistä p 
 
 

Tehokkuus 
p 
 
 

Matalat 
depressio-
pisteet p 
 

Hoitoon 
sitoutuminen 
% 
 

Luottamus-
väli % 

 
 
 
	

p = 0,002 
 
 
 
 

p=0,026 
 
 
 
 

p = 0,009 
 
 
 
 

kyllä 
47 % 
ei  
53 % 
 

95 %  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milic ym. 
2010 Ser-
bian tasa-
valta 
 
 
 
 
 
 
	

Erilaisten 
sidosten 
painearvo-
jen vaikutus 
säärihaavo-
jen parane-
miseen 
kompressio-
hoidossa  
 
 
 
 
N = 133 
säärihaava-
potilaat 
 

Haavan koon 
yhteys alle 5 
cm haavan 
paranemi-
seen  /  hoi-
toon sitou-
tumiseen % 
 
 
 
 
 
 
	

Haavan 
koon yhteys 
5 10 cm 
haavan 
paranemi-
seen / hoi-
toon sitou-
tumiseen % 
 
	

Haavan 
koon yhteys 
11 20 cm 
haavan 
paranemi-
seen / hoi-
toon sitou-
tumiseen % 
	

Haavan 
koon yhteys 
yli 20 cm 
haavan pa-
ranemiseen / 
hoitoon 
sitoutumi-
seen % 
 
	

Haavojen 
paranemis-
luvut 26 
viikon ai-
kana % 
 
	

Vertailu 
ryhmien 
välillä 
haavan 
koon 
vaikutus 
haavan 
parane-
miseen / 
hoitoon 
sitoutu-
minen p 

A-ryhmä 
elastinen 
putkimainen 
kolmannen 
luokan tu-
kisidos 
 
	

A-ryhmä 
haavan koko 
kyllä  
85 % 
ei  
17 % 
 
	

A-ryhmä 
haavan 
koko 
kyllä  
25 % 
ei  
75 % 
	

A-ryhmä 
haavan 
koko 
kyllä 
 0 % 
ei 
 100 % 
 
	

A-ryhmä 
haavan koko 
kyllä 
 0 % 
ei  
100% 
 
	

A-ryhmä 
kyllä 25 % 
(13/42)	

haavan 
koon 
vaikutus 
parane-
miseen 
 
 luotta-
musväli 
95 % 
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hoitoon 
sitoutuminen  
kyllä  
100 % 
ei  

0 % 

 

hoitoon 
sitoutumi-
nen 
kyllä 
 92 % 
ei  
8 % 
 

hoitoon 
sitoutumi-
nen 
kyllä  
100 % 
ei  
0 % 

hoitoon 
sitoutuminen 
kyllä  
100 % 
ei 
 0 % 

  
A-ryhmä 
p < 0,05 
 
B-ryhmä 
p< 0,001 
 
C-ryhmä 
p< 0,001 
 
	

B-ryhmä 
moniosainen 
putkimainen 
kompressio
sidos ja yksi 
elastinen 
sidos 
	

B-ryhmä 
haavan koko 
kyllä  
100 % 
ei  
0 % 
 
 
	

B-ryhmä 
haavan 
koko 
kyllä  
64 % 
ei  
36 % 
 
	

B-ryhmä 
haavan 
koko 
kyllä  
57 % 
ei  
43 % 
 
 
	

B-ryhmä 
haavan koko 
kyllä 
 50 % 
ei  
50 % 
 
	

 B-ryhmä 
kyllä 
67,4 % 
(31/46) 
 
 
	

haavan 
koon 
vaikutus 
parane-
miseen 
 
luotta-
musväli 
95 % 
 
B-ryhmä 
p = <0,05 
 
C-ryhmä 
p = <0,05 
  
	

hoitoon 
sitoutuminen 
kyllä  
100 % 
ei  
0 % 
 

hoitoon 
sitoutumi-
nen 
kyllä  
93 % 
ei  
7 % 

hoitoon 
sitoutumi-
nen 
kyllä  
100 % 
ei  
0 % 
 

 hoit. 
kyllä  
100  % 
ei 
 0 % 
 

 
 
 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	

C-ryhmä 
moniosainen 
putkimainen 
kompressio 
sidos ja 
kaksi elas-
tista sidosta	

C-ryhmä 
haavan koko 
kyllä 
 78 % 
ei  
22 % 
	

C-ryhmä 
haavan 
koko 
kyllä  
75 % 
ei  
25 %	

C-ryhmä 
haavan 
koko 
kyllä 
 62 % 
ei  
38 % 
	

C-ryhmä 
haavan koko 
kyllä 
89 % 
ei  
11 % 
	

C-ryhmä 
kyllä 74,4 
% 
(32/43)	

	

hoitoon 
sitoutuminen 
kyllä  
78 % 
ei  
22 % 
 

hoitoon 
sitoutumi-
nen 
kyllä  
83 % 
ei  
17 % 
 

hoitoon 
sitoutumi-
nen 
kyllä 
 69 % 
ei  
31 % 
 

hoitoon 
sitoutuminen 
Kyllä  
89 % 
ei  
11 % 
 

 	

	 Pohkeen 
ympärysmi-
tan vaikutus 
haavan para-
nemiseen 
alle 33cm / 
hoitoon 
sitoutuminen 
% 
	

pohkeen 
ympärysmi-
tan vaikutus 
haavan 
paranemi-
seen 33
38cm/ hoi-
toon sitou-
tuminen %	

Pohkeen 
ympärysmi-
tan vaikutus 
haavan 
paranemi-
seen 39
43cm / 
hoitoon 
sitoutumi-
nen %	

Pohkeen 
ympärysmi-
tan vaikutus 
haavan pa-
ranemiseen 
yli 43cm / 
hoitoon 
sitoutuminen 
%	

Vertailu 
ryhmien 
välillä poh-
keen ympä-
rysmitan 
vaikutus 
haavan 
paranemi-
seen / hoi-
toon sitou-
tumiseen p=	

Luotta-
musväli 
%	
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	 A-ryhmä 
kyllä  
75 % 
ei  
25 % 
	

A-ryhmä 
kyllä  
31 % 
ei  
69 % 
	

A-ryhmä 
kyllä 
15 % 
ei  
85 % 
	

A-ryhmä 
kyllä  
13 % 
ei  
87 % 
	

 
A-ryhmä p 
< 0,05 
 
C-ryhmä p 

< 0,05	

95 % 

hoitoon 
sitoutuminen 
kyllä  
100 % 
ei 
 0 % 
 

hoitoon 
sitoutumi-
nen 
kyllä 
 92 % 
ei  
8 % 

hoitoon 
sitoutumi-
nen. 
kyllä 
 100 % 
ei  
0 % 

hoitoon 
sitoutuminen 
kyllä  
100 % 
ei  
0 % 
 

 	

	 B-ryhmä 
kyllä  
63 % 
ei  
37 % 
	

B-ryhmä 
kyllä 
 86 % 
ei  
14 % 
	

B-ryhmä 
kyllä 
 79 % 
ei  
21 % 
	

B-ryhmä 
kyllä  
30 % 
ei  
70 % 
	

	
	
	
	
	
	

 
 
 
	

	

hoitoon 
sitoutuminen  
kyllä 
 100 % 
ei 
 0 % 

hoitoon 
sitoutumine 
kyllä 
 93 % 
ei  
7 % 

hoitoon 
sitoutumi-
nen 
kyllä  
100 % 
ei 
 0 % 

hoitoon 
sitoutuminen 
kyllä  
100 % 
ei  
0 % 

	  

	 C-ryhmä 
kyllä 
 14 % 
ei 
 86 % 
 

C-ryhmä 
kyllä  
79 % 
ei 
 21 % 
	

C-ryhmä 
kyllä  
92 % 
ei 
 8 % 
	

C-ryhmä 
kyllä  
89 % 
ei 
 11 % 
	

	
	
	
	
	
	

	

hoitoon 
sitoutuminen 
kyllä  
43 % 
ei  
57 % 
 

hoitoon 
sitoutumi-
nen 
kyllä  
79 % 
ei  
21 % 

hoitoon 
sitoutumi-
nen 
kyllä  
92 % 
ei 
8 %  
 

hoitoon 
sitoutuminen 
kyllä 89 % 
ei 11 % 
	
 

	  

Miller  ym. 

2011	Aust-

ralia 
	

	

	

	

Kahden eri 
antimikrobi-
sen komp-
ressiosidok-
sen vertailu 
 
N = 209	

Kipu 
mm 
keskiarvo 
(mean) ± 
keskihajonta 
(SD), p 
 

N=207 

Haavan 
koko mm 
(mean ± 
SD) 
 
 
 
N=204 

Ikä  
v,  
(mean ± 
SD),p 
 
 
 
N=209 

Haavan 
syvyys  
mm 
(mean±SD),
p 
 

 
N=204 

	  

Hoitoon 
sitoutuneet 
2,7±2,4 
 

Hoitoon 
sitoutuneet 
612±782,5 
 

Hoitoon 
sitoutuneet 
74,9±13,1 
 

Hoitoon 
sitoutuneet 
1,7±1,9 
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Hoitoon 
sitoutumat-
tomat 
3,6±2,9 
 

Hoitoon 
sitoutumat-
tomat 
739,4±9431 
  

Hoitoon 
sitoutumat-
tomat 
83,1±10,3 

 

Hoitoon 
sitoutumat-
tomat 
1,2±1,7 
  

	  

t(202)= 
-2,471 
p < 0,05 

t(206)= 
-1.055 
p < 0,01 
 

t(191=-
4,974 
p < 0,001 

t(202)=2,229
p < 0,05 

 

 

	  

Heinen 
ym. Alan-
komaat 
2012 
	
 

Eloisat jalat 
-ohjelman 
vaikutus 
säärihaavo-
jen uusiu-
tumiseen 
edistettäessä 
kompressio-
hoitoon ja 
fyysiseen 
harjoitteluun  
 
N = 184  
säärihaava-
potilaat 
sitoutumista	

kävely 10 
min / 5 pv 
viikossa p 
	

Jalkahar-
joituksiin	
osallistu-
minen	p=	

kompres-
siohoitoon 
sitoutui 
kokonaan 
% 
0 18kk	

Haavapäivät 
p 
 
 
	

Luottamus-
väli  
%	

 
 
 
	

 

 

 

 

 

 

	

interven-
tioryhmä 
p < 0,01 
 
 

interven-
tioryhmä 
p < 0,01 
 
	

0kk inter-
ventioryh-
mä 
kyllä  
37 % 
 
18kk inter-
ventioryh-
mä 
kyllä  
46 % 
 
 

interventio 
ryhmä  
p< 0,001 
 
 

95 %	  

 

 

kontrolli-
ryhmä 
p = 0,24 
 

 0kk kont-
rolliryhmä 
kyllä  
27 %  
 
18kk kont-
rolliryhmä 
kyllä  
45 % 
p = 0,77 
 
 
 
 

kontrolli  
ryhmä  
p= 0,	20 

95 %  

Weller ym. 
2012 Aust-
ralia  
 
	

Verrattiin 
lyhyen tu-
kisukan ja 
pitkien 
tukisukkien 
tehokkuutta 
ja vaikutta-
vuutta sääri-
haavojen 
hoidossa. 
 
N = 45 
säärihaava-

Haavojen 
paraneminen 
%   
 
	

Kustannuk-
set  
	

Hoitoon 
sitoutumi-
nen % 
	

Haavojen 
paraneminen 
p = 
luottamusvä-
li %	

Kustannuk-
set  
p = 
luottamus-
väli%	

hoitoon 
sitoutu-
minen  p 
= 
luotta-
musväli 
	

lyhyet tu-
kisukat 
N = 22 
10/22 
46 %  
 

lyhyet tu-
kisukat 
618 dollaria 
 
 

 lyhyet 
tukisukat 91 
% 
 
 

 p = 0,05  
95 % 
 

p = 0,0001 
95 % 
 
 
 
 

p = 0,10 
95 % 
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potilaat	 pitkät	 tu-

kisukat	
N=23	
17/23	
74	%	
 

pitkät tu-
kisukat 
200 dollaria  
 
 

Pitkät	 tu-
kisukat	
73	%	
 

 	 	

Shannon 
ym. 2013 
Yhdysval-
lat 
 
 
 
 
	

Tekijät, 
jotka vaikut-
tavat poti-
laiden  hoi-
tomenetel-
miin sitou-
tumiseen 
ehkäistäessä 
säärihaavo-
jen uusiu-
tumista 
 
N = 71 
säärihaava-
potilaat 
	

Riittävä 
ohjeiden 
saanti komp-
ressio sukki-
en käyttöön 
ja hoitoon % 
	

Jalkoja 
koholla piti 
ohjeiden 
mukaisesti 
% 
 
 
	

Tyytyväi-
syys saatui-
hin jalko-
jenhoito-
ohjeisiin % 
 
	

Kompres-
siosukkien 
päivittäinen 
käyttö % 
 
 
	

Syy miksi 
kompres-
siosukkia ei 
käytetty % 
 
 
	

	 	

Kyllä 
 84,1 % 
ei  
15,9 % 

kyllä  
86.9 % 
ei  
13 % 

kyllä  
89,6 % 
ei  
10,4 % 

kyllä 73,2 % 
ei  
17,9 % 
 

liian vaikea 
laittaa jal-
kaan 
 23,9 % 

	

   
 
 

 
 

liian vaikea 
ottaa pois  
15,5 % 
 

	

    kipu  
16,9 % 
 

	

    ei ylety 
laittamaan 
14,1 % 

	

Stansal 
ym. 2013 
Ranska 
 
 
 
	

Arvioida 
kompressio-
hoitoon 
sitoutumista, 
käytettä-
vyyttä, te-
hokkuutta ja 
vaikutta-
vuutta  
 
N = 100 
säärihaava-
potilaat 
	

Hoitoon 
sitoutuneiden 
kompressio-
hoidon käyt-
tö % 
	

Ei tietoa 
kompres-
siohoidon 
hyödyistä ja 
käyttötavas-
ta  
	

 Haavan 
paranemien 
kompres-
siosidoksen 
mukaan 
% 
 
	

Kompresio-
hoidon äy-
tettävyys 
hoitoon 
sitoutuneilla 
% 
 
	

Kompres-
siohoitoon 
sitoutumi-
nen % 
 
	

Komp-
ressio-
hoidon 
käyttä-
mättö-
myys 
/hoitoon 
sitoutu-
mattomat 
%  
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oikein käytti 
51,7 % 
 
 
 
 
 

ei tietoa 
hyödyistäja 
käyttötavas-
ta 
56 % 
 

Yksinker-
tainen sidos 
55,6 % 
 
 
 
 

liian korkea 
hinta 
 48 % 
 
 
 
 

kyllä 
 89 % 
 

11 % 
 
 

turvotuksen 
seuranta 
onnistui  
51,7 % 
 

 kompressio-
sukkahou-
sut 44,4 % 
 
 

kuumuus  
29 % 
 
 
 

ei  
11 % 
 

ei tietoa 
hyödyis-
tä 45,5 % 
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sidokset 
valuivat 
polven ala-
puolelle 
55,8 % 
 

 moninker-
tainen sidos 
0 % 
 
 

kutina  
33 % 
 
 
 
 

 
 

kipu 
 36,4 % 
 
 

 

 

 

 

 

	
kiristyssiteen 
vaikutus  
21 % 
 

  liian vaikea 
käyttää  
64 % 
 

 vaikea 
käytt ää  
27,3 % 
 
 

sidos alkoi 
varpaankär-
jestä  
37,2 % 
 

    vaikea 
laittaa 
jalkaan 
27,3 % 

 

 

 

 

 

7.11 Määrällisen tutkimusaineiston tulosten kuvaaminen 

 

Heinenin ym. (2007) tutkimuksessa vähintään 39 % haastatelluista potilaista sitoutui 

kompressiosidosten käyttöön. Päivittäin 80 % säärihaavapotilaista sitoutui käyttämään 

säännöllisesti lyhyttä kompressiosidosta. Päivittäin pitkää kompressiosidosta käytti 33 % 

säärihaavapotilaista. Päivittäin alle kaksi tuntia  kompressiosidoksia sitoutui käyttämään 36 

% säärihaavapotilaista. Alle kaksi tuntia vähemmän päivässä lyhyttä kompressiosidosta 

sitoutui käyttämään 15  %  säärihaavapotilaista. Pitkää kompressiosidosta alle kaksi tuntia 

vähemmän päivässä sitoutui käyttämään 38 % säärihaavapotilaista. Päivittäin yli kaksi 

tuntia vähemmän kompressiosidosta sitoutui käyttämään 25 % hoitoon sitoutumattomista 

säärihaavapotilaista. Lyhyttä kompressiosidosta päivittäin yli kaksi tuntia vähemmän sitou-

tui käyttämään 5 % hoitoon sitoutumattomista säärihaavapotilaista. Päivittäin yli kaksi 

tuntia vähemmän pitkää kompressiosidosta sitoutui käyttämään 29 % hoitoon sitoutumat-

tomista säärihaavapotilaista. Vähintään 30 minuuttia käveli viidesti viikossa 13 % sääri-

haavapotilaista ja alle 10 minuuttia kerran viikossa käveli 35 % säärihaavapotilaista. Jalka-

harjoituksiin osallistui 35 % säärihaavapotilaista. 
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Olsonin ym. (2009) tutkimuksessa hoito yksistään ei ollut tilastollisesti merkitsevästi (p = 

0,99) yhteydessä haavan paranemiseen. Niiden säärihaavapotilaiden haavat, jotka osallis-

tuivat kaikkiin kolmeen hoitoon (kompressiohoito, haavan puhdistus ja kostea hoitoympä-

ristö) ja käyntejä oli vähintään 80 % tai enemmän säärihaavat paranivat tilastollisesti erit-

täin merkitsevästi (p < 0,001) verattuna säärihaavapotilaisiin, joilla käyntejä oli alle 80 %. 

Säärihaavojen hoito-ohjeisiin sitoutuminen oli tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p  <  

0,001) yhteydessä säärihaavojen paranemiseen verrattuna säärihaavapotilaisiin, joilla käyn-

tejä oli alle 80 %. 

 

Finlaysonin ym. (2010) tutkimuksessa itsehoidon välillä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys 

kompressiohoitoon sitoutumisessa. Matalat depressiopisteet (p = 0,009), tehokkuus (p = 

0,026) ja tieto sairauden syistä (p = 0,002) olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 

kompressiohoitoon sitoutumiseen. Kompressiohoitoon sitoutuneita oli 47 % ja hoitoon 

sitoutumattomia 53 % säärihaavapotilaista. 

 

Milic ym. (2010) vertailivat tutkimuksessaan ryhmien välisiä haavan koon vaikutuksia 

paranemiseen ja hoitoon sitoutumiseen sekä pohkeen ympärysmitan vaikutusta haavan 

paranemiseen. Onnistunut kompressiohoito a-ryhmässä oli selvästi yhteydessä pieneen 

haavanpintaan ja pienempään pohkeen ympärykseen. A-ryhmässä kompressiohoitoon si-

toutuneita oli 100 % ja onnistunut kompressiohoito oli tilastollisesti melkein merkitsevästi 

(p < 0,05) yhteydessä pieneen haavan pintaan ja pienempään pohkeen ympärykseen. B- ja 

c-ryhmissä hoitoon sitoutuminen oli huonoa potilailla, joilla oli pieni pohkeen ympärys, 

mutta paranemisluvut olivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p < 0,001) suuremmat 

potilailla, joilla oli laaja haava ja iso pohkeenympärys. Säärihaavoja parani eniten  26 vii-

kon aikana c-ryhmässä 74,4 % (32/43) ja b-ryhmässä 67,4 % (31/46). Säärihaavoja parani 

vähiten a-ryhmässä 25 % (13/42).  

 

Millerin ym. (2011) tutkimuksessa kompressiohoitoon sitoutumattomat potilaat olivat van-

hempia (83,1 ± 10,3) verrattuna hoitoon sitoutuneisiin potilaisiin (74,9 ± 13,1). Kompres-

siohoitoon sitoutumattomien potilaiden ikä oli tilastollisesti erittäin merkitsevästi korke-

ampi (p = 0,001) verrattuna hoitoon sitoutuneisiin potilaisiin. Hoitoon sitoutumattomilla 

potilailla oli matalampi haava (1,2 ± 1,7) verrattuna hoitoon sitoutuneisiin potilaisiin (1,7 ± 
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1,9 mm). Kompressiohoitoon sitoutumattomien potilaiden haavat olivat tilastollisesti mel-

kein merkitsevästi (p < 0,05) matalammat verrattuna hoitoon sitoutuneiden haavoihin.  

Hoitoon sitoutumattomilla potilailla oli korkeammat kipupisteet (3,6 ± 2,9) verrattuna hoi-

toon sitoutuneisiin potilaisiin (2,7 ± 2,4). Hoitoon sitoutumattomilla potilailla kipua esiin-

tyi tilastollisesti melkein merkitsevästi (p < 0,05) enemmän verrattuna hoitoon sitoutunei-

siin potilaisiin. Haavan koko oli isompi hoitoon sitoutumattomilla potilailla (7.39.4 ± 

943,1) verrattuna hoitoon sitoutuneisiin potilaisiin (612 ± 782,5). Hoitoon sitoutumattomil-

la potilailla haavan koko oli tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,01) isompi verrattuna hoi-

toon sitoutuneisiin potilaisiin. 

 

Heinenin ym. (2012) tutkimuksessa kompressiohoitoon sitoutuminen lisääntyi 18 kuukau-

den aikana interventio- ja kontrolliryhmässä. Tilastollisesti merkitsevää (p = 0,77) eroa 

ryhmien välillä hoitoon sitoutumisessa ei ollut. Kompressiohoitoon sitoutuminen oli tutki-

muksen alussa interventioryhmässä 37 % ja kontrolliryhmässä 27 %. Kompressiohoitoon 

sitoutuminen oli 18 kuukauden kuluttua tutkimuksen aloittamisesta interventioryhmässä 46 

% ja kontrolliryhmässä 45 %. Interventioryhmän osallistuminen jalkaharjoituksiin sekä 10 

minuutin kävelyyn päivittäin oli tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,01) parempi interven-

tioryhmällä verrattuna kontrolliryhmään. Interventioryhmällä oli tilastollisesti erittäin mer-

kitsevästi (p < 0,001) vähemmän haavapäiviä verrattuna kontrolliryhmään.  

 

Wellerin ym. (2012) tutkimuksessa kustannukset olivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi 

(p = 0,0001) pienemmät pitkiä tukisukkia käyttävien ryhmässä (200 dollaria) verrattuna 

lyhyttä tukissukkaa käyttävien ryhmään (618 dollaria). Lyhyttä tukisukkaa käyttävien ryh-

mässä säärihaavoja haavoja parani 10/22 (46 %) verrattuna pitkää tukisukkaa käyttävien 

ryhmään (17/23, 74 %). Haavat eivät parantuneet tilastollisesti merkitsevästi (p = 0,05) 

ryhmien välillä. Hoitoon sitoutui 73 % pitkiä tukisukkia käyttävistä säärihaavapotilaista, ja 

lyhyttä tukisukkaa käyttävistä säärihaavapotilaista hoitoon sitoutui 91 %. Tilastollisesti 

merkitsevää (p = 0,10) eroa ryhmien välillä ei ollut hoitoon sitoutumisessa. 

 

Shannonin ym. (2013) tutkimuksessa tekijä, joka vaikutti potilaiden hoitomenetelmiin si-

toutumiseen ehkäistäessä säärihaavojen uusiutumista, oli riittävä ohjeiden saanti kompres-

siosukkien käyttöön ja hoitoon. Riittävästi ohjeita kompressiosukkien käyttöön ja hoitoon 

sai 84,1 % säärihaavapotilaista ja 15,9 % säärihaavapotilaista ei saanut riittävästi ohjeita. 
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Tyytyväisiä saatuihin jalkojenhoito-ohjeisiin säärihaavapotilaista oli  89,6  %  ja  tyytymät-

tömiä oli 10, 4 %. Säärihaavapotilaista kompressiosukkia sitoutui päivittäin käyttämään 

73,2 %, ja hoitoon sitoutumattomia säärihaavapotilaita oli 17,9 %. Syyt, miksi kompressio-

sukkia ei käytetty olivat liian vaikea laittaa jalkaan 23,9 %, liian vaikea ottaa pois 15,5 %, 

kipu 16,9 % ja ei ylety laittamaan 14,1 %. Säärihaavapotilaista jalkoja koholla piti ohjeiden 

mukaisesti 86,9 %, ja koholla jalkoja ei pitänyt 13 % säärihaavapotilaista. 

 

Stansalin ym. (2013) tekemässä tutkimuksessa yksinkertaista sidosta käyttävien ryhmässä 

haavoja parani 55,6 %, kompressiosukkahousuja käyttävien ryhmässä 44,4 % ja moninker-

taista sidosta käyttävien ryhmässä 0 %. Oikein kompressiohoitoa käytti hoitoon sitoutu-

neista 51,7 % säärihaavapotilaista. Tietoa kompressiohoidon hyödyistä ja käyttötavasta ei 

ollut 56 %:lla säärihaavapotilaista. Kompressiohoidon käytettävyyteen hoitoon sitoutunei-

den ryhmässä vaikuttivat liian korkea hinta 48 %, kuumuus 29 %, kutina 33 % ja vaikea-

käyttöisyys 64 %. Hoitoon sitoutumattomien ryhmässä 11 % säärihaavapotilaista vastasi 

kompressiohoidon käytettävyyteen vaikuttavan hyödyistä saatavan tiedon puutteen 45,5 %, 

kivun 36,4 %, kompressiohoidon vaikeakäyttöisyyden 27,3 % ja vaikeuden laittaa komp-

ressiosukkaa jalkaan 27,3 %. Kompressiohoitoon sitoutuneita säärihaavapotilaita oli 89 % 

ja hoitoon sitoutumattomia 11 %.  
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8 POHDINTA 

8.1 Katsauksen tulosten tarkastelua 

 

Tutkija ei löytänyt Suomessa aikaisemmin tehtyä integroitua systemaattista kirjallisuuskat-

sausta säärihaavapotilaan hoitoon sitoutumisesta. Tähän kirjallisuuskatsaukseen on kerätty 

keskeinen tieto säärihaavapotilaan hoitoon sitoutumisesta. Tämän kirjallisuuskatsauksen 

tarkoituksena oli kuvata, miten säärihaavapotilaat sitoutuvat hoitoon, ja niitä tekijöitä, jot-

ka ovat yhteydessä hoitoon sitoutumiseen. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli analysoi-

da ja tulkita tutkimusten tuloksia sekä arvioida, millaista on sen olemassa olevan tiedon 

taso, joka koskee säärihaavapotilaan hoitoon sitoutumista ja siihen yhteydessä olevia teki-

jöitä. Lisäksi tavoitteena oli tarjota suuntaa tulevalle tutkimukselle. 

 

Tutkimukset poikkesivat painotukseltaan toisistaan, mutta kaikki integroituun systemaatti-

seen kirjallisuuskatsaukseen valitut artikkelit vastasivat tutkimuskysymyksiin. Toisaalta 

integroitu systemaattinen kirjallisuuskatsaus mahdollistaa laajemman näkökulman tutkitta-

vaan aiheeseen kuin pelkkä systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Suurin osa analysoitavista 

tutkimuksista käsitteli säärihaavapotilaan kompressihoitoon sitoutumista, hoito-ohjeisiin 

sitoutumista ja elämäntapaneuvoihin sitoutumista. Muita tutkimusaiheita olivat psykososi-

aalisten tekijöiden yhteys kompressiohoitoon sitoutumiseen sekä kompressiohoitoon sitou-

tumisen tehokkuus, vaikuttavuus ja käytettävyys. Kaikki integroituun systemaattiseen kir-

jallisuuskatsaukseen valitut alkuperäisartikkelit olivat kansainvälisiä. Tutkija pitää valittuja 

alkuperäisartikkeleita laadukkaina, koska ne ovat käyneet läpi laadun arvioinnin, ja ne ovat 

vertaisarvioituja.  

 

Laadullisten tutkimusten analysoinnin jälkeen tutkija sai vastauksia tutkimuskysymykseen, 

mitkä tekijät ovat yhteydessä säärihaavapotilaan hoitoon sitoutumiseen. Laadullinen ana-

lysoitava aineisto muodostui viidestä tutkimuksesta. Suurin osa analysoitavista laadullisista 

tutkimuksista koostui hoitajien ja lääkärien haastatteluista (3) ja säärihaavapotilaiden haas-

tatteluista (2). Haastateltavia hoitajia Annellisin ym. (2008) tutkimuksissa oli 22. Cullenin 

ja Phillipsin (2009) tutkimuksessa haastateltavia lääkäreitä tai hoitajia oli 49. Morganin ja 

Moffattin (2008) tutkimuksessa haastateltavia hoitajia oli neljässä ryhmässä 3 7. Van 

Heckenin ym. (2011a) tutkimuksessa haastateltavia säärihaavapotilaita oli 25, ja van 

Heckenin ym. (2011b) tutkimuksessa oli haastateltu 26 säärihaavapotilasta. Tutkija piti 
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analysoitavaa laadullista aineistoa riittävänä. Laadullisten tutkimusten tuloksista voidaan 

tehdä johtopäätöksiä. Tulokseksi saatiin laadullisesta aineistosta säärihaavapotilaan hoi-

toon sitoutumiseen yhteydessä olevia potilaslähtöisiä ja hoitajalähtöisiä tekijöitä, jotka on 

kuvattu kuviossa 2.  

 

Analysoitava määrällinen aineisto muodostui yhdeksästä tutkimuksesta. Määrällisten tut-

kimusten tutkimustuloksista voidaan tehdä johtopäätöksiä. Tutkimuksista saatiin vastauk-

sia tutkimuskysymyksiin miten säärihaavapotilaat sitoutuivat hoitoon, ja mitkä tekijät ovat 

yhteydessä säärihaavapotilaan hoitoon sitoutumiseen. Säärihaavapotilaiden hoitoon sitou-

tuminen vaihteli tutkimuksittain. Säärihaavapotilaiden hoitoon sitoutumiseen tutkimusten 

mukaan vaikuttivat esimerkiksi ikä, käytettävä kompressiosidos tai kompressiosukka, sekä 

niiden käytettävyys ja hyöty. Tutkija päätyi laatimaan määrällisistä tutkimustuloksista tau-

lukon ja raportoi keskeisistä tutkimustuloksista tilastollista merkitsevyyttä kuvaavat p-

arvot, luottamusvälit ja prosentit taulukkoon ja analysoi tutkimustuloksia kuvailemalla. 

Määrällisen aineiston keskeiset tulokset on esitetty taulukossa 7.  

 

Tutkija piti merkittävänä Olsonin ym. (2009) saamaa tutkimustulosta, jossa hoito yksistään 

ei ollut tilastollisesti yhteydessä haavan paranemiseen. Niiden säärihaavapotilaiden haavat, 

jotka osallistuivat kaikkiin kolmeen hoitoon (kompressiohoito, haavan puhdistus ja kostea 

hoitoympäristö) ja käyntejä oli vähintään 80 % tai enemmän, paranivat tilastollisesti erit-

täin merkitsevästi paremmin verattuna säärihaavapotilaisiin, joilla käyntejä oli alle 80 %. 

Säärihaavojen hoito-ohjeisiin sitoutuminen oli tilastollisesti erittäin merkitsevästi yhtey-

dessä säärihaavojen paranemiseen verrattuna säärihaavapotilaisiin, joilla käyntejä oli alle 

80 %.  

 

WHO:n (2003) mukaan useiden potilaiden on vaikea seurata hoito-ohjeita. Kehittyneissä 

maissa 50 % potilaista hoitaa kroonista sairauttaan ohjeiden mukaisesti. Kroonisten saira-

uksien hoidon laiminlyönti heikentää hoidon tehoa ja vaikuttaa elämänlaatuun. Tekijät, 

jotka parantavat hoitoon sitoutumista, voivat tuottaa taloudellista hyötyä, estää terveydelle 

haitallisia komplikaatioita ja lisätä potilasturvallisuutta. Parempi hoitoon sitoutuminen voi-

si vähentää kustannuksia suorien ja epäsuorien säästöjen avulla, koska parempi hoitoon 

sitoutuminen vähentää tarvittavia aika-, raha- sekä muita resursseja. (WHO 2003.) Tutki-
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muksessa oli mukana 155 säärihaavapotilasta. Tutkimustulos antaa kuvaa, miten tärkeää 

hoito-ohjeisiin sitoutuminen on säärihaavojen hoidossa. 

 

Tutkija piti merkittävänä Wellerin ym. (2012) tutkimustulosta, jossa kustannukset olivat 

tilastollisesti erittäin merkitsevästi matalammat pitkiä tukisukkia käyttävien ryhmässä (200 

dollaria) verrattuna lyhyttä tukissukkaa käyttävien ryhmään (618 dollaria). Säärihaavan 

hoidon kustannukset olivat 418 dollaria pienemmät pitkiä tukisukkia käyttävien ryhmässä 

verrattuna lyhyttä tukisukkaa käyttävien ryhmään. (Weller ym. 2012.) Tutkimuksessa oli 

mukana 45 säärihaavapotilasta. Tutkimusaineisto ei ollut iso, mutta se antaa kuvan komp-

ressiohoidon kustannuksista.  

 

Suomessa säärihaavapotilaita arvioidaan olevan noin 4 500 8 000. Suomessa vuotuiset 

hoitokulut ovat noin 13 57 miljoonaa euroa ja yhden potilaan haavanhoidon arvioidaan 

maksavan noin 2 800 euroa. (Malanin & Jansén 1990.) Kun väestö ikääntyy ja lihavuus 

yleistyy, säärihaavat lisääntyvät. Tämä asettaa hoidollisen sekä taloudellisen haasteen ter-

veydenhuoltojärjestelmälle tulevaisuudessa. (Juutilainen ym. 2012.) 

 

Stansalin ym. (2013) tekemässä tutkimuksessa yksinkertaista sidosta käyttävien ryhmässä 

säärihaavoja parani eniten 55,6 % ja kompressiohoitoa käytti 51 % säärihaavapotilaista. 

Tietoa kompressiohoidon hyödyistä ja käyttötavasta ei ollut 56 %:lla vastaajista. Kompres-

siohoidon käytettävyyteen hoitoon sitoutuneiden ryhmässä vaikutti liian korkea hinta, 

kuumuus, kutina ja vaikeakäyttöisyys.  

 

Tutkija yllättyi siitä, että vastaajista yli puolella ei ollut tietoa kompressiohoidon hyödyistä 

ja käyttötavasta. Tutkimuksessa oli mukana 100 säärihaavapotilasta. Tutkimustulokset an-

tavat tietoa tekijöistä, joissa säärihaavapotilaan hoidossa on puutteita. Tutkimuksessa 

kompressiohoitoon sitoutuneiden määrä oli korkea, 89 %. 

 

Milicin ym. (2010) tutkimuksessa säärihaavoja parani eniten 26 viikon aikana c-ryhmässä 

74,4 % (32/43) ja b-ryhmässä 67,4 % (31/46). Säärihaavoja parani vähiten a-ryhmässä 25 

% (13/42). A-ryhmässä kompressiohoitoon sitoutuneita oli 100 % ja onnistunut kompres-

siohoito oli tilastollisesti melkein merkitsevästi yhteydessä pieneen haavan pintaan ja pie-

nempään pohkeen ympärykseen. B-  ja  c-ryhmissä hoitoon sitoutuminen oli huonoa poti-
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lailla, joilla oli pieni pohkeen ympärys, mutta paranemisluvut olivat tilastollisesti erittäin 

merkitsevästi suuremmat potilailla, joilla oli laaja haava ja iso pohkeenympärys. (Milic 

ym. 2010.) Tutkija yllättyi siitä, että paranemisluvut olivat tilastollisesti erittäin merkitse-

västi suuremmat potilailla, joilla oli laaja haava ja iso pohkeenympärys. 

 

Millerin ym. (2011) tutkimuksessa kompressiohoitoon sitoutumattomat potilaat olivat van-

hempia verrattuna hoitoon sitoutuneisiin potilaisiin. Kompressiohoitoon sitoutumattomien 

potilaiden ikä oli tilastollisesti erittäin merkitsevästi korkeampi verrattuna hoitoon sitoutu-

neisiin potilaisiin. (Miller ym. 2011.) Tutkija yllättyi, että korkeampi ikä vaikutti tilastolli-

sesti erittäin merkitsevästi hoitoon sitoutumiseen. Aineistossa oli mukana 209 säärihaava-

potilasta. 

  

Kaikki integroituun systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen valitut alkuperäisartikkelit 

olivat kansainvälisiä. Tutkija yllättyi siitä, miten niukasti oli säärihaavapotilaiden hoitoon 

sitoutumista koskevaa kotimaista tutkimustietoa. Tutkijaa olisi kiinnostanut tietää, olisiko 

samat alkuperäisartikkelit valittu mukaan katsaukseen, jos toinen tutkija olisi ollut mukana 

alkuperäisartikkeleiden valinnassa ja laadunarvioinnissa. Tutkija yllättyi siitä, että sääri-

haavapotilaan hoitoon sitoutumiseen tai siihen yhteydessä oleviin tekijöihin tutkimustulos-

ten mukaan eivät vaikuttaneet sukupuoli tai sosioekonominen asema.  

 

Tutkimustulosten kliinistä merkitystä arvioitaessa on huomioitava tutkittavien säärihaava-

potilaiden määrä ja tutkimuskysymykset (Uhari & Nieminen 2001). Integroituun syste-

maattiseen kirjallisuuskatsaukseen valittiin 14 alkuperäisartikkelia. Tutkimustulokset anta-

vat kuvan säärihaavapotilaiden hoitoon sitoutumisesta, ja siihen yhteydessä olevista teki-

jöistä. Määrälliset tutkimukset olivat heterogeenisiä ja katsaukseen valittiin yhdeksän mää-

rällistä tutkimusta. Määrällisten tutkimusten tulokset ovat suuntaa antavia ja tutkimustu-

loksiin pohjautuen saatiin monia eri tekijöitä, jotka vaikuttavat säärihaavapotilaiden hoi-

toon sitoutumiseen. On muistettava, että tutkimustulos kertoo yhden tutkimuksen tutkimus-

tuloksen. Tarvitaan lisää tutkimuksia, joissa on iso aineisto, jotta voidaan arvioida esimer-

kiksi hoidon vaikuttavuutta ja tehdä päätelmiä tutkimuksen kliinisestä merkityksestä. 
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8.2 Integroidun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen eettisyys ja luotettavuus 

 

Kirjallisuuskatsauksen huolellisella suunnittelulla sekä tarkoilla sisäänotto- ja laadunarvi-

ointikriteerien käytöllä voidaan vähentää virheitä ja lisätä katsauksen luotettavuutta (Stolt 

& Routasalo 2007). Virheitä voi tapahtua missä tahansa prosessin vaiheessa (Khan ym. 

2003). Systemaattisella harhalla tarkoitetaan tutkimusprosessissa tapahtuvaa virhettä, joka 

muuttaa tutkimustuloksia tai päätelmiä (Petticrew 2001, Khan ym. 2003, Polit & Beck 

2004). Tutkimuksen toteuttaminen hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti vaatii tutkijalta 

tutustumista käytettävän tutkimusmenetelmän metodikirjallisuuteen sekä aikaisempiin 

katsauksiin. Tutkimuksen suunnitelmavaiheessa tutkija tutustui integroituun systemaatti-

seen kirjallisuuskatsaukseen tutkimusmenetelmänä lukemalla metodikirjallisuutta, artikke-

leita ja pro gradu -tutkielmia. 

 

Tutkimussuunnitelman laatiminen on kirjallisuuskatsauksen tärkein vaihe (Meade & 

Richardson 1997, Glasziou ym. 2001). Tutkimussuunnitelman avulla voidaan välttää vir-

heitä ja varmistaa katsauksen tieteellisyys (Magarey 2001). Tutkimussuunnitelman laati-

minen edellyttää aikaisempaa tutkimustietoa, jotta tutkimuskysymykset voidaan muotoilla 

ja hakustrategiat laatia (Petticrew 2001). Lisäksi tutkimussuunnitelmassa määritellään si-

säänottokriteerit, joilla alkuperäistutkimukset valitaan, sekä alkuperäistutkimusten laatukri-

teerit ja analyysimenetelmä (Evans ym. 1998). Päällekkäisyyden välttämiseksi tutkija sel-

vitti, ettei aiheesta ollut tehty aikaisemmin systemaattista kirjallisuuskatsausta (Petticrew 

2001). Tutkimussuunnitelmaa on noudatettu mahdollisimman tarkasti ja tutkielman proses-

sin eri vaiheet on kuvattu tarkasti. 

 

Aineiston hankinta ja tutkimusprosessin eteneminen onnistuu parhaiten, kun tutkimuksen 

tavoite ja tutkimuskysymys on määritelty ja rajattu selkeästi tutkimussuunnitelmassa. Hy-

vin muotoiltuun tutkimuskysymykseen on helpompi saada aineistoa kuin epämääräiseen. 

(Autti-Rämö & Grahn 2007.) Tutkimuskysymyksien tarkoituksena on rajata ja määrittää 

se, mihin systemaattisella kirjallisuuskatsauksella pyritään vastaamaan. Niitä ei saa tarken-

taa jälkeenpäin saatujen alkuperäisartikkeleiden mukaisesti. Tutkimuskysymysten tarken-

taminen jälkeenpäin edellyttää uutta prosessia. (Khan ym. 2003.) Tutkija ei tarkentanut 

tutkimuskysymyksiä saatujen alkuperäisartikkeleiden valinnan ja laadunarvioinnin jäl-

keen. Tarkoituksena oli vastata tutkimuskysymyksiin saatujen alkuperäisartikkeleiden 
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mukaisesti (Petticrew 2001), ja löytää mahdolliset puutteet tutkimustiedossa (Pekkala 

2000). Tutkimukset poikkesivat painotukseltaan toisistaan, mutta kaikki integroituun sys-

temaattiseen kirjallisuuskatsaukseen valitut artikkelit vastasivat tutkimuskysymyksiin.  

 

Tarkkojen sisäänottokriteerien avulla voidaan ehkäistä systemaattista virhettä (Meade & 

Richardson 1997). Alkuperäistutkimukset valittiin ennalta määrättyjen sisäänottokriteerien 

mukaisesti (Evans ym. 1998). Niiden toimivuus voidaan esitestata muutamalla sattumanva-

raisesti valitulla alkuperäistutkimuksella (Khan ym. 2003). Tutkija on kuvannut ne tarkasti 

ja täsmällisesti ja todennut, että ne ovat johdonmukaiset ja tarkoituksenmukaiset tutkitta-

van aiheen kannalta (Meade & Richardson 1997). Tutkija ei esitestannut sisäänottokriteeri-

en toimivuutta, mikä voi heikentää katsauksen luotettavuutta. 

 

Integroidun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku tehtiin järjestelmällisesti 

Medic-, Medline (ovid)-, Cinahl- ja Cochrane database of systematic reviews (ovid)-

tietokannoista. Hakustrategiat määriteltiin kussakin tietokannassa erikseen. Haut tietokan-

noista tutkija teki talvella 2013 tammikuusta joulukuuhun. Hakuprofiilit ja hakusanat on 

kuvattu taulukoissa 1 4. Hakutermeiksi määriteltiin säärihaavapotilaan hoitoon sitoutumis-

ta koskevia termejä ja niiden lähikäsitteitä. Apuna hakusanojen määrittämiseen käytettiin 

Medic-, Medline (ovid)-, ja Cochrane database of systematic reviews (ovid)-tietokannoissa 

MeSH-asiasanastoa. Cinahl-tietokannassa käytettiin apuna hakusanojen määrittämisessä 

Cinahl headings -asiasanastoa. Aluksi tutkija teki yksin alustavat haut tietokannoista. Tie-

tokantahaussa informaatikon käyttö on suositeltavaa (Petticrew 2001, Needleman 2002, 

Autti-Rämö & Grahn 2007). Tietokantahauissa käytettiin apuna informaatikkoa, joka tar-

kisti lopulliset haut, mikä lisää katsauksen luotettavuutta. Katsauksen tiedonhaku on kuvat-

tu selkeästi niin, että tiedonhaku on järjestelmällinen ja toisen tutkijan toistettavissa (Met-

sämuuronen 2006, O Mathúna ym. 2001). 

 

Valikoitumisharhaa pyritään vähentämään sisäänottokriteerien tarkalla rajauksella, ja luo-

tettavuuden varmistamiseksi kaksi eri asiantuntijaa valitsee ja käsittelee toisistaan riippu-

matta mitkä artikkelit valitaan katsaukseen (Autti-Rämö  & Grahn 2007, Webb & Roe 

2007). Tutkija valitsi artikkelit katsaukseen yksin, mikä voi heikentää katsauksen luotetta-

vuutta. 
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Vaikka keskeiset julkaisut olisivat mukana elektronisessa haussa, ne käydään yleensä 

käsihaulla läpi. Käsihaun tarkoituksena on varmistaa, ettei relevantteja tutkimuksia jää 

elektronisen haun ulkopuolelle. (Sindhu & Dickson 1997.) Tutkija kävi elektronisen haun 

käsihaulla läpi, jotta relevantteja tutkimuksia ei jäisi huomioimatta. Tässä kirjallisuuskat-

sauksessa tutkija teki tietokantahaun lisäksi manuaalisen haun, jolla pyrittiin täydentä-

mään hakutulosta ja lisäämään katsauksen luotettavuutta sekä estämään keskeisten alku-

peräistutkimusten jääminen ulkopuolelle. Tutkija kävi manuaalisesti läpi saatavilla olevat 

keskeisimmät kansalliset ja kansainväliset hoitotieteelliset julkaisut. Katsaukseen valittiin 

suomen- ja englanninkielisiä tutkimuksia, koska resursseja kääntämistyölle tässä tutkiel-

massa ei ollut. Pro gradu tutkielma toteutettiin yhden tutkijan toimesta. Tutkija on pyr-

kinyt kääntämään kaikki alkuperäistutkimukset tarkasti englannista suomeksi ja rapor-

toimaan mahdollisimman tarkasti keskeiset tutkimustulokset. Tutkija ei ottanut selvää 

siitä, millä muilla kielillä julkaistuja artikkeleita jäi katsauksen ulkopuolelle, joten muilla 

kielillä julkaistuja artikkeleita on voinut jäädä katsauksen ulkopuolelle, mikä voi heiken-

tää tutkimuksen luotettavuutta. Kieliharhalla tarkoitetaan sitä, että mikäli haut rajataan 

ainoastaan tiettyyn tai tiettyihin kieliin, voi hakujen ulkopuolelle jäädä relevantteja tut-

kimuksia (Khan ym. 2003). Esimerkiksi merkittäviä tuloksia saaneita englanninkielisiä 

alkuperäistutkimuksia julkaistaan helpommin englanniksi (Glasziou ym. 2001, Khan ym. 

2003), ja näin vähemmän merkittäviä tuloksia saaneita alkuperäistutkimuksia voi jäädä 

systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ulkopuolelle (Khan ym. 2003). Julkaisuharhan vält-

tämiseksi systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa on tärkeää hakea myös julkaisemat-

tomia alkuperäistutkimuksia, koska merkittäviä tuloksia saaneet alkuperäisartikkelit jul-

kaistaan todennäköisemmin kuin vähemmän tuloksia saaneet alkuperäisartikkelit (Glas-

ziou ym. 2001). Tutkija ei ottanut selvää julkaisemattomista alkuperäisartikkeleista, joten 

relevantteja alkuperäistutkimuksia on voinut jäädä katsauksen ulkopuolelle, mikä voi 

heikentää katsauksen luotettavuutta, ja vähentää katsauksen laajuutta. 

 

Toistojulkaisuharha tarkoittaa, että sama artikkeli julkaistaan joko eri kielillä tai kirjoitta-

jien nimet vaihtelevat (Oxman 1999). Toistojulkaisuharhan välttämiseksi tutkija tarkisti, 

löytyikö systemaattisessa haussa muilla nimillä kuin alkuperäisartikkelin laatijan nimellä 

tehtyjä alkuperäisartikkeleita. Tutkija ei löytänyt muilla kuin alkuperäisartikkelin laatijan 

nimellä tehtyjä englanninkielisiä alkuperäisartikkeleita, mikä vähentää toistojulkaisuhar-
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haa. Tutkija ei ottanut selvää oliko alkuperäisartikkeli julkaistu muilla kuin englannin 

kielellä tai suomen kielellä, mikä voi lisätä toistojulkaisuharhaa. 

 

Laadun arvioinnilla ja valitsemalla katsaukseen mukaan laadukkaita tutkimuksia katsauk-

seen saadaan luotettavaa ja oikeaa tutkimustulosta (Khan ym. 2003, Kontio & Johansson 

2007). Alkuperäistutkimusten valinnassa valittiin tutkimuskysymyksen kannalta keskei-

simpiä tutkimuksia mukaan katsaukseen (Khan ym. 2003). 

 

Tutkija tarkasteli alkuperäisartikkeleista otsikkoa, tiivistelmää ja koko tekstiä (Khan ym. 

2003). Tarkasteluvaiheessa hän teki muistiinpanoja hylkäämistään ja valitsemistaan artik-

keleista otsikon, tiivistelmän ja koko tekstin perusteella. Tutkija tarkisti useaan kertaan 

otsikkot, tiivistelmät ja koko tekstit artikkeleista. Vielä tarkistusvaiheessa saatiin artikke-

leita mukaan laadunarviointiin. Alkuperäistutkimusten valinnan ja laadunarvioinnin vai-

heittainen raportointi on kuvattu kuviossa 1. Integroidun systemaattisen kirjallisuuskatsa-

uksen tekeminen oli raskas ja aikaa vievä vaihe. Katsauksen tekemisessä tuli taukoja, mut-

ta muistiinpanojen avulla oli helppo palauttaa mieleen aikaisemmin tehdyt päätökset. Tut-

kija koki, että toisen tutkijan apu olisi ollut tarpeen alkuperäisartikkeleiden valinnassa ja 

laadunarvioinnissa. Tutkija teki yksin paljon tutkimusta koskevia ratkaisuja. Aina ei esi-

merkiksi ollut selvää, oliko alkuperäisartikkeli oma itsenäinen laadullinen vai määrällinen 

tutkimuksensa. Tutkija koki integroidun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen antoisana, 

mutta haastavana tutkimusmenetelmänä, koska se vaatii hyviä laadullisten ja määrällisten 

tutkimusmenetelmien hallintaa. Tutkijalla ei ollut aikaisempaa kokemusta määrällisen tai 

laadullisen tutkimuksen tekemisestä. 

 

Integroidun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen luotettavuuden lisäämiseksi arvioitiin 

valintakriteerit täyttäneiden alkuperäistutkimusten laatu mukailemalla JBI:n laatimia kriit-

tisen arvioinnin tarkistuslistoja määrällisille ja laadullisille tutkimuksille (Hoitotyön tutki-

mussäätiö 2013). Tutkijan tulisi käyttää alkuperäistutkimusten laadunarvioinnissa mahdol-

lisimman luotettavaa mittaria tai kehittää sellainen (Kontio & Johansson 2007). Kaikki 

alkuperäistutkimukset arvioitiin samoilla JBI:n laatimilla kriittisen arvioinnin tarkistuslis-

toilla. Tutkija ei ottanut selvää, olisiko saanut saman tuloksen laadunarvioinnissa käyttä-

mällä jotakin toista laadunarvioinnin mittaria. Laadunarvioinnin suorittaa kaksi tai useampi 

toisistaan riippumatonta arvioijaa (Petticrew 2001, Glasziou ym. 2001). Tässä katsauksessa 
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laadunarvioinnin suoritti yksi henkilö, mikä voi heikentää katsauksen luotettavuutta. Kun 

käytetään mittaria tai tarkistuslistaa, niitä tulee esitestata muutaman sattumanvaraisesti 

valittuun alkuperäistutkimukseen ennen niiden käyttämistä (Khan ym. 2003). Tutkija ei 

esitestannut tarkistuslistaa ennen laadunarviointia, mikä voi heikentää tutkimuksen luotet-

tavuutta. Laadunarvioinnin jälkeen kaikki integroituun systemaattiseen kirjallisuuskatsauk-

seen hyväksytyt artikkelit oli vertaisarvioitu. 

 

Tuloksia tulkitessaan ja johtopäätöksiä tehdessään tutkijan on pohdittava, miten oma kie-

lenkäyttö on vaikuttanut saatuihin tuloksiin ja miten hän on ymmärtänyt tutkittavan ilmiön 

(Hirsjärvi ym. 2007). Kirjallisuuskatsauksen laadullisen aineiston analysointimenetelmäksi 

tutkija valitsi aineistolähtöisen analyysin. Tutkija ajatteli saavansa vastaukset tutkimusky-

symyksiin parhaiten tällä analyysimenetelmällä. Aineiston analyysitavan valintaan vaikut-

tivat tutkimuskysymykset sekä alkuperäistutkimukset ja niiden lukumäärä, laatu ja hetero-

geenisyys (Khan ym. 2003). Yksi laadullisen tutkimuksen analysointimenetelmistä on 

teemoittelu (Hirsjärvi ym. 2007, Aaltola & Valli 2010). Tutkimustulosten esittämisessä 

tutkija käytti aineistossa esiintyneitä alkuperäisiä lainauksia aineistosta esiin tulleiden tee-

mojen kuvaamiseksi. Tutkija on pyrkinyt kääntämään alkuperäiset lainaukset mahdolli-

simman tarkasti englannista suomeksi. Säärihaavapotilaanhoitoon sitoutumiseen yhteydes-

sä olevat tekijät on esitetty kuviossa 2. Määrällisen aineiston analyysimenetelmäksi tutkija 

valitsi tilastollisen kuvaavan analyysin, jonka avulla tutkimusaineistoa voidaan kuvata ti-

lastollisesti ja havainnollistaa graafisesti (Jyväskylän yliopisto 2014). Tässä katsauksessa 

analysoitaviksi valitut alkuperäistutkimukset olivat sisäänottokriteereiden mukaisesti hete-

rogeenisiä. Tutkija laati määrällisistä keskeisistä tutkimustuloksista taulukon, johon kirjoit-

ti tilastollista merkitsevyyttä kuvaavat p-arvot, luottamusvälit sekä tutkimustuloksia ku-

vaavat prosentit ja kuvasi lopuksi saatuja tutkimustuloksia. Määrällisten tutkimusten kes-

keiset tulokset on esitetty taulukossa 7. Tutkija pyrki katsauksessa mahdollisimman objek-

tiiviseen aineiston analysointiin ja tulosten raportointiin. 

 

Tutkija on pyrkinyt toteuttamaan integroidun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen hyvän 

tieteellisen käytännön mukaisesti noudattamalla rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tark-

kuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa, esittämisessä sekä tutkimusten ja tulosten 

arvioinnissa. Katsaus on pyritty laatimaan käyttäen tieteellisten tutkimuksen kriteerien mu-

kaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Tutkimustu-
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lokset tutkija on pyrkinyt julkaisemaan avoimesti ottaen huomioon toisten tutkijoiden työn 

ja saavutukset ja kunnioittaen muiden tutkijoiden tekemää työtä viittaamalla heidän julkai-

suihinsa asianmukaisella tavalla ja antamalla heidän saavutuksilleen niille kuuluvan arvon 

ja merkityksen omassa tutkimuksessa ja sen tuloksia julkaistaessa. (Tutkimuseettinen neu-

vottelukunta 2012.) 

 

8.3 Jatkotutkimushaasteet ja kirjallisuuskatsauksen merkitys hoitotyölle ja 

yhteiskunnalle 

 

Suomessa säärihaavapotilaita arvioidaan olevan noin 4 500 8 000. Suomessa vuotuiset 

hoitokulut ovat noin 13 57 miljoonaa euroa ja yhden potilaan haavanhoidon arvioidaan 

maksavan noin 2 800 euroa. (Malanin & Jansén 1990.) Kun väestö ikääntyy ja lihavuus 

yleistyy, säärihaavat lisääntyvät.  Tämä asettaa hoidollisen sekä taloudellisen haasteen ter-

veydenhuoltojärjestelmälle tulevaisuudessa. (Juutilainen ym. 2012.) 

 

Tutkija ei löytänyt Suomessa aikaisemmin tehtyä integroitua systemaattista kirjallisuuskat-

sausta säärihaavapotilaan hoitoon sitoutumisesta. Tästä näkökulmasta kirjallisuuskatsauk-

sen aiheen valinta on perusteltu, ja se koskee suurta potilasryhmää. Katsaukseen valitut 

artikkelit on tehty ulkomailla. Kirjallisuuskatsauksen tulokset antavat tutkittavasta ilmiöstä 

laajemman kuvan kuin yksittäinen tutkimus. Tarvitaan lisää systemaattisesti koottua kan-

sallista tutkimustietoa, jotta voidaan lisätä säärihaavapotilaiden hoidon vaikuttavuutta ja 

näin saada osoitettua, kuinka tärkeää on, että potilaat sitoutuvat hoitoonsa. 

 

Tämän integroidun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen antamaa tietoa voidaan hyödyn-

tää säärihaavoja hoitavissa yksiköissä, alan koulutuksessa sekä tuettaessa säärihaavapoti-

laita hoitoon sitoutumisessa. Säärihaavapotilaiden parempi hoitoon sitoutuminen voisi vä-

hentää yhteiskunnalle syntyviä säärihaavojen hoidosta aiheutuvia terveydenhuollon kus-

tannuksia. 
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8.4 Johtopäätökset 

 

Tämän integroidun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusteella säärihaavapotilaan 

hoitoon sitoutumisesta voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset: 

 

1. Säärihaavapotilaan hoitoon sitoutumiseen vaikuttavat potilaslähtöiset tekijät sekä hoito-

henkilökunnasta lähtevät tekijät. Potilaslähtöisiä tekijöitä ovat aikaisemmat kokemukset, 

hoito-ohjeiden noudattaminen, käyttäytyminen, luottamus hoitajaan ja itsenäisyys. Hoito-

henkilöstöstä lähteviä tekijöitä ovat rohkaisumallit, hoidon haasteet ja tieto. Säärihaavapo-

tilaat tarvitsevat hoitoon sitoutumisen tueksi tietoa omasta sairaudestaan, siihen liittyvistä 

tekijöistä sekä hoitomenetelmistä. 

 

2. Säärihaavapotilaan hoitoon sitoutuminen on potilaan ja hoitohenkilökunnan yhteistyötä. 

Yhteistyö perustuu potilaan ja hoitajan väliseen luottamukseen. Säärihaavapotilaiden hoi-

toon sitoutumisen tukena voidaan käyttää elämäntapaneuvontaa ja hoito-ohjeisiin sitoutu-

mista erilaisten rohkaisumallien avulla.  

 

3. Katsaukseen valittujen alkuperäistutkimusten tulosten mukaan säärihaavapotilaiden hoi-

toon sitoutuminen vaihteli. Hoitoon sitoutumiseen vaikutti esimerkiksi käytettävä komp-

ressiosidos tai kompressiosukka. Tarvitaan enemmän tietoa säärihaavapotilaiden hoitoon 

sitoutumiseen vaikuttavista tekijöistä säärihaavapotilaiden hoitoon sitoutumisen lisäämi-

seksi. 

 

4. Yhteiskunnan näkökulmasta säärihaavapotilaita kannattaa tukea sitoutumaan hoitoon 

lisäämällä heidän tietoisuuttaan säärihaavoista ja niiden riskitekijöistä, koska sillä tavoin 

voidaan parantaa hoidon laatua ja vähentää haavapäiviä, säärihaavojen uusiutumista sekä 

hoidon kustannuksia. 

 

5. Kompressiohoidon käytettävyyteen vaikuttavat hinta, ikä, hyöty, kipu ja käyttötapa. Kun 

säärihaavapotilaita tuetaan kompressiohoitoon, tulee kompressiohoitoa valittaessa ottaa 

huomioon hinta, ikä, hyöty ja oikea kompression käyttötapa. Lisäksi on huolehdittava ki-

pulääkityksestä. 
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