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Vertaisarvioinnin määritelmä 

• Vertaisarviointi on menetelmä, jossa vertaiset työntekijät oppivat toinen 

toiseltaan arvioimalla toistensa työtä.

• Kansainvälisessä kirjallisuudessa vertainen (a peer) määritellään henkilöksi, 

joka on ammatillisesti vertainen työkaveri ja jolla on samanlainen asema 

koulutuksen ja kokemuksen suhteen (Haag-Heitman ja George 2011; 

Boehm ja Bonnel 2010; Morby ja Skalla 2010). 

• Vertaisarvioinnin periaatteena on toiselta oppiminen ja painopiste on 

käytännössä. Arviointi perustuu ennalta määrättyihin kriteereihin, jotka on 

koottu helposti kerrattavaan muotoon. 
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Parhaimmillaan vertaisarviointi on ammattitaitoa kehittävää ja sen avulla 

pyritään jakamaan tietoa parhaista käytännöistä ja työskentelytavoista 

sekä tukemaan kollegoita heidän työssään. Se on kollegan työn 

arvostamista ja esiin tuomista. 

”Kunnioitus luo turvallisen ympäristön, jolloin voi avautua muiden arvioitavaksi.”
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• Vertaisarviointia on toteutettu maailmalla, varsinkin Yhdysvalloissa jo 
pitkään ja viime vuosien aikana sen merkitystä on korostettu yhä 
enemmän.

- Auttaa tunnistamaan näyttöön perustuvan toiminnan toteutumista   
ja edistää sitä.

- Yhtenäistää toimintoja ja parantaa tutkimusten laatua ja on hyvä 
myös laadunvarmistuksessa.

- Määrittelee toteutuneen työn vahvuudet ja kehittämistarpeet.

- Vertaisarviointi antaa myös esimiehille työkaluja osaamisen  
kohdentamiseen, yhteisöllisyyden kehittämiseen ja työyhteisön 
ydinosaamisen ylläpitoon. 

• Vertaisarviointi tulee olla käytössä kansainvälistä magneettisairaala 
statusta hakevalla sairaalalla (Roberts & Crohnin 2017).

Vertaisarvioinnin merkitys
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• KYSin kliinisen neurofysiologian yksikön apulaisosastonhoitaja 

Taina Hukkanen teki opinnäytetyönään (YAMK) v. 2018 

vertaisarviointikriteeristön EEG-tutkimukseen.

• Turun yliopistollisen sairaalan kliinisen fysiologian yksikön 

keuhkofunktiotutkimusten vertaisarviointikriteeristöä (Leena 

Halonen) saatiin käyttää pohjana. 

• KYSissä oli tehty vertaisarviointimalli hoitotyöhön, mutta sitä ei oltu 

vielä pilotoitu. ->Heräsi kiinnostus pilotoida myös tämä lomake.

Miksi valitsin vertaisarvioinnin 

opinnäytetyöksi?



Vertaisarvioinnin pilotointi KYS/KFI

Opinnäytetyön tarkoitus:

• Pilotoida vertaisarviointi ja kartoittaa sen hyötyjä ja sopivuutta

osaamisen kehittämisen välineenä kliinisen fysiologian yksikössä.

Opinnäytetyön tavoite:

• Parantaa keuhkofunktiotutkimusten laatua ja yhtenäistää

toimintatapoja.
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Aineisto ja menetelmät

• Tutkimusaineiston keräämiseksi käytettiin itsearviointikyselyä 

ennen ja jälkeen vertaisarvioinnin. Molemmissa kyselyissä 

kartoitettiin työntekijöiden osaamista, tutkittuun tietoon perustuvia, 

yhtenäisiä toimintatapoja ja koulutustarpeita. Vertaisarvioinnin 

jälkeen kartoitettiin edellä mainittujen lisäksi vertaisarvioinnin 

hyötyjä ja haasteita ja lomakkeiden sopivuutta 

keuhkofunktiotutkimuksiin. 

• Ensimmäinen itsearviointikysely toteutettiin toukokuussa vuonna 

2020. Vertaisarviointi toteutettiin kesän aikana ja toinen kysely heti 

vertaisarvioinnin jälkeen syyskuussa. Kyselyt lähetettiin 

viidelletoista KYSin kliinisen fysiologian työntekijälle ja kaikki 

vastasivat kyselyyn. 
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Vertaisarvioinnin pilotointi KYS/KFI



• Työntekijät tarkastelivat havainnoimalla toistensa suoritusten laatua 

keuhkofunktiotutkimuksissa ja vertasivat näitä laadittuihin 

kriteereihin ja antoivat suorituksesta rakentavasti palautetta. 
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Vertaisarvioinnin pilotointi KYS/KFI



10.5.2021 11



10.5.2021 12



10.5.2021 13



10.5.2021 14



KYSIN VERTAISARVIOINTILOMAKE

-AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUEKSI
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YHTEENVETO KYSIN VERTAISARVIOINMALLIN 
TÄYTETYISTÄ LOMAKKEISTA

Tulokset
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Ilmapiiri

Aika

45 min tutkimusaika ei riitä ->Ajat muutettu 1 tunnin ajoiksi



Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset

• Tulosten perusteella voidaan todeta, että vertaisarvioinnin jälkeen 
työntekijöiden näkemykset omasta osaamisen tasostaan ei juurikaan 
muuttuneet. 

• Suurin osa oli sekä ennen että jälkeen vertaisarvioinnin sitä mieltä, 
että toimintatavat ovat osittain yhteneväiset. Tämä näkyi hyvin 
avoimissa vastauksissa, joissa ilmeni pieniä eroja menettelytavoissa. 
Erovaisuudet liittyvät lähinnä toimintatapoihin, joissa tutkimuksen 
suorittamiseen kuuluvia tehtäviä tehdään eri järjestyksessä ja jotka 
eivät kuitenkaan vaikuta varsinaisesti itse tutkimuksen laatuun. 
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Kysely



Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset

• Spirometrian ja diffuusiokapasiteetin mittauksien hyväksymisissä,
uusimisissa ja tulosten muokkaamisessa todettiin kuitenkin olevan
hiukan erilaisia käytäntöjä. Tämä on seikka, joka vaikuttaa
tutkimuksen laatuun.
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• Vertaisarviointi koettiin mielekkääksi ja arvokkaaksi prosessiksi
ammatillisen kasvun ja kehityksen tukemiseksi, kuten Bowen-
Bradyn ym. (2019), Haag-Heitman & Georgen (2011) ja Kotilan
(2012) tutkimustuloksetkin osoittavat.

• Työntekijät kokivat, että vertaisarvioinnin avulla sai uskoa ja
itseluottamusta omaan toimintaansa ja ratkaisuihin
keuhkofunktiotutkimusten tekemisessä. Vertaisarvioinnin avulla
opittiin pieniä yksityiskohtia niin itse menetelmistä kuin erilaisista
ohjaustyyleistä. Vertaisarviointi todettiin ylläpitävän ja parantavan
tutkimuksen laatua.

• Vertaisarvioinnista oli hyötyä myös koulutuksen tarpeiden
selvittämisessä ja suunnittelussa
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Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset



Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset

Haasteet

• Tulosten mukaan vertaisarvioinnin haasteena koettiin 

samantyyppisiä haasteita kuin Morbyn ja Skallan (2010) ja 

Luostarisen ja Niemisen (2019) mukaan koetaan, kuten 

epäonnistumisen pelot, jännitykset, kun tietää, että toinen seuraa ja 

kuuntelee.

• Suurimmaksi haasteeksi tässä vertaisarvioinnissa koettiin kuitenkin 

yhteisen ajan löytäminen. 
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Vertaisarvioinnista oli mielestäni hyötyä 

ammatillisen osaamisen kehittymisessä. 
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81%
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Täysin samaa mieltä

Osittain samaa mieltä

Osittain eri mieltä

Täysin eri mieltä



Vertaisarviointikriteeristö 
keuhkofunktiotutkimuksiin auttoi 
tunnistamaan näyttöön perustuvan

toiminnan toteutumista.
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Suosittelisin vertaisarviointia jatkossa

keuhkofunktiotutkimuksiin
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Suosittelisin vertaisarviointia jatkossa

muihin kliinisen fysiologian tutkimuksiin
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Vertaisarvioinnin käyttöönottoon liittyvät vaiheet.

Oranssi osa prosessista opinnäytetyön kohteena.

(Mukaillen Hukkanen 2018, 32)

10.5.2021 26



10.5.2021 27

• “Tähän hankala vastata kun perehdytyksen jälkeen ei kovin paljoa ole 

nähnyt muiden tekemistä. Esimerkiksi diffuusiokapasiteetin mittaamisessa

voi olla eroja laitteen valitseman näytealueen siirtämisessä. Uskoisin

että osa siirtää herkemmin aluetta kun toiset.”

• ”Bronkodilataatiokokeessa lääkkeenanto hieman poikkesi omasta 

tavastani. Sisäänhengitys hieman myöhästyi suhteessa lääkkeen 

annostelusta tilanjatkeeseen.”

• ”Joissakin keskusteluissa olen kokenut, että kaikki eivät koe tärkeäksi 

diffuusiokapasiteetin mittaamisessa keuhkojen täyttövaihetta. Eli, että 

keuhkot tulisi saada mahdollisimman täyteen ennen hengityksen 

pidätysvaihetta.”

Jos koet, että joissakin menettelytavoissa

ei ole yhteneväisyyttä, niin missä?



ATS/ERS suositusten kautta nousseet kehittämiskohteet

diffuusikapasiteetin mittaukseen.

1. Potilaan valmistautumisohjeeksi suosituksissa (ATS/ERS) mainitaan, että 
potilas ei saisi olla lisähapessa 10 minuuttia ennen tutkimusta. Tämä tulisi 
ottaa huomioon, koska varsinkin osastopotilaat saattavat edeltävästi olla 
lisähapessa.
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CareFusion käyttöohjeet 2017

TOIMINNAN EVALUOINTI

->Työyksikön työohjeiden päivitys näyttöön 
perustuvaan, ajankohtaiseen tietoon perustuen



CareFusion käyttöohjeet 2017

2. Keskimäärin viisi testiä laskee DLCO-arvoa 3–3,5 %. Tämän vuoksi on
suositeltavaa, että viittä testiä enempää ei saa tehdä yhdessä istunnossa.
(Graham ym. 2017.)
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3.   Jos IVC on alle 90 %, mutta yli 85 % ja keuhkojen efektiivinen 
alveolaarinen tilavuus (VA) on 200 ml:n tai 5 %:n sisällä (kumpi on 
suurempi) suurimmasta hyväksyttävän mittauksen VA:sta, mittaus on 
tällöin hyväksyttävä. (Graham ym. 2017, 13, 27.) 
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4. Diffuusiokapasiteetin mittauksen suureisiin (raporttiin) on nyt lisätty 
VIN arvon jälkeen Vex. VIN ja Vex arvoja keskenään vertaamalla voidaan 
selvittää, onko potilas diffuusiokaasun sisäänvetovaiheessa vetänyt 
huoneilmaa keuhkoihin tai hengityksen pidätysvaiheessa ilma päässyt 
karkaamaan ulos suupielistä.
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5. BHT: Ajanlasku alkaa, kun potilas on hengittänyt sisään 1/3 IVC:stä ja 
loppuu näytealueen puolessa välissä. Jos potilaalla menee pidempi aika 
keuhkojen tyhjentämiseen (johtuen obstruktiosta 
keuhkoputkissa), BHT voi mennä yli 12 sekuntia. Tällaisissa 
tapauksissa 12 sekunnin ylitys voidaan hyväksyä, mutta se on kirjattava 
perusteluineen huomio -kenttään. Tämä asia tuli myös esille keskustelussa 
laitefirman toimitusjohtajan kanssa.
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6. Näytepalkin asettaminen manuaalisesti?

-> Joillakin potilailla (johtuen potilaiden sairaudesta) näytekaasukäyrät laskevat koko 

ajan, eikä tule selkeää kulmaa eikä tasaista tasannetta sen jälkeen.

• Jos IVC on yli 1,5 litraa, DV (hylkäystilavuus) on 0,75-1,00 riippuen 

siitä, miten nopeasti testikaasut tulevat keuhkoista ulos.

• Jos IVC on alle 1,5 litraa, DV (hylkäystilavuus) ja SV (näytetilavuus) 

ovat alle 0,75.

• Jos DV-arvossa <<, se tarkoittaa, että arvo on alhainen.

10.5.2021 33



Hyväksyttävän puhalluksen kriteerit. Kahden hyväksyttävän puhalluksen 
keskiarvo raportoidaan. (Graham ym. 2017.) 
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Quality control grading
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Luokka A. Kaikki hyväksyttävyyskriteerit täyttyvät. Toistettavuuskriteerit täyttävien kahden tai useamman A luokan

mittausten arvot raportoidaan. Jos saadaan vain yksi hyväksymiskriteerit täyttävä puhallus, niin tällöin vain sen

DLCO-arvo raportoidaan.

Luokka B., C. ja D. Kliinisesti hyväksyttäviä. Mittausten keskiarvo raportoidaan ja poikkeama kirjattava raporttiin.

Luokka F. Ei käyttökelpoinen.



Diffuusiokapasiteetin tulosten tarkastelussa neljä tärkeää seikkaa

(Graham ym. 2017, 16, 22, 28)
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Tulevaisuuden 
näkymät

• Vertaisarvioinnin jalkauttaminen
muihin tutkimuksiin

• Oire-EKG

• Holter

• Alaraajojen valtimoverenkierron
mittaus (Petra Salmi 2013, 
opinnäytetyö (AMK), Turku)
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