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1 Johdanto 

Syövän muodostuminen on monivaiheinen tapahtuma, jossa solun perimäaineis 

vaurioituu, mikä aiheuttaa solun muuttumisen pahanlaatuiseksi. Kun solujen 

jakautumista ja kopiointia ohjaavat geenit vaurioituvat, solu muuttuu syöpäsoluksi 

kopioiden itseään loputtomasti. Syöpäsolut valtaavat elintilaa itselleen, eivätkä kehon 

omat säätelymekanismit kykene estämään solujen lisääntymistä. (THL 2014.) 

Suomessa syöpäpotilaiden hoitoennuste on hyvä, ja kansainvälisesti mitattuna syövän 

hoitotuloksetkin ovat hyviä. Suomessa syöpäpotilaista lähes kaksi kolmasosaa on elossa 

viiden vuoden kuluttua syöpädiagnoosin saamisesta. (THL 2018a.) 

Suomalaisista joka kolmas sairastuu syöpään jossakin elämänsä vaiheessa. Heistä 

melkein kaksi kolmasosaa paranee. (Ahonen ym. 2015: 130.) Riski sairastua syöpään 

lisääntyy iän myötä (THL 2014).  Kuitenkin vuosittain syöpään sairastuu Suomessa 

keskimäärin 600 nuorta aikuista, noin 80 15–19-vuotiasta nuorta ja noin 120 lasta 

(Suomen Syöpärekisteri). Vuonna 2016 alle 20-vuotiailla todettiin 245 syöpää ja 25 

nuorta kuoli syöpään. Tavallisimpia lasten ja nuorten syöpiä ovat aivokasvaimet sekä 

imukudos- ja verisyöpä. (THL 2018b.) 

Opinnäytetyö toteutettiin kirjallisuuskatsauksena Näe minut näin –hankkeelle 

yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun 

kanssa. Sen tarkoituksena oli kuvailla syöpää sairastaneiden nuorten kokemuksia saira

udestaan. Opinnäytetyön tavoitteena oli etsiä ja koota yhteen valmiiksi tutkittua tietoa 

syöpää sairastaneiden nuorten kokemuksista sairaudestaan sekä selvittää, miten 

syöpään sairastuneet nuoret kokivat sairauden vaikuttavan 

elämäänsä. Terveydenhuollon ammattilaisena työssä kohdataan syöpää sairastavia tai 

sairastaneita asiakkaita. Syöpää sairastavien tai sairastaneiden kokemukset sairaudesta 

vaikuttavat paljon heidän elämäänsä, ja terveydenhuollon ammattilaisena on tärkeää 

osata kuunnella ja ymmärtää asiakasta.  

Syöpä aiheuttaa sairastuneen elämään täysin uudenlaisia haasteita, joihin sairastunut ei 

välttämättä ole osannut varautua, eikä etenkään odottaa niitä omalle kohdalleen. Syöpä 

muuttaa arkea, ja sairastuttuaan potilas kohtaa uuden elämäntilanteen, jossa 

tulevaisuus on epävarmaa niin sairauden ennusteen kuin hoitojen vaikutusten 
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takia.  Syöpä ei vaikuta pelkästään sairastuneeseen, vaan myös heidän läheisiinsä. 

(Ahonen ym. 2015: 161–162.)   

2 Syöpää sairastava nuori 

2.1 Nuoruus kehitysvaiheena 

Nuoruuden määrittelyssä on eroja. Lapsen ja nuoren hoitotyö -oppikirjan mukaan 

nuorella tarkoitetaan 12–18-vuotiasta (Storvik-Sydänmaa – Talvensaari – Kaisvuo – 

Uotila 2013: 69). Lääkärin käsikirjan mukaan nuoruus käsittää ikävuodet 12–22 

(Makkonen 2016). Suomen lain mukaan nuorilla tarkoitetaan alle 29-vuotiaita 

(Nuorisolaki 1285/2016 § 3). Tutkimusten mukaan suomalaiset nuoret itse määrittelevät 

nuoruuden alkavan 10-vuotiaana ja päättyvän noin 20-vuotiaana (Valtion 

nuorisoneuvosto 2013). Yhdistyneiden kansakuntien määritelmän mukaan nuoruus on 

siirtymäaika lapsuuden ja aikuisuuden tai koulutuksen ja työelämän välillä. 

Yhdistyneiden kansakuntien viitekehys määrittelee nuoret 15–24 vuotiaiksi. YK:n lapsen 

oikeuksien sopimus vuodelta 1989 taas määrittelee kaikki alle 18-vuotiaat lapsiksi. (YK 

2017.) Päädyimme työssämme määrittelemään nuoren 13–18-vuotiaaksi, sillä monet 

tietokannat, joista haimme tietoa, määrittelivät rajauksissa nuoren iän näiden ikävuosien 

välille.   

Nuoruusikä on moninainen sekä monitasoinen kehitysvaihe lapsuuden ja aikuisuuden 

välillä. Tämä siirtymävaihe aikuisuuteen kattaa sekä sisäisiä että ulkoisia muutoksia.  Eri 

nuoruuden kehitysvaiheiden avulla nuori saavuttaa nuoren aikuisen autonomian sekä 

aikuisidentiteettinsä. Näihin vaiheisiin kuuluu muun muassa nuoren oman identiteetin 

kehittyminen, uuden ruumiinkuvan kehittyminen, fyysisesti aikuiseksi kehittyminen, 

aikuisen roolin etsiminen sekä oman fyysisen olemuksen hyväksyminen. (Makkonen 

2016; Storvik-Sydänmaa ym. 2013: 69.)  

Psykososiaalisen kehitysteorian mukaan nuoruuden kehitystehtävä on muodostaa ehyt 

identiteetti. Erik Eriksonin teorian mukaan nuori etsii identiteettiään kokeilemalla erilaisia 

rooleja ja toimintatapoja. Kokeileminen, hylkääminen ja hyväksytyksi tuleminen 

vahvistavat identiteettiä. Nuori haluaa irtautua kodistaan ja vanhemmistaan, ja nuoresta 

alkaa kehittyä yksilö, joka irtautuu ympäristöstään ja sen odotuksista. (Storvik-

Sydänmaa ym. 2013: 71–72.)  
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Vuorovaikutus muiden kanssa muovaa identiteettiä, ja ikätoverit ovatkin tärkeitä 

nuorelle, sillä usein nuori määrittelee itsensä erilaisten ryhmien kautta. Tässä kehityksen 

vaiheessa nuori etsii paikkaansa maailmassa ja pyrkii löytämään merkitystä elämälleen. 

Nuori luopuu lapsuuden minäkäsityksestään, joka on perustunut samastumiseen ja 

normeihin. Nuori vertaa itseään muihin ja rakentaa identiteettiään. Nuoren minäkuva 

monipuolistuu, ja käsitys itsestä muokkaantuu ja rakentuu uudestaan. (Storvik-

Sydänmaa ym. 2013: 71–72; Nurmiranta ym. 2012: 75–76.)  

Nuoruuteen sisältyy huomattavia fyysisiä muutoksia (Nurmiranta – Leppämäki – Horppu 

2012: 73). Yksi merkittävimpiä fyysisiä muutoksia on sukukypsyyden saavuttaminen 

(Storvik-Sydänmaa ym. 201: 69). Estrogeenin ja testosteronin pitoisuudet lisääntyvät, 

mikä ilmenee sukupuoleen liittyvien ominaisuuksien kehittymisenä (Nurmiranta 2012: 

73). Seksuaalinen kehitys etenee yleensä seksuaalisuuden portaiden mukaisesti. 

Seksuaalisen tunnetason kypsyminen lisääntyy porrastetusti, ja siihen sisältyy iän ja 

kehityksen myötä tapahtuvat muutokset. (Väestöliitto.) Identiteetin kehittymiseen sisältyy 

kokemus oman kehon muutoksista ja omasta fyysisestä vetovoimasta (Nurmiranta ym. 

2012: 73). Nuoruuteen kuuluu myös epävarmuus omasta muuttuneesta ulkomuodosta 

(Storvik-Sydänmaa ym. 2013: 71–72). Seksuaalisessa kehittymisessä yhdistyvät siis 

fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehitys (Nurmiranta ym. 2012: 74). 

2.2 Nuorten yleisimmät syövät ja niiden hoitomuodot 

Syöpä on pahanlaatuinen kasvain, joka leviää ympäristöönsä tuhoten tervettä kudosta. 

Se koostuu lähinnä pahanlaatuisista soluista ja on yleensä kiinteä muodostuma. 

(Duodecim 2017a.) Syöpä johtaa hoitamattomana kuolemaan, ja nuorena sairastettuna 

se voi muuttaa ja vääristää nuoren kasvua ja kehitystä. Sille ovat ominaista 

paikallisoireet kasvaimen alkukohtaelimessä, etäpesäkkeiden ilmaantuminen muihin 

elimiin sekä myöhäisemmässä vaiheessa yleisoireet, kuten väsymys, kuume ja 

laihtuminen. (Duodecim 2017b; Joensuu ym. 2013: 371.)   

Nuorten yleisimmät syöpätyypit ovat akuutti myelooinen leukemia, imusolmukesyövät 

kuten Hodgkin lymfooma ja Non-Hodgkin lymfooma sekä keskushermoston kasvaimet 

(Ward – DeSantis – Robbins – Kohler – Jemal 2014).  Akuutissa myelooisessa leukemi

assa veren valkosolut jakautuvat kontrolloimattomasti luuytimessä.  Leukemian 

ensioireita ovat anemiasta aiheutuva kalpeus ja väsymys, ihoverenvuodot sekä toistuvat 
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infektiot. Yleisimpänä hoitomuotona leukemiassa ovat solusalpaajalääkitykset. (Jalanko 

2017.)  

Lymfoomat ovat imusolmukkeiden imusolujen syöpiä, jotka aiheuttavat elimistöön 

kasvaimia ja syöpäsolujen leviämistä veren välityksellä (Jalanko 2017). Tunnetuimpia 

lymfoomia ovat Hodgkin ja Non-Hodgkin lymfoomat.  Lymfoomat ovat usein oireettomia, 

ja syöpää aletaankin usein epäillä potilaan huomatessa kaulalla, kainalossa 

tai soliskuopassa suurentuneen ja kivuttoman imusolmukkeen. (Elonen 2018.) Sairautta 

hoidetaan solusalpaajien ja sädehoidon yhdistelmähoitona (Joensuu ym. 2013: 742).  

Keskushermoston syöpiin kuuluvat aivojen ja selkäytimen syövät. Aivokasvainten eli 

glioomien yleisimpiä ensioireita ovat toistuvat päänsäryt, oksentelu, kasvu- ja 

näköhäiriöt, halvaantuminen, kävelyvaikeudet ja kouristukset. Oireet ja hoito riippuvat 

kasvaimen sijainnista. Hoitomuotoina käytetään leikkauksen sekä solunsalpaaja- ja 

sädehoidon yhdistelmää. (Jalanko 2017.)   

Syövän yleisimmät hoitomuodot ovat leikkaus, sädehoito sekä solunsalpaajat. 

Leikkausta, eli kirurgista hoitoa, käytetään yleensä syövän ensihoitona ja varsinkin 

pienten kasvainten hoitona, mutta myös sädehoito ja lääkehoito ovat mahdollisia näissä 

tapauksissa. Nykyään käytetään paljon eri hoitomuotojen yhdistelmiä. Lisäksi 

harvemmin käytettyjä syövän hoitomuotoja ovat kokeelliset hoidot, laserhoito, 

jäädytyshoito sekä immunologiset hoidot. (Joensuu ym. 2013: 132.)   

Syöpäpotilaista noin puolet saa jossain sairautensa vaiheessa joko paranemiseen 

tähtäävää tai oireita lievittävää sädehoitoa (Joensuu ym. 2013: 148). Nuorilla sädehoitoa 

pyritään välttämään tai siirtämään myöhemmäksi (Johansson 2015a).  Sädehoidosta voi 

koitua niin välittömiä kuin hoidon aikanakin ilmaantuvia haittavaikutuksia (Johansson 

2015a).  

Yhtenä syövän hoitomuotona käytetään solunsalpaajia, eli sytostaatteja. Ne vaurioittavat 

suuria kasvaimia ja tuhoavat pieniä, näkymättömiä syöpäpesäkkeitä. 

Solunsalpaajahoidot annetaan yleensä laskimonsisäisesti mahdollisimman suurina 

annoksina, jotta hoitovaste olisi paras mahdollinen. Suuren annostuksensa takia 

solunsalpaajat aiheuttavat paljon haittavaikutuksia. (Johansson 2015b.) Yleisimmät 

haittavaikutukset ovat pahoinvointi ja kaljuuntuminen (Joensuu ym. 2013: 
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182). Muutaman kuukauden kuluttua hoidon loppumisesta tukka kuitenkin kasvaa 

takaisin (Joensuu ym. 2013: 188).  

2.3 Sairastumisen aiheuttama psyykkinen kriisi 

Diagnoosin saaminen laukaisee aivoissa, kehossa ja mielessä psykofyysisen 

pelkoreaktion, sillä sairastuminen koetaan yleensä uhkaavana menetyksenä. Syöpään 

sairastuminen aiheuttaa kuolemanpelon, joka vaatii osaltaan eniten psyykkistä 

työstämistä. Ihminen pyrkii vaimentamaan pelkoreaktiotaan puolustusmekanismeilla. 

Näitä puolustusmekanismeja ovat muun muassa torjunta, kieltäminen, tapahtuneen 

merkityksen vähättely, tunteiden eristäminen sekä projektiivinen syyllistäminen. 

Syöpään sairastuneen mielessä voi pyöriä kysymys "Miksi juuri minä sairastuin?". Tämä 

voi johtaa itsesyyttelyyn, ulkopuolisen syyllisen etsimiseen tai vihamieliseen 

epäluuloisuuteen hoitosuhteissa. (Joensuu ym. 2013: 862–863.)  

Edellä mainitut puolustuskeinot eivät aina kuitenkaan riitä sitomaan ahdistusta, ja 

ihminen muuttuu tuskaiseksi, levottomaksi tai lamaantuneeksi. Tämä voi johtaa mielen 

tasapainon ja elämänhallinnan järkkymiseen, ja ihminen joutuu kriisiin. Psyykkinen kriisi 

on aina yksilöllinen reaktio, johon vaikuttavat ihmisen ulkoiset kuormitustekijät, 

persoonallisuuden rakenne sekä kyky käsitellä epävarmuutta. (Joensuu ym. 2013: 862–

863.)  

Psyykkinen kriisi voidaan jakaa akuutti- ja jäsentelyvaiheeseen. Akuuttivaihe alkaa 

uhkakokemuksesta, jota seuraa sokki ja reaktiovaihe eli varsinainen kriisi. (Joensuu ym. 

2013: 862–863.) Psyykkisessä sokissa ihmisen mieli suojaa tiedolta, jota ihminen ei 

kestä tai pysty ottaman vastaan. Yhteinen piirre tällaisille tapahtumille on, että ne tulevat 

ilman ennakkovaroitusta tai niihin ei ole pystynyt varautumaan etukäteen. (Saari 2012: 

42.)  
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Reaktiovaiheessa ihminen tulee tietoiseksi tapahtuneesta ja tapahtuman merkityksestä 

omalle elämälleen, mistä seuraa erilaisten tunteiden esiin tuleminen (Saari 2012: 53). 

Jäsentelyvaiheeseen kuuluu käsittely- ja uudelleen suuntautumisen vaiheet. 

Jäsentelyvaiheessa ihminen alkaa muodostaa käsitystä sairauden vaikutuksesta hänen 

elämäänsä. Ihminen esimerkiksi alkaa ymmärtämään, mikä on muuttunut, ja mistä hän 

joutuu luopumaan. (Joensuu ym. 2013: 862–863.) Uudelleen orientoitumisen vaiheessa 

ihminen alkaa sopeutua näihin muutoksiin ja vähitellen hyväksyy tapahtuneen (Saari 

2012: 67).  

Nuori voi kohdata erilaisuuden kokemuksia pitkäaikaissairauden aikana, mikä voi 

hankaloittaa psyykkistä sopeutumista. Sairauden myötä nuoren on sitouduttava ja 

sopeuduttava toistuviin hoitoihin, lääkitykseen ja mahdollisiin toiminnan rajoituksiin. 

Tämä saattaa aiheuttaa nuoressa psyykkisiä reaktioita, kuten sopeutumisongelmia ja 

masennusreaktioita.  Nuori saattaa kokea sairauden haitaksi tai viholliseksi, mikä voi 

aiheuttaa yhteistyöongelmia hoitotahojen ja nuoren välillä. (Makkonen 2016.)  

3 Nuorten kokemuksia syövän sairastamisesta 

Kokemuksella tarkoitetaan kokemalla saatua tietoa tai koettua tapausta (MOT 

Kielitoimiston sanakirja 2018. s.v. kokemus).  Sairastuttuaan syöpään nuoret toivovat 

saavansa normaalia kohtelua. Sairastumisesta lähtien nuoret koittavat pyrkiä 

normaaliuteen, ja on tärkeää, että nuorella on hoitojen aikana mahdollisuus elää 

mahdollisimman normaalia elämää. Nuoret odottavat parantumista ja sitä, että saavat 

tehdä ja tuntea olevansa niin kuin muut. Perheen, ystävien ja nuorta hoitavien tuki on 

tärkeää nuorille. Läheisiltä saatu tuki auttaa nuorta tuntemaan olonsa hyväksytyksi 

sosiaalisessa tukiverkostossaan. Pitkien sairaalajaksojen aikana nuori saattaa eristäytyä 

kavereistaan, mikä vaikuttaa haitallisesti sairastuneen nuoren itsetuntoon ja lisää 

kokemusta erilaisuudesta. Nuoret toivovat, että he saisivat hoitoa ikäistensä seurassa, 

sillä silloin heillä olisi mahdollisuus vertaistukeen ja yhteyden löytämiseen muiden 

nuorten kanssa. Hoitoympäristöistä nuoret toivovat tiloja, joihin olisi mieluista kutsua 

läheisiä ja viettää siellä aikaa. (Morgan – Davies – Palmes – Plaster 2010.)  

Syöpää sairastavien nuorten keskuudessa yleisimpiä fysiologisia kokemuksia ovat 

pahoinvointi, voimattomuus, äärimmäinen uupumus sekä kipu. Useasti pahoinvointi ja 

oksentelu koetaan hallitsemattomina, ja nuorilla on tunne, että heidän oireitaan 

vähätellään. Syövän myötä nuoret ovat kokeneet itseluottamuksensa kasvaneen ja 
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arvostuksen elämää kohtaa nousseen. Syövän sairastaneet nuoret kokevat 

aikuistuneensa nopeammin kuin muut saman ikäiset. Sopeutuakseen nuorten tulee 

omaksua sairauden tuomat muutokset. Nuoret turvautuvatkin hoitojen aikana lähes aina 

jonkinlaiseen emotionaaliseen tukeen, ja esimerkiksi huivien ja peruukkien avulla nuoret 

saavat helpotusta syöpähoitojen aiheuttamaan hiustenlähtöön, mikä helpottaa 

kehollisten muutosten tuomaa ahdistusta. Syöpää sairastavat nuoret haluaisivat tuntea 

olonsa normaaliksi ja saada ikätoveriensa hyväksynnän. Nuoret ovat kokeneet 

vertaistuen hyödylliseksi. Syövän aikana tärkeänä tukijoukkona toimii perhe, ja 

sairauden myötä nuoret ovat kokeneet lähentyneensä perheensä kanssa. Myös 

sairaalan henkilökunta koettiin tärkeäksi tuen lähteeksi. (Ramini – Brown 

– Buckner 2008: 72–79.)  

Syöpää sairastavat nuoret kokevat, etteivät he saa tarpeeksi tietoa hoitojen aikana, 

minkä takia he muodostavat käsityksen sairaudestaan oman mielikuvituksen 

perusteella. Nuorten kokemat huolet voidaan jakaa fyysisiin, psyykkisiin, kognitiivisiin, 

sosiaalisiin ja tulevaisuuden huoliin. Kipua pidetään häiritsevimpänä asiana hoitojen 

aikana. Sivuvaikutusten, kuten väsymyksen, pahoinvoinnin, oksentelun, kuumeen, suun 

ja peräaukon haavaumien, syömishäiriöiden ja painon laskun takia nuoret kokevat 

tilanteensa toivottomaksi. Sairauden alussa nuorilla on positiivinen asenne sairautta 

kohtaan. Nuoret huomasivat vähitellen, etteivät he voi vaikuttaa sairauden kulkuun tai 

hoitoihin. (Yeh 2002: 232–239.)  

Nuoret joko salaavat sairautensa kavereiltaan tai kertovat siitä avoimesti. Nuoret 

pelkäävät, että heistä puhutaan pahaa, heitä pidetään tartuttavana, ja että heidät 

suljetaan ulkopuolelle sairautensa takia. Laitostumisen myötä nuorten pääsy 

ikätovereiden pariin vaikeutuu. Vertaistuki muilta syöpää sairastavilta koetaan tärkeäksi. 

Osastohoitojen aikana nuoret kokevat ystävystymisen olevan helppoa, sillä sairautta ei 

tarvitse salailla. Sairaudesta ja sen kulusta puhumattomuus vaikeuttaa nuorten 

tulevaisuuden hahmottamista. He eivät ole tietoisia mahdollisista liikunnallisista tai 

ammatinvalinnan rajoitteista. Nuoret toivovat, että he saisivat enemmän tietoa 

sairaudestaan, mikä helpottaisi tulevaisuuden suunnittelua. (Yeh 2002: 232–239.)  

Diagnoosin saadessa nuoret ovat epävarmoja. Epävarmuutta aiheuttavat mahdolliset 

kivut, arvaamaton taudin kulku ja kyky huolehtia itsestä. Sairastamisen aikana nuorilla 

on useita osa-alueita, jotka vaativat sopeutumista. Nuorten täytyy sopeutua hoitoihin ja 

uuteen rooliin potilaana, sekä hyväksyä mahdollinen sairauden pysyvyys. Diagnoosin 
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saamisen jälkeen nuoret kokevat olonsa optimistiseksi, ja luottavat hoidon 

onnistumiseen. Nuoret kokevat pystyvänsä luottamaan hoitajiin. (Decker – Haase – Bell 

2007: 681–688.)  

Syöpähoitojen keskivaiheessa osa nuorista alkaa tukeutua enemmän vanhempiinsa kuin 

ystäviinsä. Sosiaalisen tuen lisäksi nuoret tukeutuvat perheenjäsenten apuun 

päivittäisissä toiminnoissa, kuten pukeutumisessa ja syömisessä. Hoidollisissa 

päätöksissä nuoret tukeutuvat vanhempien tai terveydenhuollon ammattilaisten 

mielipiteisiin. (Hinds 2003: 281–286.)  

Nuoret kohtaavat psykologisia haasteita, kuten pelkoa ikätovereiden hylkäämäksi 

tulemista, ulkonäön huononemisesta ja pysyvistä arvista. Sairauteen liittyvien 

haasteiden lisäksi nuoret kokevat myös normaaliin kehitykseen kuuluvia haasteita. 

Nuoret ovat haavoittuvaisia, minkä takia he tarvitsevat terveysalan ammattilaisilta 

erityistä tukea tilanteessaan. Diagnoosin saatuaan nuoret ovat yleensä shokissa ja 

surullisia, minkä jälkeen he usein kieltävät tapahtuneen. Nuoret uskottelevat, että 

diagnoosia tehdessä on sattunut virhe, ja heidän on vaikea uskoa, että juuri he 

sairastuvat. (Small 1993: 377–379.) 

4 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymys 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata syöpää sairastaneiden nuorten kokemuksia 

sairaudestaan. Tutkimuskysymyksenä oli: minkälaisia kokemuksia syöpää sairastaneilla 

nuorilla on sairaudestaan?  

Tavoitteena oli etsiä ja koota yhteen valmiiksi tutkittua tietoa syöpää sairastaneiden 

nuorten kokemuksista sairaudestaan kirjallisuuskatsauksen avulla Näe minut näin -

hankkeen suunnitteluvaihetta varten. Näe minut näin -hanke voi hyödyntää tuloksia 

syöpäpotilaan hoitotyössä uudistamalla ja tuottamalla uusia tukimuotoja ja -menetelmiä 

syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen eheytymisen mahdollistamiseksi.  

Opinnäytetyöstä saatua tietoa voivat hyödyntää myös terveydenhuollon ammattilaiset ja 

syöpää sairastavien parissa työskentelevät. Myös syöpää sairastavat nuoret voivat 

hyötyä tiedosta ja saada vertaistukea. Tieto voi myös lisätä ihmisten kokonaisvaltaista 

ymmärrystä syöpää sairastavia kohtaan.  
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Ammatillisia opinnäytetyön tavoitteita olivat oppia ymmärtämään paremmin 

syöpäpotilaita, kehittyä vuorovaikutuksessa syöpäpotilaan kanssa sekä oppia 

tarjoamaan tukea ja auttamaan nuoria syöpäpotilaita uudessa ja vaikeassa 

elämäntilanteessa. Myös ammatillisen osaamisen syventäminen sekä 

kehittämisosaamisen ja ryhmätyöskentelyn harjoitteleminen työelämän näkökulmasta 

olivat tavoitteina. 

5 Opinnäytetyön menetelmät 

5.1 Kirjallisuuskatsaus 

Kirjallisuuskatsaus on tutkimus tutkimuksista. Kirjallisuuskatsausten tarkoituksena on 

koota kokonaiskuva aikaisemmasta tutkimustiedosta. Kirjallisuuskatsauksen tekeminen 

sisältää viisi eri vaihetta, jotka ovat katsauksen tarkoituksen määrittäminen, 

tutkimusongelman määrittäminen ja tutkimuskysymyksen muodostaminen, 

kirjallisuushaku ja aineiston valinta, tutkimusten arviointi, aineistoanalyysi sekä tulosten 

raportointi. (Niela-Vilen – Kauhanen 2015: 23.)  

Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Kuvailevat 

kirjallisuuskatsaukset perustuvat tutkimuskysymyksiin ja ovat luonteeltaan 

aineistolähtöisiä. Niiden avulla pyritään kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä ymmärrettävästi. 

(Alionen ym. 2013: 291–301.)  

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus tähtää luomaan valitun aineiston perusteella ymmärtävän 

ja kuvailevan ilmaisun tutkittavasta ilmiöstä. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen 

tarkoituksena on etsiä aiheesta jo tiedettyä tietoa, mikä mahdollistaa aiempien 

tutkimustulosten tunnistamisen, ymmärtämisen ja vahvistamisen. Aiemmista 

tutkimuksista voidaan myös nostaa esiin kysymyksiä sekä mahdollisia ristiriitoja. 

Kuvailevaa kirjallisuuskatsausta ohjaa valittu tutkimuskysymys, minkä perusteella 

haetaan aineistoa, joka vastaa mahdollisimman olennaisesti tutkimuskysymykseen. 

Kuvailevaan kirjallisuuskatsaukseen käytettävä aineisto koostuu jo julkaistuista 

tieteellisistä tutkimuksista. (Kangasniemi ym. 2013: 294–297.)  

Tiedonhaku on suunnitelmallista ja järjestelmällistä. Aineistonvalinnassa käytettiin 

eksplisiittistä valintaa, jossa kirjallisuuden valinta kuvataan ja mukaan otettavan 

aineiston valikoinnissa painoarvo perustuu aiemman tutkimustiedon sisältöön. 
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Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen ydin on tulososan rakentaminen kvalitatiivisena 

kuvailuna, mikä edellyttää aineiston syvällistä hallintaa ja tuntemista. Kuvailussa 

yhdistetään, vertaillaan sekä analysoidaan kriittisesti aineistoa, minkä avulla kuvailevien 

kirjallisuuskatsausten myötä löytyykin erilainen ja uusi näkökulma asiaan. (Kangasniemi 

ym. 2013: 294–297.)  

5.2 Aineiston keruu 

Aineiston valintaa varten määritettiin sisäänotto- ja poissulkukriteerit, joiden perusteella 

valittiin lopullinen aineisto (ks. Taulukko 1). Kirjallisuuskatsaukseen valittavien ja 

poissuljettujen tutkimusten valinta tapahtuu sen perusteella, vastaavatko löydetyt 

tutkimukset määriteltyjä sisäänottokriteereitä (Johansson – Axelin – Stolt – Ääri 2007: 

59). Kirjallisuuskatsaukseen valittiin manuaalisella tiedonhaulla yksi artikkeli, joka ei 

noudattanut sisäänottokriteereitä, mutta sopi sisällöltään hyvin täydentämään muita 

valittuja artikkeleita.   

 

Taulukko 1. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

Aineisto haettiin kirjallisuuskatsaukseen eri tietokannoista sekä manuaalisella 

tiedonhaulla. Tiedonhaussa käytettiin kansainvälisiä tietokantoja Cinahl, Eric ja PubMed 

sekä kotimaista tietokantaa Medic. Kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita löytyi runsaasti, 

joista valittiin sisäänotto- ja poissulkukriteerien mukaisesti 12 artikkelia. Tietokannoista 

Medic ja Eric ei löydetty yhtään opinnäytetyöhön soveltuvaa artikkelia. Hakukriteereinä 
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käytettiin aikarajausta vuodesta 2009 vuoteen 2018, suomen ja englannin kieltä sekä 

sitä, että tutkimuksen otsikko, tiivistelmä tai avainsanat sisälsivät käytettyjä 

hakusanoja. PubMed -tietokannassa alkuperäisiä hakutuloksia rajattiin niiden 

runsauden vuoksi lisäksi niin, että hakusanat löytyivät vain otsikosta. Aikarajaus 

PubMedissä oli 10 vuotta tietokannan asetusten vuoksi. Aineiston haussa käytetyt 

hakusanat löytyvät tiedonhaun taulukosta (ks. Liite 1). 

Manuaalinen tiedonhaku suoritettiin käymällä läpi katsaukseen valittujen artikkelien 

lähdeluetteloita. Aikarajaksi artikkelien valinnalle asetettiin opinnäytetyön 

toteutusseminaaria edeltävä päivä 5.3.2018. Sisällönanalyysi aloitettiin heti seminaarin 

jälkeen. Osaan artikkeleista pyydettiin lupaa sivustolta Research Gate, mutta kaikkiin 

opinnäytetyöhön mahdollisesti sopiviin artikkeleihin ei ehditty saada lupaa aikarajaan 

mennessä, joten ne jäivät aineiston ulkopuolelle.  

Tutkimusartikkelien valintapäätöstä ohjaavat tutkimuskysymys sekä aineistojen 

relevanttius. Jokaisen artikkelin kohdalla pohditaan sen roolia suhteessa 

tutkimuskysymykseen; esimerkiksi voidaan miettiä, miten artikkeli täsmentää, jäsentää 

tai avaa tutkimuskysymystä. Aineiston sopivuuden tärkeimpänä kriteerinä voidaankin 

pitää sitä, että artikkelin avulla asiaa voidaan tarkastella ilmiölähtöisesti ja 

tarkoituksenmukaisesti suhteessa tutkimuskysymyksiin. (Kangasniemi ym. 2013: 295.) 

Opinnäytetyöhömme valitut artikkelit löytyvät aineiston kuvailutaulukosta (ks. Liite 2).  

Opinnäytetyössä käytettiin aineiston valinnassa eksplisiittistä valintaa. Kangasniemen 

ym. (2013: 296) mukaan kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa aineiston eksplisiittinen 

valinta ei perustu pelkästään rajattuihin hakusanoihin tai kieli- ja aikarajauksiin, vaan 

niistä voidaan poiketa, jos se on oleellista tutkimuskysymykseen vastaamisen kannalta. 

Aineiston valinnassa korostuu nimenomaan tutkimusten sisältö ja niiden suhde toisiin 

tutkimuksiin.   

5.3 Sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysi on menettelytapa, jonka avulla dokumentteja voidaan analysoida ja 

kuvata systemaattisesti sekä objektiivisesti. Opinnäytetyön tulosten analysoimisessa 

noudatettiin sisällönanalyysin periaatteita, sillä sisällönanalyysi on kvalitatiivisten 

aineistojen perusanalyysimenetelmä. (Kyngäs – Elo – Pölkki – Kääriäinen 

- Kanste 2011: 138–142.)  
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Sisällönanalyysiä käytetään kuvailemaan tutkimuksessa kuvattavaa ilmiötä. 

Sisällönanalyysissä käytetään erilaisia kategorioita, kuten erilaisia käsitteitä, malleja ja 

käsitekarttoja. Niillä kartoitetaan tutkittavan ilmiön kuvailevaa kokonaisuutta ja 

mahdollisia suhteita. Käytimme tässä opinnäytetyössä induktiivista sisällönanalyysiä. 

Induktiivisessa eli aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä sanoja 

luokitellaan teoreettisen merkityksen perusteella. (Kyngäs ym. 2011: 138–142.)   

Tutkimusaineistosta pyritään tekemään teoreettinen kokonaisuus, johon aikaisemmat 

havainnot, tiedot tai teoriat eivät vaikuta. Induktiivisessa 

sisällönanalyysissä valitaan analyysiyksiköt, joiden määrittämistä ohjaavat 

tutkimustehtävä ja aineiston laatu. Analyysiyksikkö voi olla yksittäinen sana, lause, 

lausuma tai ajatuskokonaisuus. (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2013: 163–

167; Tuomi – Sarajärvi 2018: 122.)  

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin prosessi voidaan jakaa karkeasti kolmeen 

vaiheeseen: aineiston redusointiin, eli pelkistämiseen, aineiston klusterointiin, eli 

ryhmittelyyn sekä abstrahointiin, eli teoreettisten käsitteiden luomiseen. 

Pelkistämisvaiheessa tutkimusartikkeleista etsitään kaikki tutkimuskysymykseen 

vastaavat alkuperäisilmaukset ja niitä kuvaavat pelkistetyt ilmaukset, jotka listataan 

taulukkoon. (ks. Liite 3). Pelkistämisvaiheessa tulee huomioida, että yhdessä 

lausumassa voi olla myös useita pelkistettyjä ilmauksia. (Tuomi – Sarajärvi 2018: 122–

124.)  

Ryhmittelyvaiheessa samaa ilmiötä kuvaavat käsitteet, eli pelkistetyt ilmaukset, 

ryhmitellään ja yhdistetään alaluokiksi. Alaluokat nimetään niiden sisältöä kuvaavalla 

käsitteellä. Ryhmittelyn avulla aineisto tiivistyy, ja tutkittavista ilmiöistä saadaan alustavia 

kuvauksia. Luokittelua jatketaan yhdistelemällä alaluokkia yläluokiksi, ja yläluokat 

yhdistellään edelleen pääluokiksi. Pääluokat yhdistelemällä saadaan yksi yhdistävä 

luokka, jonka tulisi olla yhteydessä tutkimuskysymykseen. (Tuomi – Sarajärvi 2018: 

124–127.)  

Ryhmittely on osa käsitteellistämisprosessia, jossa edetään tutkimusartikkelien 

alkuperäisistä kielellisistä ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. Kaikissa 

näissä sisällönanalyysin vaiheissa tutkittavia pyritään ymmärtämään heidän omasta 

näkökulmastaan. Tuloksissa kuvataan aineistosta muodostettu käsitejärjestelmä sekä 
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luokittelujen pohjalta muodostetut käsitteet ja niiden sisällöt. (Tuomi – Sarajärvi 2018: 

124–127.)   

Tämän opinnäytetyön sisällönanalyysi aloitettiin lukemalla aineisto huolellisesti läpi 

useaan kertaan ja sieltä poimittiin tutkimuskysymykseen vastaavat lauseet. 

Analyysiyksiköksi valikoitui lause. Aineiston pelkistämistä ohjasi tutkimuskysymys. 

Alkuperäisilmaukset pelkistettiin siten, että tutkimuksen kannalta epäolennaiset asiat 

karsittiin pois (ks. Liite 3). Pelkistetyistä ilmauksista etsittiin yhtäläisyyksiä ja 

eroavaisuuksia. Aineiston samankaltaiset pelkistykset ryhmiteltiin alaluokiksi. 

Alaluokista muodostettiin yläluokat, joista taas muodostui yksi pääluokka (ks. Liite 4). 

Alla olevassa taulukossa 2 on esimerkki sisällönanalyysin myötä muodostuneista 

luokista. 

Pelkistys Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Tukea saatiin 
perheeltä. (3)  

Perheen tuen tärkeys Läheisten tuen 

merkitys syöpää 

sairastaneelle 

nuorelle 

Nuorten 

kokemuksia 

syöpäsairaudestaan Tukea saatiin 
ystäviltä. (3)  

Ystävien tuen 

tärkeys 

Tukea saatiin 
terveysalan 
ammattilaisilta. (3) 

Tarve 

terveydenhuollon 

ammattilaisten tuelle 

Ulkopuolisen tuen 

tarve syöpää 

sairastaneelle 

nuorelle 

Taulukko 2. Esimerkki sisällönanalyysistä 

6 Opinnäytetyön tulokset 

Tähän kirjallisuuskatsaukseen valikoituneista 12 artikkelista löytyi useita 

tutkimuskysymykseen vastaavia alkuperäisilmauksia. Alkuperäisilmauksista muodostui 

runsaasti pelkistyksiä. Pelkistyksistä muodostui 40 alaluokkaa, joista taas muodostui 

seitsemän yläluokkaa. Yläluokista muodostui yksi pääluokka (ks. Liite 4). Yläluokkia 

ovat: läheisten tuen merkitys syöpää sairastaneelle nuorelle, ulkopuolisen tuen tarve 

syöpää sairastaneelle nuorelle, sairauteen asennoitumisen merkitys, sairastumisesta 

aiheutuvat tunteet, syövän vaikutus tulevaisuuteen, syövän vaikutus ihmissuhteisiin ja 
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syövän aiheuttamat muutokset identiteetissä. Pääluokaksi muodostui nuorten 

kokemuksia syöpäsairaudestaan. Yläluokat ja niistä muodostunut pääluokka näkyvät 

alla olevassa kuviossa 3. 

Opinnäytetyön tulokset esitellään seuraavissa kappaleissa. Tulokset jaoteltiin ja nimettiin 

yläluokkien mukaan. Sulkeissa olevat numerot osoittavat, mistä artikkelista tulokset ovat 

muodostuneet. Numeroidut artikkelit löytyvät liitteestä 2. 

 

Kuvio 3.  Sisällönanalyysistä muodostuneet yläluokat ja pääluokka 

6.1 Läheisten tuen merkitys syöpää sairastaneelle nuorelle 

Läheisten tuen merkitys syöpää sairastaneelle nuorelle muodostui ensimmäiseksi 

yläluokaksi. Tämä yläluokka koostui kolmesta alaluokasta (ks. Kuvio 4). Alaluokat olivat: 

läheisiltä odotettu tuki, ystävien tuen tärkeys ja perheen tuen tärkeys.   
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Kuvio 4. Läheisten tuen merkitys syöpää sairastaneelle nuorelle 

Tuloksien mukaan nuoret odottivat läheisten olevan läsnä ja välittömästi tavoitettavissa, 

olevan huolissaan, osallistuvan tukemiseen sekä tarjoavan tukea sairauden aikana (6). 

Nuoret odottivat ystäviltään yhteydenottoa, mikäli ystävät eivät päässeet käymään (6). 

Tuloksien mukaan nuoret kokivat ystävien tuen tärkeäksi. Nuoret saivat paljon tukea 

ystäviltään (3,11). Nuoret kokivat ystävät tärkeiksi tukijoiksi, jotka auttoivat nuoria 

jaksamaan läpi sairauden aiheuttamien suurten muutosten (4,9). Ystävät muun muassa 

auttoivat ulkonäöllisten muutosten hyväksymisessä, kuten meikin ja peruukkien 

kokeilussa (9). Sairauden aikana nuorille selvisi, ketkä ovat oikeita ystäviä (6). Nuoret 

tarvitsivat ystäviä ollakseen yhteydessä ulkomaailmaan sairauden aikana (6). Ystävät 

esimerkiksi kertoivat, mitä koulussa tapahtuu (6). Ystävien tavanomainen 

käyttäytyminen ja positiivinen asenne koettiin tärkeäksi (6). 

Perheeltä saatu tuki sairauden aikana oli nuorille tulosten mukaan tärkeää. Nuoret 

halusivat perheeltä tukea ja nuoret kokivat perheen tärkeimmäksi tuen lähteeksi (4,6,12). 

Yhteyden ylläpitäminen perheeseen oli tärkeää (12). Nuoret saivat perheeltä tukea ja 

perhe oli aina nuorten tukena ja rohkaisemassa (3) Kuitenkin osa nuorista koki, etteivät 

vanhemmat olleet tukena sairauden aikana (11,14). Nuoret arvostivat vanhempia, jotka 

tukivat heitä ulkonäköhuolissa (9). Perheen tavanomainen ja positiivinen käyttäytyminen 

koettiin kannustavaksi (6,11). Keskustelu perheenjäsenten kanssa auttoi nuoria 

sairaudesta selviämisessä (4). 

6.2 Ulkopuolisen tuen tarve syöpää sairastaneelle nuorelle 

Ulkopuolisen tuen tarve syöpää sairastaneelle nuorelle muodostui toiseksi yläluokaksi. 

Tämä yläluokka koostui viidestä alaluokasta (ks. Kuvio 5). Alaluokat olivat: tarve 
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terveydenhuollon ammattilaisten tuelle, vertaistuen tarve, sairaudesta aiheutuva lisätuen 

tarve, uskonto tukena sairauden ymmärtämisessä ja tiedonsaannin tarve.  

 

Kuvio 5. Ulkopuolisen tuen tarve syöpää sairastaneelle nuorelle 

Tuloksien mukaan nuoret tarvitsivat tukea terveydenhuollon ammattilaisilta. Nuoret 

kokivat saavansa tukea terveydenhuollon ammattilaisilta (3). Nuoret odottivat, että 

terveydenhuollon ammattilaiset kohtaavat nuoret yksilöinä sekä tunnistavat heidät 

mieltymyksensä ja tarpeensa (6). Nuorilla muodostui läheisiä suhteita terveydenhuollon 

ammattilaisiin (6,12). Kuitenkin nuorilla oli myös kokemuksia, että terveydenhuollon 

ammattilaiset aliarvioivat heidän tuen tarvettaan (8,12). 

Tuloksien mukaan nuorilla oli tarve ja halu saada vertaistukea muilta syöpää sairastavilta 

sekä syövästä selvinneiltä (4,9,10). Nuoret kokivat muiden syöpää sairastaneiden 

nuorten ymmärtävän heitä, ja heidän kanssaan pystyi keskustelemaan huolistaan (4,9). 

Nuorten ahdistus väheni ja elämänlaatu parani vertaistuen myötä (8). Esimerkiksi 

julkisilla paikoilla uskallettiin olla ilman peruukkia vain muiden samalta näyttävien 

potilaiden seurassa (9). 

Tuloksista ilmeni myös nuorten kokema sairaudesta aiheutuva lisätuen tarve. Nuorten 

mieltymykset tuen lähteistä olivat vaihtelevia (9). Nuoret toivoivat enemmän tukea 

ulkonäköön liittyvissä asioista (9). Nuoret turvautuivat lisätukeen monilla eri osa-alueilla, 

kuten raha-asioissa (6). Nuoret kokivat tarvetta oppia käsittelemään sairauden 

aiheuttamaa stressiä (10).   
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Tuloksista nousi esiin myös uskonnon merkitys nuorelle sairauden ymmärtämisessä ja 

selittämisessä. Osa nuorista koki sairauden olevan Jumalan rangaistus sekä henkisen 

jaksamisen ja uskon koettelemus (4,10). Nuoret kuitenkin myös saivat tukea uskonnosta 

ja syövällä oli positiivinen vaikutus uskonnollisuuteen (2,3).  Uskonto antoi nuorille 

johdatusta ja ymmärrystä sairauden aikana (3,10). 

Tuloksien mukaan nuoret myös kokivat tarvitsevansa tietoa sairaudestaan. Nuoret 

halusivat monipuolisesti tietoa sairauteensa liittyvistä asioista, esimerkiksi hoitojen 

jälkivaikutuksista, hedelmällisyyden suojaamisesta ja sairauteen liittyvästä sanastosta 

(4,6). Osa nuorista koki tiedonsaannin liiallisena ja ahdistavana (4,6). Osa nuorista koki 

tiedonsaannin riittämättömäksi, esimerkiksi syövän vaikutuksesta ihmissuhteisiin (8). 

Nuorilla oli tarve tietää, mitä muutoksia sairaus toisi mukanaan (9,10).  

6.3 Sairauteen asennoitumisen merkitys 

Sairauteen asennoitumisen merkitys muodostui kolmanneksi yläluokaksi. Tämä 

yläluokka koostui viidestä alaluokasta, mitkä esitetään kuviossa 6. Alaluokat olivat: 

huumori tukena, myönteinen asennoituminen tukena, sairauden käsittäminen, 

itsekeskeisyys osana sairautta ja päätöksentekoon osallistuminen.   

 

Kuvio 6. Sairauteen asennoitumisen merkitys 

Tuloksista ilmeni, että nuorille huumori oli apukeino sairauden aikana. Huumori oli 

tärkeää nuorille, ja se auttoi sietämään sairautta (6). Huumoria käytettiin keinona 

vähentää sosiaalisten tilanteiden epämukavuutta (9). Esimerkiksi kiusallisia tilanteita 

piristettiin huumorilla (9). 
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Myös myönteinen asennoituminen toimi tukena nuorille sairauden aikana. Myönteinen 

ajattelu oli apuna sairauden aikana, ja nuoret halusivat positiivisuutta ympärilleen 

(3,6,10,12). Myönteisen ajattelun avulla sairastamiseen tuli uusia näkökulmia ja se auttoi 

nuoria jaksamaan (3,4,10,11,12). Positiivisuus auttoi nuoria selviytymään epämukavista 

sosiaalisista tilanteista, esimerkiksi kiusallisista kysymyksistä (9). 

Tuloksien mukaan sairauden käsittäminen vaikutti nuorten sairauteen asennoitumiseen. 

Nuoret pohtivat paljon, miksi juuri he sairastuivat (3,4,). Osalle nuorista syöpädiagnoosi 

oli äkillinen ja yhtäkkinen, ja osalle se oli traumaattinen kokemus (4,5,6,12). Sairautta 

pidettiin väliaikaisena, eikä sitä haluttu ajatella loputtomasti, tai sairauden ei haluttu 

hallitsevan päivittäistä elämää (6). Osa nuorista ei kokenut olevansa vaarassa, ja hoito 

nähtiin ajanjaksona, josta oli selvittävä (6,11).  

Tutkimustulosten mukaan itsekeskeisyys oli osa nuorten sairautta. Syöpäkokemus 

voimisti nuorten itsekeskeisyyttä, mikä suojasi nuorten yksilöllisyyttä ja auttoi sietämään 

sairautta (6). Sairauden aikana nuorilla oli vähemmän voimia huomioida muita, ja nuorilla 

oli vaikeuksia hyväksyä, jos muita autettiin ennen heitä (6). 

Tuloksista ilmeni, että nuoret halusivat osallistua sairauden aikaiseen päätöksentekoon. 

Osa nuorista kuitenkin koki, että päätöksentekoon osallistumista rajoitettiin (5,6). Nuoret 

kokivat, etteivät he osallistuneet päätöksentekoon esimerkiksi heikentyneen terveyden, 

kehonkuvan huolien tai  kehityksellisen kypsymättömyyden vuoksi (5,6). 

6.4 Sairastumisesta aiheutuvat tunteet 

Sairastumisesta aiheutuvat tunteet muodostivat neljännen yläluokan. Tämä yläluokka 

koostui 15:sta alaluokasta (ks. Kuvio 7.). Alaluokat olivat: tunne eristäytyneisyydestä, 

sairauden aiheuttama häpeän tunne, tunne itsenäisyyden menettämisestä, sairaudesta 

aiheutuva ahdistus, syövän aiheuttama erilaisuuden tunne, sairaudesta johtuva 

epävarmuuden lisääntyminen, sairaudesta aiheutuva kuolemanpelko, syövästä 

aiheutuvat kielteiset tunteet, pelko kontrollin menettämisestä, syövän aiheuttama 

syyllisyys, syövän aiheuttama huoli, sisukkuus sairauden aikana, lisääntynyt 

haavoittuvuuden tunne, yksinäisyyden tunne ja syöpähoitojen aiheuttama 

epämukavuus. 
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Kuvio 7. Sairaudesta aiheutuvat tunteet 

Tutkimustuloksista ilmeni, että nuoret kokevat olevansa eristäytyneitä sairauden aikana. 

Nuoret tunsivat olevansa eristäytyneitä sairauden aikana, ja se koettiin vaikeana asiana 

(1,3,4,10). Nuoret tottuivat jäämään kotiin, ja eristäytyminen teki sairaudesta 

vaikeampaa selvitä (6,9).  

Tuloksista ilmeni myös nuorten kokevan häpeää sairauden aikana. Luokittelu 

syöpäpotilaaksi aiheutti nuorissa häpeän tunnetta, ja se sai nuoret tuntemaani itsensä 

haavoittuvaisemmaksi ja lannistuneemmaksi (10). Syövän aiheuttama häpeä vähensi 

nuorten osallistumista sosiaalisiin tilanteisiin (10). 

Tuloksista nousi esiin myös nuorten tunne itsenäisyyden menettämisestä. Sairauden 

aikana nuorten oli turvauduttava muiden tukeen, ja he kokivat alistuneisuutta ollessaan 

riippuvaisia muiden avusta (5,6). Sairauden aiheuttama itsenäisyyden ja vapauden 

menettäminen koettiin turhauttavana, haastavana ja rajoittavana (3,6). 

Tuloksien mukaan nuoret kokivat sairauden aikana ahdistusta. Sairauden aiheuttamat 

fyysiset oireet, kuten väsymys, pahoinvointi ja ulkonäön muutokset aiheuttivat nuorissa 

ahdistuneisuutta (1,4,9,12). Nuoret kokivat ahdistuksen lievempänä, kun hoito tapahtui 

kotona (3). Syövän varhaisessa vaiheessa taas tunnettiin enemmän ahdistusta (3).  
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Tuloksista ilmeni myös nuorten kokemus syövän aiheuttamasta erilaisuuden tunteesta. 

Sairauden aiheuttamat fyysiset muutokset, kuten amputaatiot, hiustenlähtö ja 

leikkausarvet saivat nuoret tuntemaan itsensä erilaisiksi kuin ikätoverinsa (3,4,9,12). 

Erilaisuuden tunne johti sosiaalisten tilanteiden välttelyyn sekä vaivaantuneeseen oloon 

itsestä (9). Nuoret kokivat ihmisten tuijottavan heitä (9,10). 

Sairaudesta aiheutui myös epävarmuuden lisääntymistä. Sairauden aikana nuoret 

kokivat itsevarmuuden vähentyvän johtuen esimerkiksi arvista ja painonmuutoksista 

(3,6). Kielteiset tunteet ja tunne epäviehättävyydestä saivat nuoret kokemaan itsensä 

lannistuneeksi, mikä johti huonoon itsetuntoon (9,10). 

Sairaus aiheutti nuorille kuolemanpelkoa. Nuoret pelkäsivät ja olivat huolissaan 

kuolemasta, mikä aiheutti ahdistusta (3,4,8). Erityisesti syöpädiagnoosiin saatua koettiin 

kuolemanpelkoa, ja useimmat yhdistivät syövän mahdolliseen kuolemaan (10,11). 

Tuloksissa havaittiin, että syöpä aiheuttaa nuorissa kielteisiä tunteita. Sairauden aikana 

koettiin hyviä ja huonoja hetkiä (11). Syöpä aiheutti useita erilaisia kielteisiä tunteita, 

kuten turhautumista, hämmentyneisyyttä, järkytystä, alakuloisuutta (3,6,12). Potilaana 

olo koettiin stressaavaksi, ja se muun muassa esti potilaiden kykyä selviytyä (6,10).  

Sairauden aikana nuoret pelkäsivät kontrollin menettämistä. Nuoret kokivat sairauden 

vaikuttavan kielteisesti elämänhallintaan, ja nuoret tunsivat menettävänsä kontrollin 

(2,3). Tilannetta haluttiin hallita, esimerkiksi osallistumalla omaan hoitoonsa ja 

päätöksentekoon (4,6).  

Tuloksista ilmeni, että nuoret kokevat syyllisyyttä sairauden takia. Nuoret kokivat 

syyllisyyttä siitä, mitä heidän läheisensä käyvät läpi (4,6,). Nuoret myös kokivat 

sopimattomaksi tuoda esiin sellaisia huolia, jotka voitaisiin nähdä turhamaisina (9). 

Tuloksien mukaan nuoret kokivat huolia syövän aikana. Huoli koettiin ahdistavana (1). 

Nuoret olivat huolissaan useista asioista, kuten fyysisestä terveydestään ja 

tulevaisuudestaan (4,9,12). Nuorena syöpädiagnoosin saaneilla on usein ahdistusta 

syövän myöhäisemmistä vaikutuksista, kun taas syövästä selvinneet olivat huolissaan 

syövän uusiutumisesta (4,12). 
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Tutkimustuloksissa havaittiin eri tekijöiden vaikuttavan nuorten sisukkuuteen. Sisukkuus 

auttoi selviytymään ulkonäöllisten muutosten hyväksymisessä (9). Monet eri asiat kuten 

mieliala, kokemukset ja stressi vaikuttivat sinnikkyyteen (10). Sinnikkyys vaihteli 

sairauden eri vaiheissa (10). Sinnikkyyttä lisäsivät positiivinen ajattelu ja tavoitteiden 

asettaminen (10,11). 

Tutkimustuloksista nousi esiin myös nuorten kokema haavoittuvuuden tunne. Kehon 

ulkoiset muutokset ja kielteiset tunteet lisäsivät haavoittuvuuden tunnetta (9,10). 

Haavoittuvuuden tunteet vaikeuttivat todellisen minän paljastamista (4). Nuoret kokivat 

menettävänsä haavoittumattomuutensa aikaisin, eivätkä olleet yhtä haavoittuvaisia kuin 

ikätoverinsa (12). 

Tulosten mukaan nuoret kokivat myös yksinäisyyttä sairauden aikana. Koko sairauden 

ajan koettiin yksinäisyyttä, mikä koettiin uhkana positiiviselle asenteelle ja normaalille 

elämälle (1,6). Hylätyksi tulemisen tunne ja yksinäisyys koettiin vaikeiksi asioiksi (6,10). 

Sairaalassa oleminen ja syöpähoidot aiheuttivat osalle koti-ikävää (1). 

Tuloksista havaittiin syöpähoitojen aiheuttavan epämukavuuden tunteita. Hoitojen 

aiheuttama kipu koettiin rankaksi, ahdistavaksi ja rajoittavaksi (1,3,6). Kipua ja 

pahoinvointia ei haluttu ajatella loputtomasti, eikä siitä kerrottu kaikille (6). Useat asiat, 

kuten hoitojen haittavaikutukset, hoitotavat ja diagnostiset kokeet koettiin epämukaviksi 

(3,4). 

6.5 Syövän vaikutus tulevaisuuteen 

Syövän vaikutus tulevaisuuteen muodostui viidenneksi yläluokaksi. Tämä yläluokka 

koostui kolmesta alaluokasta (ks. Kuvio 8). Alaluokat olivat: myönteiset vaikutukset 

tulevaisuuden suunniteluun, huoli seksuaaliterveydestä ja kielteiset vaikutukset 

tulevaisuuden suunnitteluun. 
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Kuvio 8. Syövän vaikutus tulevaisuuteen 

Tulosten perusteella sairaudella havaittiin olevan myönteinen vaikutus tulevaisuuden 

suunnitteluun. Syövällä oli myönteinen vaikutus tulevaisuuden suunnitteluun ja 

tavoitteiden asettamiseen, eikä suurin osa ollut huolissaan syövän vaikutuksesta 

tulevaisuuteen (2,6). Tavoitteiden asettaminen auttoi olemaan vahva ja sitkeä (10). 

Tulevaisuuden suunnitelmat edistivät myönteistä ajattelua (11). 

Tuloksista ilmeni myös nuorten kokema huoli seksuaaliterveydestä. Sairauden koettiin 

vaikuttavan negatiivisesti lastenhankkimissuunnitelmiin (2,8). Nuoret pelkäävät 

tulevansa hylätyiksi hedelmättömyytensä vuoksi (4). Sairaus lisäsi huolia seksin 

harrastamisesta ja vaikutti nuorten seksuaali-identiteettiin (4). 

Toisaalta tuloksissa ilmeni myös syövän aiheuttamat kielteiset vaikutukset tulevaisuuden 

suunnitteluun. Syövällä oli negatiivinen vaikutus tulevaisuuden suunnitteluun liittyviin 

asioihin, kuten koulutus- ja työsuunnitelmiin, taloudelliseen tilanteeseen ja syövän 

periytymiseen liittyvään pelkoon (2,4,8,10). Sairauden jälkeen kouluun ja töihin 

palaaminen koettiin hankalaksi, ja nuoret olivat huolissaan kouluun sopeutumisesta 

(4,9). 

6.6 Syövän vaikutus ihmissuhteisiin 

Syövän vaikutus ihmissuhteisiin muodostui kuudenneksi yläluokaksi. Tämä yläluokka 

koostui viidestä alaluokasta (ks. Kuvio 9). Alaluokat olivat: läheisten vaikeus suhtautua 

syöpään, ihmissuhteiden heikentyminen, ihmissuhteiden vahvistuminen, halu suojella 

perhettä ja sosiaalisten tilanteiden vaikeutuminen. 
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Kuvio 9. Syövän vaikutus ihmissuhteisiin 

Nuoret kokivat läheisillään olevan vaikeuksia suhtautua syöpään. Nuoret kokivat 

läheistensä huolen niin voimakkaana, että se saattoi suututtaa nuoret (6). Nuoret myös 

kokivat ystäviensä välttelevän heitä ja olevan huolissaan heidän ulkonäöstään (9). 

Läheisten vaikeus suhtautua syöpään vaikeutti sosiaalisia tilanteita, esimerkiksi nuoret 

halusivat välttää keskustelemista huolistaan kasvotusten (9). Ystävien kesken 

sairaudesta haluttiin kuitenkin puhua rehellisesti (11). 

Tuloksista ilmeni, että syöpä vaikutti ihmissuhteisiin heikentävästi. Nuoret kokivat, että 

sairaudella oli negatiivinen vaikutus läheisiin ihmissuhteisiin (2). Uusien sosiaalisen 

kontaktien luominen aiheutti haasteita epävarmuuden ja -viehättävyyden vuoksi (4,9). 

Toisaalta ihmissuhteet myös vahvistuivat, mikä ilmenee ihmissuhteiden vahvistuminen -

alaluokassa. Syövällä koettiin olevan positiivinen vaikutus läheisiin ihmissuhteisiin 

(2,3,4) 

Tuloksista nousi esiin nuorten halu suojella perhettään. Nuoret olivat huolissaan 

läheistensä hyvinvoinnista, minkä takia he halusivat suojella läheisiään surulta ja 

helpottaa heidän epätoivoaan (4,6). Nuoret kokivat ahdistavaksi nähdä perheen 

järkyttyneet reaktiot, eikä vanhemmille aina kerrottu negatiivisa ajatuksia (6,9).  

Tulosten mukaan nuoret kokivat sairauden vaikeuttavan sosiaalisia tilanteita. Nuoret 

halusivat vältellä yhteenottoja ja olivat peloissaan negatiivisista reaktiosta sosiaalisissa 

tilanteissa (6,9). Ulkonäköhuolet saivat nuoret epäröimään muuttuneen ulkonäkönsä 

paljastamista, mikä vaikeutti sosiaalisia tilanteita (9).  
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6.7 Syövän aiheuttamat muutokset identiteetissä 

Syövän aiheuttamat muutokset identiteetissä muodostui seitsemänneksi yläluokaksi. 

Tämä yläluokka koostui neljästä alaluokasta (ks. Kuvio 10). Alaluokat olivat: syövän 

aiheuttama muutos käsitykseen itsestä, asennoitumisen muuttuminen, syövän 

aiheuttamat muutokset kehonkuvassa, hiustenlähdöstä aiheutuvat haasteet ja halu 

tuntea itsensä tavalliseksi. 

 

Kuvio 10. Syövän aiheuttamat muutokset identiteetissä 

Tutkimuksessa havaittiin nuorten kokevan muutoksia itsessään. Syöpähistorian 

paljastaminen läheisille oli merkittävä asia, ja nuoret halusivat, että heidän identiteettinsä 

hyväksyttäisiin (4,6). Muuttunut ulkonäkö koettiin ahdistavana (9). Moni koki sairauden 

vaikuttavan sukupuoli-identiteettiin, eivätkä he halunneet menettää itseään 

syöpäkokemukselle (6). Syövällä oli kuitenkin myös myönteisiä vaikutuksia 

itsevarmuuteen ja identiteettiin (11,12). 

Sairauden havaittiin myös vaikuttavan nuorten asennoitumiseen. Sairaus auttoi 

löytämään merkityksellisyyden tunteen ja kasvamaan henkisesti (3,9,10,11). Sairaus 

haastoi nuorten käsityksen elämästä (4,10,11,12). Nuorena sairastettu syöpä voi 

vaikuttaa aikuistumisprosessiin (12). 

Tuloksista nousi esiin nuorten kokemat syövästä aiheutuvat muutokset kehonkuvassa. 

Sairauden koettiin vaikuttavan negatiivisesti kehonkuvaan (2). Nuorilla oli useita pelkoja 

ja haasteita liittyen muuttuneeseen ulkonäköön (4,6,8). Tavanomaiselta näyttämisen 

tarve motivoi keksimään erilaisia keinoja muuttuneen ulkonäön peittelyyn (9). 
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Tuloksista ilmeni nuorten kokemat haasteet sairauden aiheuttaman hiustenlähdön takia. 

Hiustenlähtö koettiin haastavana ja vaikeana asiana (6,9,11). Peruukkien käyttäminen 

koettiin hyödylliseksi, mutta niihin liittyi myös leimaantumisen pelko (9).  

Tutkimustuloksista ilmeni nuorten halu tuntea itsensä tavalliseksi sairauden aikana. 

Tavallisuuden tunnetta pidettiin tärkeänä (3). Nuoret halusivat, että heitä kohdellaan 

kuten ennen diagnoosia, ja he halusivat pitää kiinni normaalista elämästään (3,4,6,10). 

Nuoret pelkäsivät syöpäsairaaksi leimaantumista, mikä muun muassa johti huoliin 

sosiaalisista tilanteista ja huonoon itsetuntoon (8,9). 

7 Pohdinta 

7.1 Tuloksien tarkastelu ja johtopäätökset 

Tämän opinnäytetyön tulokset osoittavat, että syöpä vaikuttaa nuoren elämään monilla 

eri osa-alueilla. Aineistossa toistuivat samat aihealueet, joten sisällönanalyysi onnistui 

sujuvasti. Tulokset olivat samankaltaisia aiempien tutkimusten tulosten kanssa. Kuten 

aiemmissakin tutkimuksissa, myös tämän opinnäytetyön tuloksista ilmenee sairauden 

aiheuttavan paljon huolta nuorten keskuudessa. Huolet voidaan luokitella fyysisiin, 

psyykkisiin, kognitiivisiin, sosiaalisiin ja tulevaisuuden huoliin (Yeh 2002: 232–239). 

Syöpää sairastaneiden nuorten merkittävimmiksi kokemuksiksi muodostui syövän 

aiheuttama erilaisuuden tunne ja halu tulla kohdelluksi normaalisti sairaudesta 

huolimatta. Kuten aiemmissakin tutkimuksissa, nuoret pyrkivät normaaliuteen sairauden 

aikana ja haluavat tuntea olevansa niin kuin muut (Morgan ym. 2010).  

Syöpä lisää nuorten haavoittuvuuden tunnetta, koska nuoret pelkäävät eristäytyneisyyttä 

ja yksinäisyyttä. Myös aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että nuoret pelkäävät 

ulkopuolelle jäämistä ja ikätovereiden hylkäämäksi tulemista (Yeh 2002: 232–239; Small 

1993: 377–379; Ramini ym. 2008: 72–79).   

Sairauden aikana läheisten tuki on nuorille tärkeää. Nuoret tukeutuvat erityisesti perheen 

ja ystävien tukeen, mikä auttaa nuoria tuntemaan olonsa hyväksytyksi läheisten 

keskuudessa. Tulosta tukee myös aikaisemmat tutkimukset aiheesta, joissa on havaittu 

perheen ja ystävien tuen olevan tärkeää nuorelle (Morgan ym. 2010; Ramini ym. 2008: 

72–79). Nuoret kokevat avuttomuutta sairauden aikana, ja tukeutuessaan erityisesti 
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perheen tukeen, he kokevat myös riippuvuuden tunnetta muista. Aiemmissa 

tutkimuksissa havaittiin nuorten kokevan erityisesti syöpähoitojen keskivaiheessa 

enemmän riippuvuutta vanhempiinsa kuin ystäviinsä. Sosiaalisen tuen lisäksi apua 

tarvittiin muun muassa päivittäisissä toiminnoissa. (Hinds 2003: 281–286.) 

Tämän opinnäytetyön tuloksista ilmenee, että vertaistuki auttoi nuoria selviämään 

sairaudestaan. Nuoret kokivat tarvitsevansa yhteyttä muihin syöpäpotilaisiin, näin ollen 

muut syöpää sairastaneet olivat tärkeä tuen lähde nuorille. Nuoret toivoivat saavansa 

hoitoa ikäistensä seurassa, jotta heillä olisi yhteys ikätovereihinsa ja mahdollisuus saada 

vertaistukea. (Morgan ym. 2010; Ramini ym. 2008: 72–79.) 

Nuoret kokevat tarvitsevansa tietoa sairaudestaan, etenkin ulkonäön muutoksista ja 

niistä selviytymisestä. Osa nuorista ei halunnut liikaa tietoa tilanteestaan, ja liiallinen tieto 

saatettiin kokea hämmentäväksi. Aiemmat tutkimukset osoittavat nuorten tarvetta saada 

enemmän tietoa sairaudestaan (Yeh 2002: 232–239). Sairaus vaikuttaa myös nuorten 

päätöksentekoon osallistumiseen. Aikaisemmissa tutkimuksissa korostui se, että nuoret 

tukeutuivat vanhempien ja hoitohenkilökunnan mielipiteeseen (Hinds 2003: 281–286). 

Tämän opinnäytetyön tulokset osoittavat, että nuorilla olisi halua osallistua 

päätöksentekoon itsenäisemmin.  

Opinnäytetyön tuloksista selviää, että myönteinen asennoituminen on tukena 

sairastamisessa. Nuoret arvostavat positiivista ajattelutapaa ja koittavat löytää 

positiivisia näkökulmia sairaudestaan. Myös aiemmissa tutkimuksissa korostui nuorten 

positiivinen asenne etenkin sairauden alkuvaiheessa (Yeh 2002: 232–239; Decker ym. 

2007: 681–688).  

Kuitenkin tuloksista ilmeni, että sairaus aiheuttaa epävarmuutta muun muassa 

muuttuvan ulkonäön takia. Tämän opinnäytetyön tuloksista poiketen aiemmissa 

tutkimuksissa on havaittu, että nuorten epävarmuus korostuu etenkin diagnoosin 

saadessa. Epävarmuutta aiheuttivat esimerkiksi arvaamaton taudin kulku ja mahdolliset 

kivut. (Decker ym. 2007: 681–688.) 

Opinnäytetyön tulosten mukaan nuoret kokevat syövän vaikuttaneen heidän 

näkemyksiinsä elämästä. Syöpä saa nuoret arvostamaan elämää enemmän, tuntemaan 

itsensä vahvemmaksi ja laajentamaan näkökulmia. Tätä tukevat myös aiemmat 
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tutkimukset, joissa havaittiin syövän vaikuttaneen nuorten itseluottamukseen 

myönteisesti ja arvostuksen elämää kohtaan nousseen (Ramini ym. 2008: 72–79). 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tuloksissa merkittävimpiin nuorten kokemuksiin kuuluivat 

kehonkuvan ja identiteetin muutokset. Nuoret kokivat paljon pelkoa ja epävarmuutta 

muuttuvasta ulkonäöstään. Aiemmissa tutkimuksissa nuorilla oli pelkoa ulkonäkönsä 

muutoksista. Muutoksia yritettiin peittää erilaisin peittelykeinoin, esimerkiksi peruukeilla. 

Kuitenkaan aiemmissa tutkimuksissa pelko ja epävarmuus kehonkuvan muutoksista ei 

noussut yhtä merkittäväksi kokemukseksi kuin tämän opinnäytetyön tuloksissa. (Ramini 

ym. 2008: 72–79; Small 1993: 377–379.) 

7.2 Luotettavuus 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on tuottaa luotettava ja kuvaileva vastaus 

tutkimuskysymykseen (Kangasniemi – Utriainen – Ahonen – Pietilä – Jääskeläinen – 

Liikanen 2013: 292–294).  Tutkimuksen luotettavuutta on tärkeää arvioida 

tutkimustoiminnan, tieteellisen tiedon ja sen hyödyntämisen kannalta (Kylmä – Juvakka 

2007: 127). Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa luotettavuutta pohditaan 

tutkimuskysymyksen ja valitun kirjallisuuden oikeanlaisella perustelulla (Kangasniemi 

ym. 2013: 292–294). Opinnäytetyössämme arvioimme luotettavuutta laadullisen 

tutkimuksen luotettavuuskriteereillä, joita olivat uskottavuus, vahvistettavuus, 

refleksiivisyys ja siirrettävyys (Kylmä – Juvakka 2007: 128). 

Laadullisen tutkimuksen uskottavuus muodostuu tutkimuksen ja sen tulosten 

uskottavuudesta sekä niiden osoittamisesta tutkimuksessa (Kylmä – Juvakka 2007: 

128). Opinnäytetyössämme uskottavuutta lisää se, että tekijöitä on kolme, ja 

keskustelimme läpi tutkimuksen tutkimusprosessista ja sen tuloksista ryhmän sisällä.  

Lisäksi keskustelimme ja saimme palautetta muilta Näe minut näin –hankkeelle 

opinnäytetyötä tehneiltä opiskelijoilta kaikissa opinnäytetyön vaiheissa. Hyödynsimme 

myös ohjaavien opettajien antamaa palautetta ja kehitysideoita. Opinnäytetyöprosessin 

aikana osallistuimme opinnäytetyön tekemistä tukeviin työpajoihin. Opinnäytetyön 

uskottavuutta lisää se, että syvennyimme ryhmänä aiheeseen tarkkaan ja läpi prosessin 

tarkastelimme kriittisesti omaa työtämme, mikä vaati aikaa opinnäytetyön tekemiseen 

(Kylmä – Juvakka 2007: 128). 
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Vahvistettavuus näkyy laadullisessa tutkimuksessa prosessin jatkuvana läpinäkyvänä 

kirjaamisena (Kylmä – Juvakka 2007: 129). Opinnäytetyöstämme tulee ilmi prosessin eri 

vaiheet. Laadimme tiedonhauntaulukon, josta löytyy tutkimukseemme valitut artikkelit 

hakukriteereineen (ks. Liite 1).  Lisäksi opinnäytetyöstämme löytyy itse laatimamme 

sisäänotto- ja poissulkukriteerit aineiston valintaan. Näiden avulla ilmenee, kuinka 

olemme päätyneet tuloksiimme ja johtopäätöksiimme. Opinnäytetyöhömme olemme 

myös avanneet sisällönanalyysin eri vaiheet.  

Opinnäytetyömme aikana olimme tietoisia omista lähtökohdistamme, mikä tukee 

refleksiivisyyttä (Kylmä – Juvakka 2007: 129). Meillä ei ollut aikaisempaa kokemusta 

kirjallisuuskatsauksen tekemisestä, ja opinnäytetyön tekeminen on ollut meille 

oppimisprosessi. Tiedonhakua ja sisällönanalyysia olemme tehneet aikaisemmilla 

opintojaksoilla pienemmässä mittakaavassa. Olemme tiedostaneet 

kokemattomuutemme mahdolliset vaikutukset aineistoon ja tutkimusprosessiimme. 

Olemme jatkuvasti opinnäytetyön aikana kehittäneet osaamistamme ja arvioineet 

toimintaamme ja työtämme kriittisesti.  

Siirrettävyydellä tarkoitetaan tutkimustulosten siirrettävyyttä muihin kohteisiin tai 

tilanteisiin (Kylmä – Juvakka 2007: 129). Tarkoin rajattu kohderyhmä ja spesifi sairaus 

rajaavat mahdollisuuksia siirtää tutkimustuloksiamme näistä poikkeaviin kohderyhmiin. 

Tutkimustulokset ovat kansainvälisesti siirrettävissä, sillä opinnäytetyömme aineisto 

koostuu useiden eri maiden tutkimuksista. 

7.3 Eettisyys 

Opinnäytetyömme jokaisessa vaiheessa olemme pyrkineet toimimaan eettisesti. 

Tutkimusetiikassa pyritään vastaamaan kysymykseen oikeista säännöistä, joita 

tutkimuksen teossa tulisi noudattaa (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2013: 

211).  Tieteellinen tutkimus tulee suorittaa hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä 

tavalla, jotta se on eettisesti hyväksyttävä ja luotettava, ja tutkimuksen tulokset ovat 

uskottavia. Koko tutkimusprosessin ajan toimintatapoinamme on ollut rehellisyys, 

yleinen huolellisuus ja tarkkuus. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012: 6.) Pohdimme 

pitkään tutkimuskysymyksemme muotoilua ja rajausta, mikä edistää tutkimusaiheen 

tarkastelua syvällisesti ja monipuolisesti (Kangasniemi ym. 2013: 295). 
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Tutkimuksen eri vaiheissa olemme ottaneet huomioon, ettei toisten tekstiä plagioida tai 

muiden tutkijoiden, kehittäjien tai toimijoiden tekemää osuutta vähätellä, vaan käytetyt 

lähteet on merkitty selkeästi esiin. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012: 6.) Olemme 

tarkistaneet opinnäytetyömme eettisyyden varmistamiseksi Turnitin-ohjelmassa. 

Heti alussa kaikkien tutkimuksen osapuolten tulisi hyväksyä yhteinen sopimus heitä 

koskevista oikeuksista, tekijyyttä koskevista periaatteista, vastuista ja velvollisuuksista 

sekä aineistojen säilyttämistä ja käyttöoikeuksia koskevista kysymyksistä. 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012: 6). Prosessin alussa eettisyyden 

turvaamiseksi Näe minut näin –hankkeen ja Metropolian välille on tehty sopimus 

opintoihin liittyvästä projektista. Kirjallisuuskatsausta varten meidän ei tarvinnut hakea 

tutkimuslupia.  

Opinnäytetyön kohderyhmä koostui alaikäisistä nuorista, mikä vaatii eettistä 

tarkkaavaisuutta. Nuorista tutkimuskohteena on erikseen säädetty Suomen laissa (Laki 

lääketieteellisistä tutkimuksista 488/1999 § 8). Opinnäytetyön tulokset perustuivat 

kansainvälisiin tieteellisiin julkaisuihin, joten on oletettavaa, että myös niissä on 

noudatettu nuoriin liittyviä eettisiä ja juridisia periaatteita.  

Tuloksia ei tulisi yleistää kritiikittömästi, vaan ne pitäisi esittää raportoinnissa rehellisesti, 

tarkasti ja huolellisesti niitä vääristelemättä varmistaen kuitenkin tietosuojan 

säilymisen (Ojasalo – Moilanen – Ritalahti 2014: 48–49; Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2012: 7).  

Opinnäytetyön eettisyyttä vahvistaa se, että sisällönanalyysiä tehdessä 

alkuperäisilmaukset käännettiin sanasta sanaan MOT-sanakirjaa käyttäen. 

Sisällönanalyysia tehdessä pyrittiin välttämään tekstin sisällön tulkitsemista. 

Opinnäytetyön tulokset on raportoitu tutkimuseettisten periaatteiden mukaan.  

7.4 Tulosten hyödyntäminen ja jatkotutkimusehdotukset 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla syöpää sairastaneiden nuorten kokemuksia 

sairaudestaan. Tämän kirjallisuuskatsauksen myötä saatiin tietoa syöpää sairastaneiden 

nuorten kokemuksista sairaudestaan. Tuloksista käy ilmi, että syöpä vaikuttaa nuorten 

elämään monella eri osa-alueella. Erityisesti erilaisuuden tunne, identiteetin muutokset, 
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läheisten tuen tarve sekä tunne itsenäisyyden menettämisestä olivat nuorten 

merkittävimpiä kokemuksia.  

Nuoret kokevat syövän vaikeana ja haasteellisena, ja se vaikuttaa nuorten normaaliin 

kehitykseen. Terveydenhuollon ammattilaisena on tärkeää olla tietoinen nuoren 

normaalista kehityksestä, sekä syöpää sairastaneiden nuorten kokemista haasteista ja 

niiden vaikutuksista nuorten kehitykseen.   

Näe minut näin -hanke voi hyödyntää opinnäytetyöstä saatuja tuloksia hankkeen 

etenemisessä. Tuloksia nuorten kokemuksista sairaudestaan voidaan käyttää myös 

apuna ja tukena syöpää sairastavien nuorten läheisille sekä nuorten kanssa 

työskenteleville ammattilaisille. Opinnäytetyöstä saatuja tuloksia voidaan käyttää myös 

syöpää sairastavien ja heidän läheistensä tukipalveluiden kehittämiseen. Ammatillisesti 

tuloksia voi hyödyntää vuorovaikutuksessa syöpää sairastavien nuorten kanssa, sekä 

nuorten tukemisessa ja auttamisessa uudessa ja haastavassa elämäntilanteessa. 

Tämän kirjallisuuskatsauksen aineistossa käytettiin vain kansainvälisiä tutkimuksia, sillä 

yhtäkään sisäänottokriteereitä täyttävää suomalaistutkimusta ei ollut saatavilla. Tuloksiin 

voi siis vaikuttaa kulttuuriset tekijät, ja tulokset eivät ole yleistettävissä minkään tietyn 

maan nuoriin. Jotta aiheesta tiedettäisiin juuri suomalaisten nuorten näkökulmasta, 

tarvittaisiin tutkimuksia suomalaisten syöpää sairastaneiden nuorten kokemuksista.  
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Tiedonhauntaulukko 

 

Tietokanta Hakusanat Rajaukset Osumat Valittu otsikon 
perusteella 

Valittu tiivistelmän 
perusteella 

Valittu artikkelin 
perusteella 

Valittu koko tekstin 
perusteella 

Cinahl (MM "Cancer patients") AND 
adolescent OR teenager OR young 
people OR youth AND experience OR 
psychosocial OR "quality of life" OR 
feeling OR attitude OR coping OR view 
OR perspective OR perception 

2009-2018 

Kieli: englanti 

151 51 23 8 8 (1,3,4,5,6,9,10,11)  

Eric cancer AND adolescent OR teenager 
OR young people OR youth 

2009-2018 65 7 2 0 0 

Medic Cancer OR neoplasm OR syöpä* OR 
syövä* AND adolescent OR teenager 
OR young people OR youth OR nuor* 
AND experience OR psychosocial OR 
"quality of life" OR feeling OR attitude 
OR coping OR view OR perspective OR 
perception OR kokemu* OR selviyty* 
OR ajatu* 

2009-2018 

Kielet: suomi 
ja englanti 

26 3 1 0 0 

PubMed cancer OR neoplasm AND adolescent 
OR teenager OR young people OR 
youth AND experience OR 
psychosocial OR "quality of life" OR 
feeling OR attitude OR coping OR view 
OR perspective OR perception 

Aikaraja: 10 
vuotta 

Kieli: englanti 

Hakusanat 
otsikossa 

65 29 7 4 4 (2,7,8,12) 
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Aineiston kuvailutaulukko 

Tutkimus, tekijät, vuosi, 
paikka 

Tarkoitus/tavoite Kohderyhmä/otos Toteutus Keskeiset tulokset 

1. Symptom characteristics 
among hospitalized children 
and adolescents with cancer 

Linder, Lauri – Al-Qaaydeh, 
Sharifa – Donaldson, Gary 

2017, Yhdysvallat 

Tutkimuksessa kuvataan 
sairaalassa olevien syöpää 
sairastavien lasten ja nuorten 
yksilöllisten oireiden 
yleisyyttä, ankaruutta ja 
kestoa, sekä oireista 
aiheutuvaa ahdistusta. 

50 lasta ja nuorta Osanottajat täyttivät 
”Memorial Symptom 
Assessment Scale” –
asteikkoa kolmen 
vuorokauden ajan. 

Kemoterapiaa saavat lapset 
ja nuoret kokevat monenlaisia 
fyysisiä ja psykososiaalisia 
oireita sairaalassaolonsa 
aikana. Rankimmat oireet 
eivät välttämättä ole 
ahdistavimpia potilaille. 

2. Positive and negative 
psychosocial impact of being 
diagnosed with cancer as an 
adolescent or young adult 

 Bellizzi, Keith – Smith, 
Ashley –Schmidt, Steven – 
Keegan, Theresa –  Zebrack, 
Brad – Lynch, Charles – 
Deapen, Dennis – 
Snorhavorian, Margarett – 
Tompkins, Bradley – Simon, 
Michael – AYA HOPE Study 
collaborative group 

2012, Yhdysvallat 

Tarkoituksena oli tutkia 
syöpää sairastavien nuorten 
ja nuorten aikuisten 
kokemuksia syövän 
psykososiaalisista 
vaikutuksista. 

Syöpää sairastavat nuoret ja 
nuoret aikuiset (n=523) 

Tieto kerättiin seitsemästä 
kansallisen syöpäinstituution 
rekisteristä. 

Keskimäärin syövän koettiin 
vaikuttavan negatiivisesti 
etenkin taloudelliseen 
tilanteeseen, kehonkuvaan, 
elämänhallintaan, 
työsuunnitelmiin, 
parisuhteeseen ja 
lastenhankkimissuunnitelmiin. 
Positiiviset vaikutukset 
liittyivät ihmissuhteisiin, 
tulevaisuuden suunnitelmiin 
sekä koherenssin tunteeseen. 

3. Supporting the 
psychological needs 

Tarkoituksena oli selvittää, 
millaisia psykologisia 
haasteita teini-ikäiset ja 

6 artikkelia Kirjallisuuskatsaus Teini-ikäiset ja nuoret aikuiset 
kohtaavat yksilöllisiä 
psykologisia huolenaiheita ja 
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of teenagers and young 
adults during cancer 
treatment: a literature review 

Hughes, Natasha – Williams, 
Julia –Shaw, Carole 

2017, Iso-Britannia 

nuoret aikuiset kohtaavat 
syöpähoitojen aikana. 

haasteita syöpähoitojen 
aikana. Löytyi kolme 
pääteemaa, joista nuorilla oli 
eniten huolia: pelko hoidoista, 
huoli sairauden vaikutuksesta 
elämään ja 
selviytymiskeinoista. 

 

4. Psychosocial care of 
adolescent and young adult 
patients with cancer and 
survivors 

Zebrack, Brad – Isaacson, 
Sinéad 

2012, Yhdysvallat 

Tarkoituksena oli lisätä tietoa 
syöpää sairastavien parissa 
työskenteleville sekä edistää 
nuorten henkistä kykyä elää 
syövän kanssa. 

Nuoret ja nuoret aikuiset Katsausartikkeli Tyypillisiä nuorten ja nuorten 
aikuisten huolia ovat 
identiteetin kehittyminen, 
kehonkuva, intiimien ja 
läheisten ihmissuhteiden 
luominen, perheestä 
erkaantuminen ja itsenäisten 
päätösten tekeminen 
tulevaisuuteen liittyen. 

5. A qualitative study of 
phase III cancer clinical trial 
enrollment decision-making: 
perspectives from 
adolescents, young adults, 
caregivers and providers  

Barakat, Lamia – Schwartz, 
Lisa – Reilly, Anne –Deatrick, 
Jane – Balis, Frank  

2014, Yhdysvallat 

Tarkoituksena oli kuvata 
kolmea tekijää, jotka 
vaikuttavat nuoren 
syöpähoitoihin 
osallistumiseen, 
sitoutumiseen ja 
asenteeseen hoitoja 
kohtaan. 

15–23-vuotiaat nuoret, joilla 
on diagnosoitu syöpä (n=13) 

Otokseen otettiin yhteyttä 
ensin postitse, minkä jälkeen 
heille soitettiin. Tutkimus 
toteutettiin haastatteluina. 

Ahdistus ja sairauden myötä 
alentunut elämänlaadun 
kokemus vähensivät nuorten 
osallistumista 
päätöksentekoon.   
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6. ”The AYA director'': a 
synthesizing concept to 
understand psychosocial 
experiences of adolescents 
and young adults with cancer 

Belpame, Nathalie – Kars, 
Marjike – Beeckman, Dimitri 
– Decoene, Elsie – 
Quaghebeur, Marijke – Van 
Hecke, Ann – Verhaeghe, 
Sofie 

2015, Belgia 

Tavoitteena oli kuvailla 
syöpää sairastavien nuorten 
ja nuorten aikuisten 
psykososiaalisia 
kokemuksia. 

15–25-vuotiaat  syöpää 
sairastavat nuoret ja nuoret 
aikuiset (n=23) 

Aineisto kerättiin 
puolistrukturoiduilla 
haastatteluilla 

Merkittäviä haasteita olivat 
sairauden aiheuttamat 
fyysiset seuraukset ja 
syöpähoidot, itsenäisyyden 
tunteen menetys ja yksin 
oleminen. Tärkeimmät 
selviytymiskeinot olivat 
mahdollisten elämän uhkien 
välttäminen sekä positiivisen 
asenteen ja normaalin elämän 
ylläpitäminen 

7. Assessment of quality of 
life in adolescent patients 
with cancer and adolescent 
survivors of childhood cancer 

Vlachioti, Efrosini – 
Perdikaris, Pantelis –  
Megapanou, Efstathia –
Sava, Floria – Matzio, Vasiliki 

2016, Kreikka 

 

Tavoitteena oli arvioida 
syöpää sairastavien nuorten 
ja lapsuuden syövästä 
selvinneiden nuorten 
elämänlaatua ja siihen 
vaikuttavia tekijöitä. 

13–20-vuotiaat syöpää 
sairastavat ja lapsuuden 
syövästä selvinneet nuoret 
(n=82) 

Tieto kerättiin lasten 
hematologia-onkologia 
yksikössä Ateenassa 
käyttäen Minneapolis-
Manchester 
elämänlaatukyselylomaketta 
(QoL). 

Nuorten potilaiden 
elämänlaatu oli tyydyttävä, 
eikä se vaihdellut 
merkittävästi hoitojen aikana. 
Pojat saivat korkeammat 
pisteet psykologisesta 
toimintakyvystä ja 
kehonkuvasta kuin tytöt. 
Syövästä selviytyneillä oli 
korkeampi elämänlaatu kuin 
syöpähoidoissa hoidoissa 
olevilla nuorilla. 

8. Quality of life in adolescent 
and young adult cancer 
patients: a systematic review 
of the literature 

Quinn, Gwendolyn – 
Goncalves Vânia – Sehovic, 

Tavoitteena oli tutkia 
psykososiaalisia tekijöitä, 
jotka vaikuttavat syöpään 
sairastuneiden kokemuksiin 
elämänlaadusta. 

35 artikkelia Systemaattinen 
kirjallisuuskatsaus 

Syöpään sairastuneilla 
nuorilla on huonompi 
elämänlaatu kuin terveillä 
nuorilla. 
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Ivana – Bowman, Meghan – 
Reed, Damon 

2015,Yhdysvallat 

9. Adolescents' and parents' 
experiences of managing the 
psychosocial impact of 
appearance change during 
cancer treatment 

Williamson, Heidi – Harcourt, 
Diana – Halliwell, Emma – 
Frith, Hannah – Wallace, 
Melissa 

2010, Iso-Britannia 

Tarkoituksena oli tutkia 
ulkonäön muuttumisen 
vaikutusta syöpähoidoissa 
oleviin nuoriin. 

Syöpähoidoissa olevat 13–
18-vuotiaat nuoret ja heidän 
vanhempiaan ( n=28) 

Laadullista tietoa yhdistettiin 
useista tapaustutkimuksista 
sekä Internet-tutkimuksesta. 

Ulkonäön muutokset olivat 
suuri huolenaihe nuorille. 
Nuorilla oli vaikeuksia 
sopeutua syövän aiheuttamiin 
uusiin kokemuksiin ja huoliin. 
Monet tunsivat ahdistusta ja 
vaivaantuneisuutta sekä olivat 
haluttomia näyttämään 
ulkonäkönsä muutoksia 
julkisilla paikoilla. 

10. Contributors and 
inhibitors of resilience among 
adolescents and young 
adults with cancer 

Rosenberg, Abby – Yi-
Frazier, Joyce – Wharton, 
Claire – Gordon, Karen – 
Jones, Barbara 

2014, Yhdysvallat 

Tavoitteena oli kuvailla 
syöpää sairastavien nuorten 
ja nuorten aikuisten 
sinnikkyyttä sekä tunnistaa 
sinnikkyyden edistäjiä ja 
hidastajia. 

14–25-vuotiaat syöpää 
sairastavat nuoret ja nuoret 
aikuiset (n=22) 

Tutkimus oli 
pitkittäistutkimus, jossa 
nuoria haastateltiin 14–60 
päivää diagnoosin 
saamisesta ja toisen kerran 
3–6 kuukauden päästä. 

Sisukkuuden edistäjistä ja 
hidastajista nousi esiin viisi 
pääteemaa: stressi ja 
selviytyminen, tavoitteet, 
tarkoitus ja suunnittelu, 
optimistisuus, kiitollisuus sekä 
yhteys ja yhteenkuuluvuus. 

11. Psychosocial strength 
enhancing resilience in 
adolescents and young 
adults with cancer 

Ishibashi, Akiko – Okamura, 
Jun – Ueda, Reiko – Sunami, 

Tarkoituksena oli tutkia eri 
tapoja vahvistaa 
psykososiaalisia 
voimavaroja äskettäin 
diagnosoitujen syöpää 
sairastavien nuorten ja 

12–24-vuotiaat syöpää 
sairastavat nuoret ja nuoret 
aikuiset (n=18) 

Puolistrukturoitu haastattelu Nuorten ja nuorten aikuisten 
vastausten pohjalta 
muodostui viisi ratkaisevaa 
voimavaraa, jotka lisäsivät 
sinnikkyyttä hoitoprosessin 
aikana. Positiivinen asenne ja 
tarkoituksen tunne 
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Shosuke – Kobayashi, Ryoji 
– Ogawa, Junko 

2015, Japani 

nuorten aikuisten 
keskuudessa. 

syöpähoitojen aikaisessa 
vaiheessa on tärkeää 
sinnikkyyden parantamiseksi. 
Nuoret ja nuoret aikuiset 
saivat apua vanhempien ja 
ystävien tuesta sekä 
aikaisemmasta 
kokemuksesta. 

12. Understanding the lived 
experience of Latino 
adolescent and young adult 
survivors of childhood cancer 

Phillips, Farya – Jones, 
Barbara 

2013, Yhdysvallat 

Tarkoituksena oli tutkia 
syövästä selvinneiden 
latinonuorten ja nuorten 
aikuisten kokemuksia 
selviytymisestä. 

16–29-vuotiaat syövästä 
selvinneet latinonuoret ja 
nuoret aikuiset, jotka ovat 
saaneet syöpädiagnoosin 0–
15-vuotiaana ja 
syöpähoidoista on kulunut 
vähintään vuosi aikaa (n=14) 

Tieto kerättiin perusteellisilla 
haastatteluilla noudattaen 
fenomenologista 
menettelytapaa. 

Kohderyhmän vastauksista 
nousi esiin neljä keskeistä 
teemaa syövästä 
selviytymisessä: saatu tuki 
perheeltä ja sairaalan 
henkilökunnalta, positiivinen 
asenne, oman 
haavoittuvuuden 
ymmärtäminen ja 
leimautuminen syövästä 
selviytyjäksi. Syövästä 
selviytymisen prosessi 
koettiin pääasiassa 
positiivisena. 
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Alkuperäisilmaukset ja pelkistykset 

Alkuperäisilmaus Pelkistys 

”’Not feeling like eating’ was more severe and persistent, yet less distressing, than nausea.” (1)  Ruokahaluttomuus koettiin vähemmän 
ahdistavana oireena kuin pahoinvointi. (1) 

”Fatigue was, however, the least distressing symptom assessed within this study, although it resulted in 
at least ”a medium amount” of distress almost 30% of the time it was reported.” (1)  

Väsymys koettiin vähiten ahdistavana 
oireena. (1) 

Väsymys aiheutti jonkin verran ahdistusta 
noin kolmasosan ajasta, kun sitä 
esiintyi. (1) 

”Difficulty falling asleep, ’anything else’ and nausea were the most distressing symptoms and were ’a 
medium amount’ or ’very much’ distressing more than 50% of the time that they were present.” (1)  

Nukahtamisvaikeudet koettiin ahdistavimp
ina oireina. (1) 

Pahoinvointi koettiin ahdistavimpina oirein
a. (1) 

Nukahtamisvaikeudet koettiin jonkin 
verran ahdistavina, kun niitä esiintyi. (1) 

Nukahtamisvaikeudet koettiin todella 
ahdistavina, kun niitä esiintyi. (1) 

Pahoinvointi koettiin jonkin verran 
ahdistavana, kun sitä esiintyi. (1) 
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Pahoinvointi koettiin todella ahdistavana 
yli puolet ajasta, kun sitä esiintyi. (1) 

”Although fatigue and not feeling like eating were the most frequently reported symptoms and 
the most severe, they were among the least distressing symptoms for this study sample.” (1) 

Väsymys koettiin vähiten ahdistavimpana 
oireena. (1) 

Ruokahaluttomuus koettiin vähiten ahdist
avimpana oireena. (1) 

”The dimension of symptom-
related distress, however, did not demonstrate this same patterns and was greater during the day shift relative 
to the night shift.” (1)  

Oireisiin liittyvä ahdistus oli suurempaa 
päivällä kuin yöllä. (1) 

”Although children and adolescents who are admitted to receive chemoterapy are often regarded as 
less acutely ill than other patients on the inpatient unit, paticipants in this study reported a 
persistent, relatively high symptom burden beginning on the day of admission.” (1)  

Nuoret kokivat jatkuvaa oirekuormaa siitä 
päivästä lähtien, kun he menivät 
osastolle. (1) 

”Symptom-related distress did not lessen with the reduction in number of symptoms 
and their associated severity.” (1)  

Oireisiin liittyvä ahdistus ei vähentynyt 
oireiden määrän vähentyessä. (1) 
 

Oireisiin liittyvä ahdistus ei vähentynyt 
oireiden ankaruuden vähentyessä. (1) 

”Similar to previous research, pain was rated as of moderate 
or greater severity on more than 50% of occasions and was among the most distressing symptoms.” (1)  

Yli puolet ajasta kipu koettiin kohtalaisen 
rankaksi. (1) 
 

Yli puolet ajasta kipu koettiin todella 
rankaksi. (1) 

Kipu kuului ahdistavimpiin oireisiin. (1) 
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”Similar to studies involving children and adolescents in 
the inpatient setting, worry was one of the most distressing symptoms.” (1)  

Huoli oli nuorille yksi ahdistavimmista 
oireista sairaalaympäristössä. (1) 

”More than one-third of responses to the item, ’Did anything else make you feel sick or 
bad?’, addressed psychosocial aspects reflecting the loneliness, homesickness, and isolation symptom 
duration associated with hospitalization and cancer treatment.” (1)  

Osa koki yksinäisyyttä sairaalassaolon 
takia. (1) 
 

Osa koki yksinäisyyttä syöpähoitojen 
takia. (1) 

Osa koki koti-ikävää sairaalassaolon 
takia. (1) 

Osabkoki koti-ikävää syöpähoitojen 
takia. (1) 

Osa koki eristyneisyyttä sairaalassaolon 
takia. (1) 

Osa koki eristyneisyyttä syöpähoitojen 
takia. (1) 

”Physical and psychosocial symptoms are frequently reported by children and adolescents receiving inpatient c
hemotherapy and are an important source of distress.” (1)  

Fyysiset oireet ovat merkittävä 
ahdistuksen lähde. (1) 

”Symptoms of greatest severity may not be those that are most distressing to the patient.” (1)  Rankimmat oireet eivät välttämättä ole 
potilaille ahdistavimpia oireita. (1) 
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”The majority of AYAs in this study reported that cancer had a negative impact on the way they felt about the 
appearance of their body.” (2)  

Suurin osa nuorista kokee, että syövällä on 
ollut negatiivinen 
vaikutus kehonkuvaan. (2) 

”Almost half of respondents (47,5%; with consistency across the 3 age groups) reported a 
negative impact of cancer on control over their lives.” (2)  

Lähes puolet nuorista kokevat, että 
syövällä on ollut negatiivinen vaikutus 
elämänhallintaan. (2) 

"Similarly, approximately one-third of AYAs in all 3 age groups (ages 15-20 years, 33,8%; ages 21-29 years, 
39,9%; and ages 30-39 years, 38,2%) reported that their cancer had a negative impact on their plans for 
work.” (2)  

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
negatiivinen vaikutus työsuunnitelmiin. (2) 

”Approximately 25% of the overall sample reported a 
negative impact on their relationship with spouse/significant other.” (2)  

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
negatiivinen vaikutus suhteeseen 
kumppanin kanssa. (2) 
 

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
negatiivinen vaikutus suhteeseen itselle 
merkittävän henkilön kanssa. (2) 

”In the group ages 15 to 20 years, almost 17% reported a negative impact on friendships.” (2)  Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
negatiivinen vaikutus 
ystävyyssuhteisiin.  (2) 

”In addition, >50% of the sample reported that their cancer had a negative impact on their plans 
for having children.” (2)  

Osa  nuorista kokee, että syövällä on ollut 
negatiivinen vaikutus 
lastenhankkimissuunnitelmiin.  (2) 

”Other significant differences in negative impact items for the younger age group compared with the middle age 
group were in plans for education (35,4% in the group ages 15–20 years vs 19,2%: P <.01) and sexual 
function/intimate relationships (40,4% in the group ages 15–20 years vs 57,8%; P <.01).” (2)  

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
negatiivinen vaikutus 
koulutussuunnitelmiin. (2) 
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Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
negatiivinen vaikutus intiimeihin 
ihmissuhteisiin.(2)  

”More than 75% of respondents in the group ages 15 to 20 years reported a positive impact in their relationships 
with mothers (77,5%) and siblings (79,7%), and the latter was significantly greater than that observed in the 
group ages 21 to 29 years (61,3%; P <.01).” (2)  

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
positiivinen vaikutus suhteeseen äidin 
kanssa. (2) 
 

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
positiivinen vaikutus suhteisiin sisarusten 
kanssa. (2) 

”Other relationships that were impacted in a positive way as a result of cancer in the group ages 15 to 
20 years were their relationships with fathers (67,1%) and friends (48,1%).” (2)  

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
positiivinen vaikutus suhteeseen isän 
kanssa. (2) 
 

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
positiivinen vaikutus 
ystävyyssuhteisiin. (2) 

"With regard to future plans, all 3 
age groups reported that cancer had a similar level (approximately 46% of the sample) of positive impact on 
plans for the future and goal setting." (2)  

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
positiivinen vaikutus tulevaisuuden 
suunnitteluun. (2) 
 

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
positiivinen vaikutus tavoitteiden 
asetteluun. (2) 

"Almost half of the sample (43,2%) in the group ages 15 to 20 years reported a positive impact in the domain of 
health competence; similarly, 41,5% of the group ages 21 to 29 years and 38,3% of the group ages 30 to 39 
years reported a positive impact in this domain." (2)  

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
positiivinen vaikutus kykyyn huolehtia 
omasta terveydestään. (2) 
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"Finally, >50% of the overall sample reported a positive impact on their spirituality and religious beliefs as 
a result of cancer." (2)  

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
positiivinen vaikutus hengellisyyteen. (2) 
 

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
positiivinen vaikutus uskonnolliseen 
vakaumukseen. (2)  

"The most prevalent negative life domains AYAs with cancer reported were specific to future plans 
(financial situation, plans for having children, plans for working) as well as body appearance and 
sense of control over life." (2)  

Yleisimmät nuorten kokemat syövän 
negatiiviset vaikutukset liittyvät 
tulevaisuuden suunnitelmiin. (2) 
 

Nuoret kokevat, että syövällä on ollut 
negatiivinen vaikutus taloudelliseen 
tilanteeseen. (2) 

Nuoret kokevat, että syövällä on ollut 
negatiivinen vaikutus 
lastenhankkimissuunnitelmiin. (2) 

Nuoret kokevat, että syövällä on ollut 
negatiivinen vaikutus työsuunnitelmiin. (2) 

Nuoret kokevat, että syövällä on ollut 
negatiivinen vaikutus kehonkuvaan. (2) 

Nuoret kokevat, että syövällä on ollut 
negatiivinen vaikutus elämänhallintaan. (2) 

"However, it is concerning that approximately 33% reported a negative impact on confidence in their ability to 
take care of their health." (2)  

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
negatiivinen vaikutus kykyyn huolehtia 
omasta terveydestään. (2) 

Toimenpiteitä kuvattiin kivuliaiksi. (3) 
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”Generally, procedures were described as being invasive and painful, often resulting in unpleasant side effects.
” (3) 

Toimenpiteiden sivuvaikutukset koettiin ep
ämiellyttäviksi. (3) 

”One study exploring the experiences of children aged 8–16 years old illustrated how pain associated with 
injections and the unfavourable taste of some oral medications was a significant issue faced by the 
participants.” (3)  

Nuoret kokivat injektioiden aiheuttaman 
kivun merkittävänä ongelmana. (3) 
 

Nuoret kokivat suun kautta otettavien 
lääkkeiden epämiellyttävän maun 
merkittävänä ongelmana.  (3) 

”However, it was noted that the experience of treatment changed over time, suggesting TYAs become familiar 
with the process, having increased knowledge, experience and familiarity with the routine.” (3)  

Kokemus hoidoista muuttui ajan myötä. (3) 

”The location for treatment was seen as an important factor in reducing anxiety.” (3)  Hoitopaikan sijainnilla katsottiin olevan 
suuri merkitys ahdistuksen 
vähentämisessä. (3) 

”Lower levels of anxiety were reported when treatment was given at home.” (3)  Ahdistusta tunnetiin vähemmän, kun hoito 
tapahtui kotona. (3) 

”Similarly Momani et al (2015) found that a ’good day’ was one not spent in the 
hospital, indicating the significance of support services providing outpatient care.” (3)  

”Hyväksi päiväksi” kuvattiin päivää, jota ei 
vietetty sairaalassa.  (3) 

”The 
studies reported adolescents felt restricted owing to their cancer, leaving them with feeling of being different, is
olated and with a loss in self-esteem.” (3)  

Nuoret tunsivat olonsa rajoitetuiksi syövän 
takia. (3) 
 

Nuoret tunsivat olevansa erilaisia. (3) 

Nuoret tunsivat olevansa eristäytyneitä. (3) 
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”Expressions of frustration were reported, including lack of control, loss of confidence and resentment. (3)  Nuoret tunsivat turhautumista. (3) 
 

Nuoret tunsivat menettävänsä 
kontrollin. (3) 

Nuoret tunsivat, ettei heillä ole 
itsevarmuutta. (3) 

Nuoret tunsivat itsensä ärsyyntyneiksi. (3) 

”Lombardo et al (2011) reported a reduction in social activities during treatment resulting in 
feelings of disconnection from peers.” (3)  

Hoitojen aikana sosiaalisen toiminnan 
vähentyessä tulee tunne, että etääntyy 
ikätovereistaan. (3) 

”One participant described having developed a 
sense of meaning from their cancer; they felt much stronger and appreciative of life.” (3)  

Syöpä auttoi löytämään elämän 
merkityksellisyyden tunteen. (3) 
 

Syöpä sai nuoret tuntemaan itsensä paljon 
vahvemmaksi. (3) 

Syöpä sai nuoret arvostamaan elämää 
enemmän. (3) 

”Similarly, Wicks and Mitchells (2010) reported feelings of motivation following treatment, leading to 
an increase in confidence and strengthened relationships with family and friends.” (3)  

Hoidoissa käyminen lisäsi motivaatiota. (3) 
 

Hoidoissa käyminen lisäsi 
itsevarmuutta.  (3) 

Hoidoissa käyminen vahvisti suhteita 
perheeseen.  (3) 

”Uncertainty and the overwhelming effects of cancer were reported.” (3)  Syöpä aiheutti epävarmuutta. (3) 
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Syövän vaikutukset olivat 
hämmentäviä. (3) 

”Lombardo et al (2011) found that TYAs reported feeling fear of their own mortality.” (3)  Nuoret tuntevat pelkoa kuolemastaan. (3) 

”This was mirrored by Wu et al (2009) who also found that participants were concerned with the failure of their 
treatments and how might they feel facing death alone.” (3)  

Nuoret olivat huolissaan hoitojen 
epäonnistumisesta. (3) 
 

Nuoret olivat huolissaan miltä kuoleman 
kohtaaminen yksin tuntuisi. (3) 

"This anxiety was most often felt when the cancer was initially diagnosed." (3)  Ahdistusta tunnettiin eniten 
diagnoosivaiheessa. (3) 

”Many of the TYAs described gaining a new perspective that helped them move forward and remain hopeful 
during their treatment.” (3)  

Monet nuoret löysivät uuden näkökulman 
hoitojen aikana. (3) 
 

Uusi näkökulma auttoi jatkamaan 
eteenpäin hoitojen aikana. (3) 

Uusi näkökulma auttoi pysymään 
toiveikkaana hoitojen aikana. (3) 

”Engvall et al. (2011) noted that adopting emotional coping strategies such as 
positive thinking and seeking support from others aided the cancer journey.” (3)  

Selviytymiskeinojen omaksuminen auttoi 
syövän sairastamisessa. (3) 
 

Positiivinen ajattelu auttoi syövän 
sairastamisessa. (3) 

Tuen saaminen muilta auttoi syövän 
sairastamisessa. (3) 
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”TYAs were often able to reach a level of acceptance regarding their cancer at an early stage, allowing them to 
redefine goals and focus on the meaningful aspects of their lives.” (3)  

Syövän hyväksyminen sen aikaisessa 
vaiheessa auttoi nuoria määrittelemään 
tavoitteensa uudelleen.  (3) 
 

Syövän hyväksyminen aikaisessa 
vaiheessa auttoi nuoria keskittymään 
elämänsä merkityksellisiin asioihin. (3) 

”Participants concluded that their situation was unchangeable and, rather than avoiding it, they attempted to 
focus on aspects that would provide a positive outlook.” (3)  

Nuoret pitivät tilannettaan 
muuttumattomana.  (3) 
 

Nuoret yrittivät keskittyä positiivisiin 
näkökulmiin. (3) 

”TYAs often reported that this made them feel stronger and they generally came to view their illness as a test, 
expressing optimism about the disease and acknowledge that side effects were short lived.” (3)  

Nuoret kokivat sairauden vahvistavan. (3) 
 

Nuoret pitivät tilannettaan 
muuttumattomana.  (3) 

Nuoret yrittivät keskittyä positiivisiin 
näkökulmiin.  (3) 

Sairaus nähtiin testinä. (3) 

“Additionally, TYAs often reposrted seeking information to tackle the anxieties they faced during treatment.” (3)   Tarve saada tietoa huolien 
vähentämiseksi. (3)  
 

”This support came from various places including; family, friends, health professionals and religious beliefs.” 
(3)  

Tukea saatiin perheeltä. (3) 
 

Tukea saatiin ystäviltä. (3) 
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Tukea saatiin terveysalan 
ammattilaisilta. (3) 

Tukea saatiin uskonnosta. (3) 

”Family support was a fundamental coping mechanism.” (3)  Perheen tuki oli keskeistä 
selviytymisessä. (3) 

”Frequently TYAs described their families as always being there, offering encouragement and often becoming t
heir ’rock’.” (3)  

Nuoret kuvasivat perheensä olevan aina 
tukena. (3) 

Nuoret kuvasivat perheensä rohkaisevan 
heitä. (3) 

Nuoret kuvasivat, että perheestä on tullut 
tukipilari heille. (3) 

”Some participants even noted the 
positive impact their illness had on families, saying that relationships were better than they had been before.” 
(3)  

Nuoret huomasivat sairaudella olevan 
positiivinen vaikutus perheeseen. (3) 
 

Nuoret huomasivat, että sairauden myötä 
suhteet perheeseen olivat paremmat kuin 
ennen. (3) 

”Both older and younger TYAs seek support from their families.” (3)  Nuoret hakivat perheeltä tukea. (3) 

”Being treated in the 
same way as before their diagnosis and experiencing feelings of normality were viewed as important.” (3)  

Kohtelua samalla tavalla kuin ennen 
diagnoosia pidettiin tärkeänä.  (3) 
 

Tunnetta tavallisuudesta pidettiin 
tärkeänä. (3) 
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”TYAs also reportedly relied on supplementary support, looking to religion for guidance or a family pet 
for comfort.” (3)  

Nuoret luottivat myös lisätukeen. (3) 
 

Nuoret hakivat uskonnolta johdatusta. (3) 

Nuoret hakivat lohdutusta lemmikiltä. (3) 

”Heightened anxiety was noted at diagnosis and during the early part of treatment; this was high because of a 
lack of knowledge and lack of familiarity with the medical procedures.” (3)  

Diagnoosin saamisen jälkeen tunnettiin 
enemmän ahdistusta. (3) 
 

Hoidon aikaisessa vaiheessa tunnettiin 
enemmän ahdistusta. (3) 

Tiedon puute lisäsi ahdistusta. (3) 

Toimenpiteiden vieraus lisäsi 
ahdistusta. (3) 

”Information is one of the primary realms of need for AYA patients with cancer 
and survivors, particularly with regard to treatment and late effects, diet and nutrition, 
mental health counseling, peer support, fertility preservation, and age-appropriate Internet resources for 
information and support.” (4)  

Syöpää sairastaville nuorille tiedon saanti 
on yksi tärkeimmistä tarpeista. (4) 
 

Syöpää sairastaville nuorille tiedon saanti 
hoidoista on yksi tärkeimmistä 
tarpeista. (4) 

Syöpää sairastaville nuorille tiedon saanti 
hoitojen jälkivaikutuksista on yksi 
tärkeimmistä tarpeista. (4) 



     Liite 3 

     13 (92) 

 

 

Syöpää sairastaville nuorille tiedon saanti 
ruokavaliosta on yksi tärkeimmistä 
tarpeista. (4) 

Syöpää sairastaville nuorille tiedon saanti 
mielenterveysneuvonnasta on yksi 
tärkeimmistä tarpeista.  (4) 

Syöpää sairastaville nuorille tiedon saanti 
vertaistuesta on yksi tärkeimmistä 
tarpeista. (4) 

Syöpää sairastaville nuorille tiedon saanti 
hedelmällisyyden suojaamisesta on yksi 
tärkeimmistä tarpeista. (4) 

Syöpää sairastaville nuorille tiedon saanti 
tietoa tarjoavista internet sivuista on yksi 
tärkeimmistä tarpeista. (4) 

Syöpää sairastaville nuorille tiedon saanti 
tukea tarjoavista internet sivuista on yksi 
tärkeimmistä tarpeista. (4) 

Syövästä parantuneille nuorille tiedon 
saanti on yksi tärkeimmistä tarpeista.  (4) 

Syövästä parantuneille nuorille tiedon 
saanti hoidoista on yksi tärkeimmistä 
tarpeista. (4) 
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Syövästä parantuneille nuorille tiedon 
saanti hoitojen jälkivaikutuksista on yksi 
tärkeimmistä tarpeista. (4) 

Syövästä parantuneille nuorille tiedon 
saanti ruokavaliosta on yksi tärkeimmistä 
tarpeista.  (4) 

Syövästä parantuneille nuorille tiedon 
saanti mielenterveysneuvonnasta on yksi 
tärkeimmistä tarpeista. (4) 

Syövästä parantuneille nuorille tiedon 
saanti vertaistuesta on yksi tärkeimmistä 
tarpeista.  (4) 

Syövästä parantuneille nuorille tiedon 
saanti hedelmällisyyden suojaamisesta on 
yksi tärkeimmistä tarpeista. (4) 

Syövästä parantuneille nuorille tiedon 
saanti tietoa tarjoavista internet sivuista on 
yksi tärkeimmistä tarpeista. (4) 

Syövästä parantuneille nuorille tiedon 
saanti tukea tarjoavista internet sivuista on 
yksi tärkeimmistä tarpeista. (4) 

”For some AYAs, information is distressing; for others, empowering.” (4)  Tieto voi tuntua nuorista ahdistavalta. (4) 
 

Tieto voi tuntua nuorista 
voimaannuttavalta. (4) 
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“Some prefer to 
be shielded from direct communication about their cancer; others may desire to assume a more prominent 
position in the information flow and management of their care”. (4)  

Osa nuorista haluaa tulla suojelluksi 
suoralta tiedonvälitykseltä syövästään. 
(4)   
 

Osa nuorista haluaa vastaanottaa tietoa 
syöpäsairaudestaan. (4)   

Osa nuorista haluaa osallistua omaan 
hoitoonsa. (4)  

”Diagnostic tests, treatment protocols, and treatment-related adverse effects often bring discomfort, 
pain, nausea, vomiting, fevers and infections, fatigue, changes in appetite, and sleep disturbances.” (4)  

Diagnostiset kokeet aiheuttavat usein 
epämukavuutta. (4) 
 

Hoitotavat aiheuttavat usein 
epämukavuutta. (4) 

Hoitojen haittavaikutukset aiheuttavat 
usein epämukavuutta. (4) 

”Compared with older adult cancer survivors, AYAs may experience a renewed dependence on parents for 
physical care.” (4)  

Nuoret saattavat kokea riippuvuutta 
vanhemmistaan fyysisen hoidon vuoksi. 
(4) 

”A life disrupted by cancer results in 
a range of emotional needs, with many AYAs grappling with issues such as anxiety and depression.” (4)  

Syövästä johtuen nuorilla 
on tunneperäisiä tarpeita. (4) 

Syövästä johtuen monet nuoret kärsivät 
ahdistuksesta. (4) 

Syövästä johtuen monet nuoret kärsivät 
masennuksesta. (4) 
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”More so than childhood survivors, individuals diagnosed with cancer during adolescence or young adulthood 
have the cognitive capacity to understand the severity of their illness and frequently demonstrate persistent 
distress and anxiety over death, cancer recurrence, or late effects.” (4)  

Nuorena syöpädiagnoosin saaneilla on 
kyky ymmärtää heidän sairautensa 
vakavuus. (4) 
 

Nuorena syöpädiagnoosin saaneilla on 
usein jatkuvaa ahdistusta kuolemasta. (4) 

Nuorena syöpädiagnoosin saaneilla on 
usein jatkuvaa ahdistusta syövän 
uusiutumisesta. (4) 

Nuorena syöpädiagnoosin saaneilla on 
usein jatkuvaa ahdistusta syövän 
myöhäisemmistä vaikutuksista. (4) 

”Alterations in physical appearance, including weight changes, hair loss, 
amputations, placement of catheters to facilitate treatment administration, surgical scars, and alterations in 
skin coloration and texture not only make AYAs feel different 
from peers but also may represent frightening changes in 
the body and may adversely affect maturational processes (eg, formation of self-
esteem, identity development).” (4)  

Muutokset fyysisessä ulkomuodossa 
saavat nuoret tuntemaan itsensä erilaisiksi 
kuin ikätoverinsa. (4) 
 

Painonmuutokset saavat nuoret 
tuntemaan itsensä erilaisiksi kuin 
ikätoverinsa. (4) 

Hiustenlähtö saa nuoret tuntemaan 
itsensä erilaiseksi kuin ikätoverinsa. (4) 

Amputaatiot saavat nuoret tuntemaan 
itsensä erilaisiksi kuin ikätoverinsa. (4) 

Katetrit saavat nuoret tuntemaan itsensä 
erilaisiksi kuin ikätoverinsa. (4) 
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Leikkausarvet saavat nuoret tuntemaan 
itsensä erilaisiksi kuin ikätoverinsa. (4) 

Ihonvärin muutokset saavat nuoret 
tuntemaan itsensä erilaisiksi kuin 
ikätoverinsa. (4) 

”Fear that the body will never return to its original appearance and fear of not being recognized by others or of 
being mistaken for an individual of the opposite sex often lead to shame, social isolation, and regressive 
behaviors.” (4)  

Nuoret pelkäävät, että keho ei ikinä 
palaudu sen entiseen ulkomuotoonsa.  (4) 
 

Nuoret pelkäävät, etteivät muut tunnista 
heitä ulkonäön perusteella. (4) 

Nuoret pelkäävät, että heitä luullaan 
vastakkaisen sukupuolen edustajaksi.  (4) 

”AYAs also continue to be concerned about their physical health, the welfare of their immediate family, feeling 
cut off from the outside world, being different from peers, reintegrating into the school system, and returning to 
work.” (4)  

Nuoret ovat huolissaan fyysisestä 
terveydestään. (4) 
 

Nuoret ovat huolissaan perheensä 
hyvinvoinnista. (4) 

Nuoret tuntevat olevansa eristyksissä 
ulkopuolisesta maailmasta. (4) 

Nuoret ovat huolissaan olevansa erilaisia 
kuin ikätoverinsa. (4) 

Nuoret ovat huolissaan kouluun 
sopeutumisesta. (4) 
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Nuoret ovat huolissaan töihin 
palaamisesta. (4) 

”They express concerns about the future-access to life and health insurance, jobs and career options, genetic 
or hereditary risks of cancer passed on to offspring and availability of appropriate survivorship care through a 
skilled and attentive medical system.” (4)  

Nuoret kokevat huolta tulevasta 
elämästä. (4) 
 

Nuoret kokevat huolta tulevasta 
sairausvakuutuksesta. (4) 

Nuoret kokevat huolta tulevaisuuden 
työmahdollisuuksista. (4) 

Nuoret kokevat huolta tulevaisuuden 
uramahdollisuuksista. (4) 

Nuoret kokevat huolta syövän riskien 
periytymisestä omille lapsille. (4) 

Nuoret kokevat huolta sopivan jatkohoidon 
löytymisestä. (4) 

”It is not surprising, then, that cancer and its associated treatments and adverse effects would have an impact 
on their burgeoning sexuality and sense of themselves as sexual beings as well as raise concerns about having 
sex.” (4)  

Syöpä vaikuttaa nuorten kokemiseen 
itsensä seksuaalisina olentoina. (4) 

Syöpähoidot vaikuttavat nuorten 
kokemiseen itsensä seksuaalisina 
olentoina. (4) 

Syövän haittavaikutukset vaikuttavat 
nuorten kokemiseen itsensä seksuaalisina 
olentoina. (4) 
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Syöpä lisää nuorten huolia seksin 
harrastamisesta. (4) 

Syöpähoidot lisäävät nuorten huolia seksin 
harrastamisesta. (4) 

Syövän haittavaikutukset lisäävät nuorten 
huolia seksin harrastamisesta. (4) 

”Furthermore, as AYAs with cancer try to deal with or discuss their illness with their parents, spouses, or partners, 
they sometimes discover that they have quite different coping strategies.” (4)  

Nuoret yrittävät selviytyä sairaudestaan k
eskustelemalla siitä vanhempiensa 
kanssa. (4) 
 

Nuoret yrittävät selviytyä sairaudestaan 
keskustelemalla 
siitä puolisoidensa kanssa. (4) 

Nuoret yrittävät selviytyä sairaudestaan 
keskustelemalla siitä kumppaniensa 
kanssa. (4) 

“Some young people with cancer desire to protect their family members.” (4)  Nuoret halusivat suojella perheenjäseniää
n. (4) 

“AYAs may try to shield family members from some of the things they themselves worry about, perhaps out of 
guilt for what their parents,spouses, or partners are going through, or perhaps just because they can see how 
upset family members are.” (4)  

Nuoret yrittävät suojella 
perheenjäseniään asioilta, joita he itse 
murehtivat. (4) 
 

Nuorilla on syyllinen olo siitä, mitä heidän 
vanhempansa käyvät läpi. (4) 

Nuorilla on syyllinen olo siitä, mitä heidän 
kumppaninsa käyvät läpi. (4) 
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Nuoret yrittävät suojella 
perheenjäseniään, koska he näkevät 
kuinka järkyttyneitä perheenjäsenet 
ovat. (4) 

”AYAs acknowledge family members as being the most important source of support.” (4)   Perheenjäsenet ovat tärkein tuen lähde 
nuorille. (4) 

”They also identify friends and other AYAs with cancer as important supports, in that peers and other AYA 
cancer survivors can acknowledge and 
understand them in ways that people who have not had cancer cannot.” (4)  

Ystävät ovat tärkeitä tukijoita nuorille. (4) 
 

Muut syöpää sairastavat ikätoverit ovat 
tärkeitä tukijoita nuorille. (4) 

Muut syövästä parantuneet ymmärtävät 
syöpäsairaita nuoria. (4) 

”Some AYAs have problems connecting with their peers, whereas others report improvement in 
relationships but sometimes less satisfaction from them.” (4)  

Nuorilla on ongelmia löytää yhteys 
ikätovereidensa kanssa. (4) 
 

Nuoret kokevat ihmissuhteidensa 
parantuneen. (4) 

Nuoret eivät saa ihmissuhteistaan 
samanlaista mielihyvää kuin ennen. (4) 

“The issue of disclosing a cancer history with others, especially an intimate or potentially intimate partner, 
is particularly salient to the AYA population.” (4)  

Syöpähistorian paljastaminen muille on 
merkittävä asia nuorille. (4)   
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Syöpähistorian paljastaminen läheiselle 
kumppanille on merkittävä asia nuorille. 
(4)  

”Cancer-related infertility also challenges intimate relationships, because AYAs fear that a partner or potential 
partner may reject them because of their inability to procreate biologically.” (4)  

Syövästä johtuva hedelmättömyys 
vaikeuttaa intiimejä ihmissuhteita. (4) 
 

Nuoret pelkäävät tulevansa puolisonsa 
hylkäämäksi hedelmättömyytensä 
vuoksi. (4) 

Nuoret pelkäävät tulevansa potentiaalisen 
puolison hylkäämäksi 
hedelmättömyytensä vuoksi. (4) 

”For AYAs with cancer, the process of dating and disclosure becomes new 
and uncharted territory marked by uncertainty. (4)  

Epävarmuuden vuoksi ihmisten tapailu on 
uutta syöpää sairastaville nuorille. (4) 
 

Epävarmuuden vuoksi ihmisten tapailu on 
tuntematonta syöpää sairastaville 
nuorille. (4) 

Epävarmuuden vuoksi todellisen minän 
paljastaminen muille on uutta syöpää 
sairastaville nuorille. (4) 

Epävarmuuden vuoksi todellisen minän 
paljastaminen muille on tuntematonta 
syöpää sairastaville nuorille. (4) 

Syöpädiagnoosi on odottamaton. (4) 
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”In the face of a life-and-death diagnosis that is rare and totally unexpected for people their age, AYAs experience 
a challenge to their sense of the normal order of things and the way they have assumed the world should 
work.” (4)  

Syöpädiagnoosi haastaa nuorten 
käsityksen normaaliudesta. (4) 

Syöpädiagnoosi haastaa nuorten 
käsityksen asioiden normaalista 
järjestyksestä. (4) 

Syöpädiagnoosi vaikuttaa nuorten 
käsitykseen, siitä miten maailman kuuluisi 
toimia. (4) 

”Their faith in the continuity and predictability of life is threatened.” (4)  Usko elämän jatkuvuuteen horjuu. (4) 
 

Usko elämän ennustettavuuteen 
horjuu. (4) 

”’As a result, AYAs often raise the question: ’Why has this happened to me?’” (4)  Nuoret miettivät, miksi juuri he 
sairastuivat. (4) 

”Answers come in the form of an accident, the result of parental misbehaviour (smoking) or genetic/hereditary 
malformation, environmental assault (exposure to asbestos, chemical plant residue, electricity transmission 
lines), a twist of fate, punishment by God for real or imagined sins committed by the patient or parents), or a test 
by God of personal or spiritual capacity and faith.” (4)  

Syövän ajatellaan 
aiheutuvan sattumana. (4) 
 

Syövän ajatellaan aiheutuvan huonosta 
käytöksestä. (4) 

Syövän ajatellaan 
aiheutuvan geneettisestä epämuodostum
asta.  (4) 

Syövän ajatellaan 
aiheutuvan perinnöllisestä 
epämuodostumasta. (4) 
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Syövän ajatellaan 
aiheutuvan ympäristötekijöistä. (4) 

Syövän ajatellaan aiheutuvan kohtalon 
käänteestä. (4) 

Syövän ajatellaan aiheutuvan Jumalan 
rangaistuksesta. (4) 

Syövän ajatellaan aiheutuvan siitä, että 
Jumala koettelee uskoa. (4) 

 

Syövän ajatellaan aiheutuvan siitä, että 
Jumala koettelee henkistä jaksamista. (4) 

“Many AYAs express having little to no intrest in attending cancer support groups, but many are willing to 
participate in activities that will make them feel normal.” (4)   

Useilla nuorilla ei ole mielenkiintoa 
osallistua syövän tukiryhmiin. (4)  

Useimmat nuoret haluavat osallistua 
aktiviteetteihin, jotka saavat heidät 
tuntemaan itsensä normaaliksi. (4)  

”My parents made that desicion. I didn’t really get involved with that. They knew more than I did.” (5) Vanhemmat tekivät päätökset. (5) 
 

En osallistunut päätöksentekoon. (5) 

Vanhemmat tiesivät enemmän kuin minä. 
(5) 
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”AYAs convoyed a sense of resignation because they viewed themselves as being dependent.” (5) Nuoret kokivat alistuneisuutta, koska he 
kokevat olevansa riippuvaisia. (5) 

”However, two AYAs described decision-making as collaborative (15.4%) and two others noted they made the 
decision (15.4% AYA in charge of decision-making; “It’s usually up to me. So if I say I’m going to do it, they’re 
like ‘Okay.’”) (5) 

Osa nuorista kertoi päätöksenteon olevan 
yhteistyötä. (5) 

“In the beginning, I was really shocked as everything was going on.” (5) Aluksi olin shokissa kaikesta meneillä 
olevasta.(5) 

”I didn’t really understand it [the clinical trial] too much.” (5) En ymmärtänyt kliinisiä kokeita. (5) 

“None of the AYAs or caregivers reported feelings pressured to enroll in a phase III clinical trial.” (5) Kukaan nuorista ei tuntenut olevansa 
painostettu lääketieteellisiin kliinisiin 
tutkimuksiin. (5) 

”Interestingly, some AYAs noted their perceived efficacyl sense of autonomy was supported by involvement in 
the process (”Cancer serioused me up a bit.”) but many perceived no change in this developmental goal.” (5) 

Syöpä vakavoitti minua hieman. (5) 

”Our study found that AYAs perceive that their involvement in the decision about treatment through a phase III 
clinical trial was limited, despite their caregivers’ and their healthcare providers’ self-reported efforts to involve 
them.” (5) 

Nuorilla oli käsitys, että heidän 
osallistumista päätöksentekoon rajoitettiin. 
(5) 

”Caregivers and providers indicated that they made efforts to involve AYAs in phase III cancer clinical trial 
decision-making, but findings suggest AYAs’ involvement is limited, primarly due to acute stress/distress, 
physical illness/reduced HRQOL and developmental immaturity.” (5) 

Stressi vaikuttaa nuorten päätöksentekoon 
osallistumiseen. (5) 
 

Ahdistus vaikuttaa nuorten 
päätöksentekoon osallistumiseen. (5) 

Fyysinen sairaus vaikuttaa nuorten 
päätöksentekoon osallistumiseen. (5) 



     Liite 3 

     25 (92) 

 

 

Heikentynyt terveyteen liittyvä elämänlaatu 
vaikuttaa nuorten päätöksentekoon 
osallistumiseen. (5) 

Kehityksellinen kypsymättömyys vaikuttaa 
nuorten päätöksentekoon osallistumiseen. 
(5) 

“Consequently, for most participants, the experience of being diagnosed with cancer was sudden and completely 
unexpected, like a verdict that struck from ‘‘out of the blue.’’ (6) 
 

Syöpädiagnoosi oli äkillinen. (6) 
 

Syöpädiagnoosi oli odottamaton. (6) 

Syöpädiagnoosi oli kuin tuomio. (6) 

“Some participants declared that they were in shock and not able to understand the situation, namely, ‘‘When 
the doctor told me that I had bone cancer, I didn’t really grasp this. But the moment I went out of the hospital, 
my clock just stopped. That was such a strange feeling. As for time and comprehension, everything suddenly 
froze. “ (6) 

Kun lääkäri kertoi minulle syövästä, en 
käsittänyt asiaa. (6) 
 

Nuoret olivat järkyttyneitä. (6) 

Nuoret eivät kyenneet ymmärtämään 
tilannetta. (6) 

“Some participants were overwhelmed by the diagnosis, whereas others felt numb.” (6) Osa nuorista oli häkeltyneitä 

diagnoosista. (6) 
 
Osa nuorista tunsivat olevansa 

lamaantuneita diagnoosista. (6) 

Moni koki, ettei saanut oleellista tietoa. (6) 
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“Many felt that they were missing substantial amounts of information and could hardly process what was 
happening to them.“ (6)  

Moni ei ymmärtänyt mitä heille on 
tapahtumassa. (6) 

“At the time of diagnosis, most participants were not concerned about the possible impact of cancer on their 
future, said that this confusing state disappeared with the first experience of physical discomfort or pain related 
to the disease or its treatment.“ (6) 

Suurin osa ei ollut huolestunut syövän 
vaikutuksesta tulevaisuuteen. (6) 
 

Huolettomuuden tunne katosi, kun 
ensimmäiset sairauden aiheuttamat vaivat 
ilmenivät. (6) 

Huolettomuuden tunne katosi, kun 
ensimmäiset hoitojen aiheuttamat vaivat 
ilmenivät. (6) 

Huolettomuuden tunne katosi, kun 
ensimmäiset sairauden aiheuttamat kivut 
ilmenivät. (6) 

Huolettomuuden tunne katosi, kun 
ensimmäiset hoitojen aiheuttamat kivut 
ilmenivät. (6) 

” The AYAs often considered the treatment as a bewildering and peculiar experience.“ (6) Nuoret kokivat hoidot hämmentävinä. (6) 
 

Nuoret kokivat hoidot outoina. (6) 

“‘‘It [the brachytherapy] was so strange. Every hour, they send this little part through you. I felt like I was part of 
a science fiction movie.’’ (6) 

Tunsin olevani kuin tieteisfiktioelokuvassa. 
(6) 
 

Kudoksen sisäinen hoito oli outoa. (6) 
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”When their first reactions and emotions subsided, participants dealt with the reality of their cancer diagnosis by 
thinking of it from a temporary point of view.“ (6) 

Syöpädiagnoosi nähtiin tilapäisenä. (6) 

“Initially, they understood cancer as a transient occurrence, a certain episode in their lives they needed to get 
through, but once finished, everything would go back to normal.” (6) 

Syöpä ymmärrettiin hetkellisenä ilmiönä. 
(6) 
 

Syöpä ymmärrettiin tietynlaisena 
tapahtumana elämässä josta pitää selvitä. 
(6) 

Kun syöpä olisi mennyttä, kaikki olisi 
normaalia. (6) 

“I knew it wasn’t good, but I knew I was going to make it because they had told me briefly what would happen 
and how long it would take. I didn’t really realize that it was so bad, but anyhow, everybody makes such a big 
deal of it. Being ill is being ill. I mean, it’s a little bit worse than having the flu, but actually, it’s not that bad.” (6) 

Tiesin ettei tilanne ole hyvä. (6) 
 

Tiesin että selviän, koska minulle oli 
kerrottu mitä tapahtuu. (6) 

Tiesin että selviän, koska minulle kerrottiin 
kauan siihen menee. (6) 

En ymmärtänyt, että tilanne oli niin paha. 
(6) 

”During the cancer experience, participants felt limited by the physical consequences of their treatment, such as 
pain and nausea.“ (6) 

Hoitojen aiheuttama kipu rajoitti. (6) 
 

Hoitojen aiheuttama pahoinvointi rajoitti. 
(6) 

“One participant noted that her hair loss was ‘‘the hardest thing of all!” (6) Hiustenlähtö oli vaikein asia. (6) 

Hiustenlähtö vaikutti kehonkuvaan. (6) 
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“Hair loss, weight change, scars, or other adverse effects: all influenced the participants’ body image and 
somewhat diminished their self-confidence.“ (6) 

Painon muutokset vaikuttivat 
kehonkuvaan. (6) 

Arvet vaikuttivat kehonkuvaan. (6) 

Haittavaikutukset vaikuttivat kehonkuvaan. 
(6) 

Hiustenlähtö vähensi itsevarmuutta. (6) 

Painon muutokset vähensivät 
itsevarmuutta. (6) 

Arvet vähensivät itsevarmuutta. (6) 

Haittavaikutukset vähensivät 
itsevarmuutta. (6) 

” They noticed the impact of cancer on their gender identity.”  (6) Syöpä vaikutti sukupuoli-identiteettiin. (6) 

“One participant stated that cancer ‘‘took away my femininity,’’ and ‘‘I do not feel attractive anymore.” (6) 
 

Syöpä vei naisellisuuteni. (6) 
 

En koe oloani viehättäväksi. (6) 

“Another participant said, ‘‘It [hair loss] makes me feel like a baby!“ (6) Hiustenlähtö saa minut tuntemaan itseni 
vauvaksi. (6) 

” Physical changes were charged with emotions because they not only gave the AYA an altered and undesired 
appearance, but also made the AYAs aware that they looked different from others.“ (6) 

Fyysisiin muutoksiin liittyy tunteita. (6) 
 

Fyysiset muutokset aiheuttavat nuorille 
muuttuneen ulkomuodon. (6) 
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Fyysiset muutokset aiheuttavat nuorille 
epämieluisan ulkomuodon. (6) 

Nuoret ovat tietoisia erilaisuudestaan. (6) 

“This altered appearance made the fact that the AYAs had cancer apparent, which in turn accentuated what 
many described as their ‘‘abnormality’’.” (6) 

Muuttunut ulkonäkö teki syövästä 
näkyvän. (6) 
 

Muuttunut ulkonäkö korosti 
epänormaaliutta. (6) 

“Most AYAs were preoccupied with what people thought of them.“ (6) Suurin osa mietti, mitä muut ajattelevat 
heistä. (6) 

” A participant explained, ‘‘It was annoying because you could see that something just wasn’t right. Bald, OK, 
there are other bald men as well. But no eyebrows… then, you really see that something is wrong.” (6) 

Oli ärsyttävää, kun näkee ettei kaikki ole 
hyvin. (6) 
 

” Furthermore, their concerns about physical alterations and body image influenced decisions made regarding 
treatment.” (6) 

Huolet ulkonäön vaihtelusta vaikutti 
hoidolliseen päätöksentekoon. (6) 
 

Huolet kehonkuvasta vaikutti hoidolliseen 
päätöksentekoon. (6) 

”I decided to keep my leg because I am a girl of 16, and I like to wear shorts and skirts.” (6) Halusin pitää jalan, koska olen 16 vuotias 
tyttö. (6) 
 

Halusin pitää jalan koska haluan pitää 
shortseja. (6) 

Halusin pitää jalan koska haluan pitää 
hameita. (6) 

“Participants faced a temporary or permanent loss of independence during their cancer experiences. “ (6) Syöpäkokemuksen aikana kohdattiin 
hetkellinen itsenäisyyden menetys. (6) 
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Syöpäkokemuksen aikana kohdattiin 
pysyvää itsenäisyyden menetystä. (6) 

”It was frustrating to them that they needed to endure a loss of freedom and had to rely on parents, friends, or 
family for practical or financial support.” (6) 

Vapauden menetys oli turhauttavaa. (6) 
 

Piti turvautua vanhempien tukeen. (6) 

Piti turvautua ystävien tukeen. (6) 

Piti turvautua perheen tukeen. (6) 

Piti turvautua käytännön tukeen. (6) 

Piti turvautua rahalliseen tukeen. (6) 

‘‘You feel so powerless.” (6) Tunnet olevasi voimaton. (6) 

“You are less capable to do things yourself.” (6) Pystyt tekemään vähemmän asioita itse. 
(6) 

“You have to ask for help all the time, and you depend on others for a lot of things” (6) Pitää kysyä apua koko ajan. (6) 
 

Olet riippuvainen muista monissa asioissa. 
(6) 

You can’t avoid it, you are a child again.’’  (6) Olet uudelleen lapsi. (6) 

“You would rather cry because of this powerlessness than from the cancer itself.“ (6) 
 

Itket ennemmin voimattomuutta kuin 
syövän takia. (6) 
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“Another significant threat for the participants, in their quest to maintain a normal life and positive attitude, was 
being lonely and feeling alone.“ (6) 
 

Yksinäisyys oli uhka positiiviselle 
asenteelle. (6) 

Yksinäisyys oli uhka normaalille elämälle. 
(6) 

Yksinäisyyden tunne oli uhka positiiviselle 
asenteelle. (6) 

Yksinäisyyden tunne oli uhka normaalille 
elämälle. (6) 

” Participants did not like being isolated from others in the hospital because that made their illness more apparent 
and harder to overcome.“ (6) 

Muista eristäminen teki sairaudesta 
ilmeisempää. (6) 
 

Muista eristäminen teki sairaudesta 
vaikeamman selvitä. (6) 

“Every morning, when I woke up, I felt this… void, like ‘Oh no, I’m all alone, and I don’t know what to do!“(6) Joka aamu heräsin yksinäisyyteen. (6) 

“When they were alone, participants often had negative thoughts or frightening feelings.” (6) Yksin ollessa oli usein negatiivisia 
ajatuksia. (6) 
 

Yksin ollessa oli usein pelottavia tunteita. 
(6) 

“So I don’t have the time to think about what’s happening to me.“ (6) Minulla ei ole aikaa miettiä mitä minulle 
tapahtuu. (6) 

”Participants did not want to feel alone in their battle against cancer; they expressed needs for social 
connections.“ (6) 

Nuoret eivät halua tuntea olevansa yksin. 
(6) 
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Nuoret ilmaisivat tarpeita sosiaalisille 
yhteyksille. (6) 

”The AYAs stressed that they were the patients; their identities and lives were at stake.“ (6) Potilaana oleminen oli stressaavaa. (6) 
 

Identiteetti oli vaakalaudalla. (6) 

Elämä oli vaakalaudalla. (6) 

” They were primarily focused on their individual battles with cancer.“ (6) Pääasiassa keskityttiin yksittäiseen 
taistoon syöpää vastaan. (6) 

“Even so, they did not want to lose themselves to the cancer experience, nor did they want to be constantly 
present in the disease.”  (6) 

Itseä ei haluttu menettää syöpä 
kokemukselle. (6) 
 

Sairautta ei haluttu tuoda esiin jatkuvasti. 
(6) 

” It can be noted that while the AYAs were considerably self-conscious throughout the cancer experience, they 
also expressed an attitude of self-centeredness.” (6) 

Nuoret ovat itsetietoisia 
syöpäkokemuksestaan. (6) 
 

Nuoret ilmaisivat itsekeskeisyyttä. (6) 

” The data show that they needed this self-centeredness to endure all the challenges related to the disease and 
its treatment.“ (6) 

Itsekeskeisyyttä tarvitaan sairauden 
sietämiseen. (6) 
 

Itsekeskeisyyttä tarvitaan hoitojen 
sietämiseen. (6) 

”Because they were the ones that needed to undergo treatment, they found it essential that attention was paid 
to what they wanted and needed.” (6) 

He nuoret kokivat tärkeäksi, että heitä 
huomioitiin kuten he halusivat. (6) 
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He nuoret kokivat tärkeäksi, että heitä 
huomioidaan kuten he tarvitsevat. (6) 

”I was in the emergency department, waiting for someone to see me, like already ages; suddenly, they bring 
another patient in, on a stretcher, who was screaming and crying. They helped him first, and he left before me! 
I did not agree with this.” (6) 

En hyväksynyt sitä, että muita autetaan 
ennen minua. (6) 

“In enduring the illness and treatment, the AYAs had no spare energy to consider what others may need.“ (6) 
 

Pysyvän sairauden takia ei ole energiaa 
ajatella muiden tarpeita. (6) 
 

Hoitojen takia ei ole energiaa ajatella 
muiden tarpeita. (6) 

” Directing attention to significant others, on top of their demanding battles, was often hard for participants to 
accomplish.“ (6) 
 

Muiden huomioiminen oli vaikeaa. (6) 

“Self-centeredness could be fed by the cancer experience itself; some participants said that enduring the cancer 
experience made them more selfish.” (6) 

 

Syöpäkokemus voimistaa itsekeskeisyyttä. 
(6) 

Syöpäkokemus teki itsekkäämmäksi. (6) 

“The data demonstrate that a positive attitude was essential for AYAs to cope with the cancer experience.“ (6) 

 

Positiivinen asenne on tarpeellinen 
syöpäkokemuksesta selviytymiseen. (6) 

” Participants stressed the importance of humor, which helped them endure and put things in perspective.” (6) 

 

Huumori oli tärkeää. (6) 

Huumori auttoi sietämään. (6) 

Huumori auttoi laittamaan asiat laittaa 
asiat perspektiiviin. (6) 



     Liite 3 

     34 (92) 

 

 

” Sickness or pain was not the things that they wanted to dwell on.” (6) 

 

Sairautta ei haluttu ajatella loputtomasti. 
(6) 

Kipua ei haluttu ajatella loputtomasti. (6) 

” The treatment was hard, and I do not want to experience it all over again.“ (6) 

 

Hoitotoimenpiteet olivat rankkoja. (6) 

En halua kokea hoitotoimenpiteitä 
uudelleen. (6) 

” Treatment was seen as a period the AYA needed to get through, and episodes of nausea and pain were not 
shared with a lot of other people.“ (6) 

 

Hoito nähtiin ajanjaksona, josta piti selvitä. 
(6) 

Pahoinvointia ei jaettu monien kanssa. (6) 

Kipua ei jaettu monien kanssa. (6) 

” The AYAs emphasized that they needed people around them who were positive.” (6) 

 

Nuoret tarvitsivat positiivisia ihmisiä 
ympärilleen. (6) 

“Moreover, most participants avoided discussing matters that could hamper their positivity.” (6) 

 

Asioista, jotka haittaavat positiivisuutta ei 
haluttu puhua. (6) 

” For example, AYAs did not share negative thoughts with their parents.“ (6) 

 

Vanhemmille ei kerrottu negatiivisia 
ajatuksia. (6) 

” I would never talk with my mother about death. “(6) En puhuisi koskaan äitini kanssa 
kuolemasta. (6) 

”This was reinforced by their wish to relieve their parents and to protect them from sorrow or despair. “(6) Nuoret halusivat helpottaa vanhempien 
surua.  (6) 
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Nuoret halusivat suojella vanhempia 
surulta. (6) 

Nuoret halusivat helpottaa vanhempien 
epätoivoa. (6) 

Nuoret halusivat suojella vanhempia 
epätoivolta. (6) 

” Some participants felt guilty for the pain they thought they were causing their parents“ (6) Osa tunsi syyllisyyttä vanhemmilleen 
aiheuttamastaan kärsimyksestä. (6) 

” Because the AYAs presumed the cancer experience would be temporary, they did not want it to dominate their 
daily life.“ (6) 

 

Syöpäkokemusta pidettiin väliaikaisena.(6) 

Syöpäkokemuksen ei haluttu hallitsevan 
päivittäistä elämää. (6) 

” Moreover, during treatment, participants held to what they were used to and what they valued the most.” (6) Hoitojen aikana he pitivät kiinni siitä, mitä 
olivat tottuneet tekemään. (6) 

Hoitojen aikana he pitivät kiinni siitä mitä 
arvostavat eniten. (6) 

” They attempted to keep their well-known normal life close by.“ (6) He koittivat ylläpitää normaalia elämää. (6) 

‘‘I wanted to live as normal as possible.“ (6) Halusin elää niin normaalisti kuin 
mahdollista. (6) 

” To stay connected to themselves during the disease and treatment and to maintain feelings of belongingness, 
AYAs needed their friends.“ (6) 

Ystäviä tarvittiin pysyäkseen yhteydessä 
muihin sairauden aikana. (6) 

Ystäviä tarvittiin pysyäkseen yhteydessä 
muihin hoitojen aikana. (6) 
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Ystäviä tarvittiin yhteenkuuluvuuden 
ylläpitämisessä. (6) 

” Friends were essential as they were mirrors for the AYA and reminded him/her of the person that he/she was 
before having received a diagnosis of with cancer.” (6) 

Ystävät olivat kuin peilejä, jotka 
muistuttivat millainen oli ennen 
syöpädiagnoosia. (6) 

“It was important for AYAs not to be different from others.“ (6) Nuorille oli tärkeää, ettei ollut erilainen kuin 
muut. (6) 

” The thought of losing a sense of compatibility with friends and thus losing the connection with a normal life 
frightened them.” (6) 

Ajatus yhteensopivuuden menettämisestä 
ystäviin pelotti. (6) 

Ajatus yhteyden menettämisestä 
normaaliin elämään pelotti. (6) 

” Likewise, friends represented a significant gate to a normal life, keeping participants informed about everything 
that was happening outside the hospital walls, the ins and outs of school or work, or the gossip that was currently 
‘‘making the rounds.” (6) 

Ystävät edustivat porttia normaaliin 
elämään. (6) 

Ystävät kertoivat mitä sairaalan 
ulkopuolella tapahtuu. (6) 

Ystävät kertoivat, mitä töissä tapahtuu. (6) 

Ystävät kertoivat, mitä koulussa tapahtuu. 
(6) 

” But the fact that she sends normal things to me makes me happy because she just acts normal with me.” (6) Minut tekee onnelliseksi se, että ystäväni 
on normaali seurassani. (6) 

” They found it supportive, not only when their parents, friends, and family expressed positive attitudes, but also 
when they acted ‘‘normal.”  (6) 

 

Vanhempien positiivinen asenne havaittiin 
kannustavaksi. (6) 

 



     Liite 3 

     37 (92) 

 

 

Ystävien positiivinen asenne havaittiin 
kannustavaksi. (6) 

Perheen positiivinen asenne havaittiin 
kannustavaksi. (6) 

Vanhempien normaali käyttäytyminen 
havaittiin kannustavaksi. (6) 

Ystävien normaali käyttäytyminen 
havaittiin kannustavaksi. (6) 

Perheen normaali käyttäytyminen 
havaittiin kannustavaksi. (6) 

” The participants noticed that the people around them approached them differently during the cancer trajectory 
than before their illness.“ (6) 

 

Ihmiset kohtelivat eri tavalla syövän 
aikana. (6) 

Ihmiset kohtelivat eri tavalla kuin ennen 
sairastumista. (6) 

” For example, many AYAs experienced pity from friends and family.” (6) 

 

Monet kokivat sääliä perheeltä. (6) 

Monet kokivat sääliä ystäviltä. (6) 

“The AYAs found this hard to handle because pity accentuated their condition and defined them as ‘‘ill.” (6) Sääliä oli vaikea käsitellä, koska se korosti 
heidän tilannettaan. (6) 

Sääli määritteli sairaaksi. (6) 

” In addition, they found it essential to have their personality and not their disease to be in the forefront.“ (6) Oli tärkeää, että heidän persoonansa oli 
etuasemassa, eikä sairaus. (6) 
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” The AYAs expected their network (parents, friends, and family) to be concerned and in- volved and providing 
the support they needed.“ (6) 

 

Vanhempien odotettiin olevan huolissaan. 
(6) 

Ystävien odotettiin olevan huolissaan. (6) 

Perheen odotettiin olevan huolissaan. (6) 

Vanhempien odotettiin osallistuvan 
tukemiseen. (6) 

Ystävien odotettiin osallistuvan 
tukemiseen. (6) 

Perheen odotettiin osallistuvan 
tukemiseen. (6) 

Vanhempien odotettiin tarjoavan tukea. (6) 

Ystävien odotettiin tarjoavan tukea. (6) 

Perheen odotettiin tarjoavan tukea. (6) 

” Regarding the care and support they expected of their parents, the AYAs perceived these as obvious and found 
it quite normal that their parents were permanently present or immediately reachable. “(6) 

 

Vanhempien odotettiin olevan läsnä. (6) 

Vanhempien odotettiin olevan välittömästi 
tavoitettavissa. (6) 

” As for friends, the participants explained that during their disease and treatment, they got to know their ‘‘real 
friends’’: friends who were always there for the AYAs but who were able and willing to support them like the 
AYAs needed.” (6) 

 

Sairauden aikana selvisi, ketkä ovat oikeita 
ystäviä. (6) 

Hoitojen aikana selvisi, ketkä ovat oikeita 
ystäviä. (6) 
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” An important aspect was that AYAs wanted to determine who should visit them and when.“ (6) Nuoret halusivat päättää, ketkä vierailevat 
heidän luonaan. (6) 

 

Nuoret halusivat päättää, milloin heidän 
luona vieraillaan. (6) 

” For instance, when AYAs suffered from nausea or were enduring severe pain, they preferred to be left alone, 
accompanied only by a caregiving parent. “(6) 

Pahoinvoinnista kärsiessä haluttiin olla 
yksin. (6) 

Pahoinvoinnista kärsiessä seuraksi 
haluttiin vain huolehtiva vanhempi. (6) 

Kovista kivuista kärsiessä haluttiin olla 
yksin. (6) 

Kovista kivuista kärsiessä seuraksi 
haluttiin vain huolehtiva vanhempi. (6) 

” When I felt sick, I wanted to sleep, and I didn’t want to be bothered.” (6) Kun voin pahoin, halusin nukkua. (6) 

Kun voin pahoin, en halunnut tulla 
häirityksi. (6) 

” If friends were unable to visit, the AYAs expected telephone calls or messages through social media.“ (6) Jos ystävät eivät päässeet käymään, heiltä 
odotettiin soittoa. (6) 

Jos ystävät eivät päässeet käymään, heiltä 
odotettiin viestiä sosiaalis 

en median kautta. (6) 
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”In relation to healthcare professionals, AYAs expressed the need to be recognized as an individual, with 
particular needs and specific preferences.“ (6) 

Terveydenhuollon ammattilaisilta odotettiin 
yksilönä tuntemista. (6) 

Terveydenhuollon ammattilaisilta odotettiin 
tiettyjen tarpeiden tuntemista. (6) 

Terveydenhuollon ammattilaisilta odotettiin 
spesifien mieltymysten tuntemista. (6) 

”They did not want to be perceived as a ‘‘number,’’ nor as just 1 of many patients.“ (6) 

 

He nuoret eivät halunneet olla 
hahmotettuna ”numerona”. (6) 

He eivät halunneet olla yksi monesta 
potilaasta. (6) 

”They needed their identity to be acknowledged and appreciated a personal touch, which some described as a 
‘‘human approach.” (6) 

 

Nuoret halusivat, että heidän 
identiteettinsä hyväksyttiin. (6) 

He halusivat heidän identiteettiään 
arvostettavan. (6) 

” They wanted to be perceived as more than their illess.” (6) He halusivat heitä pidettävän enemmän 
kuin sairautena. (6) 

“The data demonstrate how the AYAs wanted their healthcare professionals to show their understanding for the 
state they were in, as 1 participant said, ‘One doctor was like a second mother. When I felt bad, she came to me 
and placed her hands on my forehead. She asked me, ‘Are you OK? Is this working for you?’ I told her things 
that I would never tell my parents and that were too personal for my friends.’” (6) 

Nuoret halusivat terveydenhuollon 
ammattilaisten osoittavan ymmärrystään 
nuorten tilanteeseen. (6) 

Yksi lääkäri oli kuin äiti minulle. (6) 

Kerroin lääkärilleni asioita joita en koskaan 
kertoisi vanhemmilleni. (6) 
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Kerroin lääkärilleni asioita, jotka olisivat 
liian henkilökohtaisia ystäville kerrottaviksi. 
(6) 

“During hospitalization, participants wanted things to be consistent, such as having a permanent Internet 
connection, sleeping late, choosing what to eat, or being able to see friends without being bound to visiting 
hours.“ (6) 

 

Sairaalassaolon aikana haluttiin nukkua 
myöhään. (6) 

Sairaalassaolon aikana haluttiin valita mitä 
syö. (6) 

Sairaalassaolon aikana haluttiin nähdä 
ystäviä vierailuaikojen ulkopuolella. (6) 

“Some AYAs found it difficult to accept outlines imposed by the hospital that limited their freedom or their desire 
to stay connected to their lives.“ (6) 

Nuorten oli vaikea hyväksyä sairaalan 
määräämiä sääntöjä. (6) 

Nuoret kokivat sairaalan sääntöjen 
rajoittavan vapautta. (6) 

Nuoret kokivat sairaalan sääntöjen 
vaikuttavan heidän yhteydenpitoon omaan 
elämäänsä. (6) 

“The data demonstrate that AYAs wanted to be someone with a voice, who wants some control and who is 
capable of making his/her own decisions, based on what is important.“ (6) 

 

Nuoret halusivat tulla kuulluksi. (6) 

Nuoret halusivat kontrolloida päätöksiään. 
(6) 

Nuoret halusivat olla kyvykkäitä tekemään 
omat päätöksensä. (6) 
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“For example, the AYAs’ concerns about physical alternations and body image can have a greater influence on 
treatment decisions rather than the prognosis, as noted by the participant who decided to have her breasts 
removed as the reconstruction would enable her to give her the breast size she wanted.“ (6)  

Nuoret olivat huolissaan kehon 
muutoksista. (6) 

Nuorten huolet kehonkuvasta vaikuttivat 
hoidollisiin päätöksiin. (6) 

“Another AYA said that he wished he could have chosen to be treated on a pediatric ward because on the adult 
ward the other patients ‘‘got cancer through old age,’’ whereas another participant said that he wanted to decide 
for himself if he would talk with a psychologist.“ (6)  

Nuori toivoi, että häntä olisi hoidettu lasten 
osastolla. (6) 

Nuori sanoi, että haluaa itse päättää 
haluaako puhua psykologille. (6) 

“In addition, AYAs wanted to be involved in the way healthcare professionals communicated with them or to be 
involved in the information they received. “(6)   

 

Nuoret halusivat ymmärtää 
terveydenhuollon ammattilaisten tapaa 
puhua. (6) 

Nuoret halusivat olla osallisena 
terveydenhuollon ammattilaisten saamiin 
tietoihin. (6) 

“They needed information, in an amount they could control, and at a time they preferred.“ (6)  Tietoa haluttiin omaan tahtiin. (6) 

“It was clear that the participants did not want extensive knowledge about their condition during their treatment.“ 
(6)   

Osallistujat eivät halunneet laajalti tietoa 
tilanteestaan hoitojen aikana. (6) 

“For instance, future implications such as possible sequelae of treatment often seemed to be too much 
information.“ (6)  

Tieto mahdollisista jälkiseurauksista oli 
liikaa. (6) 

“The data demonstrate that information overload was overwhelming and had the potential to jeopardize the 
AYA’s positive attitude.“ (6)   

Liiallinen tieto oli hämmentävää. (6) 

Liiallinen tieto voi vaarantaa nuoren 
positiivisen asenteen. (6) 
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“The AYAs also did not find it helpful if the information concerned a more distant future as most participants were 
more preoccupied with what was happening here and now.“ (6)   

 

Nuoret eivät kokeneet tietoa kaukaisesta 
tulevaisuudesta hyödylliseksi. (6) 

Nuoret olivat kiinnostuneet mitä tällä 
hetkellä tapahtuu. (6) 

“‘I didn’t want to know much about my condition. Otherwise, I would perhaps be worried for no reason because 
not all things would happen to me.’“ (6)  

En halunnut tietää liikaa tilanteestani. (6) 

“They preferred information that was translated to their own way of living, not presented in an abrupt way or 
lacking nuance.“ (6)  

Heidän omaan elämäntapaan sovellettu 
neuvonta oli mielekkäämpää. (6) 

“In addition, participants were concerned about the timing and the style of communication.“ (6)  Osallistujat olivat huolissaan 
kommunikaation ajoituksesta. (6) 

Osallistujat olivat huolissaan 
kommunikaation tyylistä. (6) 

“Equally important was the AYAs’ need for comprehensive information; they needed to understand the 
terminology of healthcare professionals.“ (6)  

 

Nuoret tarvitsevat kokonaisvaltaista tietoa. 
(6) 

Nuorten tarvitsee ymmärtää 
terveydenhuollon ammattilaisten 
sanastoa. (6) 

“‘I received a brochure, but all these difficult words, you need a dictionary to understand them!“ (6)  Sain esitteen, mutta en ymmärtänyt 
sanastoa. (6) 

“Participants also appreciated participating in scheduling their treatments.“ (6)  Nuoret halusivat osallistua hoitojen 
aikataulutukseen. (6) 

“They thought it was important that healthcare professionals understand the lives they led outside the hospital.“ 
(6)   

Nuoret kokivat tärkeäksi, että 
terveydenhuollon ammattilaiset 
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ymmärsivät heidän elämäänsä sairaalan 
ulkopuolella. (6) 

“In the interviews, it was often mentioned that the AYAs did not like to wait and preferred that their time be well 
managed.“ (6)   

Nuoret eivät pitäneet odottamisesta. (6) 

Nuoret halusivat, että ajat suunnitellaan 
tarkoin. (6) 

“ ’It gets on my nerves; I want to get out the hospital as quickly as possible. Like now, they already have had my 
results for 1 hour, but they didn’t start yetI. It annoys me because I know I won’t be sick today, but tomorrow, I 
will, so today, I want to do things! Therefore, I think they need to help young people faster.’ ” (6)  

Haluan sairaalasta nopeasti pois. (6) 

Mielestäni nuoria pitää auttaa nopeammin. 
(6) 

“The AYAs experienced their cancer diagnosis as sudden and bewildering.“ (6)  

 

Syöpädiagnoosi oli yhtäkkinen.  (6) 

Syöpädiagnoosi oli hämmentävä. (6) 

“They perceived their disease and treatment as a temporary with an impact on their lives, mainly in the here and 
now.” (6) 

 

Sairaus koettiin väliaikaiseksi 
tapahtumaksi. (6) 

Hoito koettiin väliaikaiseksi tapahtumaksi. 
(6) 

Sairauden koettiin vaikuttavan vain tähän 
hetkeen. (6) 

Hoitojen koettiin vaikuttavan vain tähän 
hetkeen. (6) 



     Liite 3 

     45 (92) 

 

 

“Physical consequences of the disease, loss of independence, and feelings of loneliness and being alone were 
experienced as major challenges.“ (6)  

 

Sairauden fyysiset seuraukset olivat suuri 
haaste. (6) 

Itsenäisyyden menetys oli suuri haaste. (6) 

Yksinäisyyden tunne oli suuri haaste. (6) 

Yksin oleminen oli suuri haaste. (6) 

“The AYAs responded to the cancer experience and attempted to manage their situation as much as possible, 
which became prominent in their focus, coping, and expectations toward their network.” (6) 

 

Nuoret halusivat hallita tilannettaan 
mahdollisimman paljon. (6) 

Tilanteen hallinta oli merkittävää nuorten 
keskittymisen kannalta. (6) 

Tilanteen hallinta oli merkittävää nuorten 
selviytymisen kannalta. (6) 

Tilanteen hallinta oli merkittävää nuorten 
verkostoitumisen odotusten kannalta. (6) 

“Rather than thinking of this as a type of selfishness, self-centeredness emphasized the AYAs’ concern to have 
their individuality protected.“ (6)  

 

Nuorten itsekkyys suojasi yksilöllisyyttä. 
(6) 

Nuorten itsekeskeisyys suojasi 
yksilöllisyyttä. (6) 



     Liite 3 

     46 (92) 

 

 

“Aiming to safeguard the life they were used to and to get through the disease and treatment as efficiently as 
possible, they avoided confrontation, valued positive thinking, and attempted to hold on to their normal lives.” (6) 

 

Nuoret halusivat selviytyä sairaudesta niin 
tehokkaasti kuin mahdollista.  (6) 

Nuoret halusivat selviytyä hoidoista niin 
tehokkaasti kuin mahdollista. (6) 

Nuoret halusivat vältellä yhteenottoja. (6) 

Nuoret arvostivat positiivista ajattelutapaa. 
(6) 

Nuoret halusivat pitää kiinni normaalista 
elämästään. (6) 

“If their coping strategies were challenged, the AYAs wanted support from their family and friends and expressed 
specific expectations.” (6)   

 

Nuoret halusivat tukea perheeltään. (6) 

Nuoret halusivat tukea ystäviltään. (6) 

“Just as the AYAs’ expectations were influenced by their self- centeredness, their coping strategies were affected 
by the challenges they faced, and all separate elements influenced each other.“ (6) 

Itsekeskeisyys vaikutti nuorten odotuksiin. 
(6) 

“For example, AYAs who experienced being alone in the hospital as distressing (challenge) expected to have 
someone with them all the time, regardless of the visiting policy (expectations).“ (6)  

Nuoret kokivat sairaalassa yksin olemisen 
haasteena. (6) 

Nuoret toivoivat jonkun olevan heidän 
seuranaan koko ajan. (6) 
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“For instance, the data demonstrate that the loss of independence was a less thorny issue shortly after 
diagnosis, while it became more an issue of concern for the AYAs later on in the trajectory.“(6)  

Itsenäisyyden menetys oli vähiten vaikea 
asia pian diagnoosin saamisen jälkeen. (6) 

“’In the hospital, I was so tired of being dependent on others: from the nurses, my mother (I). And then 
I got my wheelchair. I drove around in the corridors; I loved experiencing the freedom of a wheelchair. 
That moment, I thought ‘Whoa! Once again, I can go wherever I want, do whatever I want!’ Once I had 
this wheelchair, I had a huge amount of freedom.’“(6)  

Olin väsynyt riippuvaisuuteen hoitajista. (6) 

Olin väsynyt riippuvaisuuteen äidistäni. (6) 

Rakastin pyörätuolin tuomaa vapautta. (6) 

Pyörätuolin saatuani koin vapauden. (6) 

“In their cancer experiences, the AYAs actively tried to manage and master their environment as well as the 
people who were in it.” (6)  

Nuoret halusivat hallita elinympäristöään. 
(6) 

Nuoret halusivat ohjata elinympäristöään. 
(6) 

“They wanted to be in control of their formal and informal care.“ (6)   

 

He halusivat hallita sairaalassaolon 
aikaista hoitoaan. (6) 

He halusivat hallita avohoitoaan. (6) 

“‘They wanted to help me as much as possible, but like, my grandmother was so worried that it really set me off. 
Every time she said ‘No, leave it, I will do it,’ ‘I will do that.’ It’s like she wanted to eat my sandwich herself!’ ”(6) 

Isoäitini oli niin huolissaan, että suututti 
minut. (6) 

“For instance, in the relationship the AYAs have with their parents, ‘the law of double protection,’ needs to be 
considered; both AYAs and parents may not share everything with each other, aiming (unconsciously) to spare 
each other pain and grief.” (6)  

 

Nuoret eivät jaa kaikkea vanhempiensa 
kanssa. (6) 

Nuoret koittavat säästää vanhempiaan 
kärsimykseltä. (6) 
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Nuoret koittavat säästää vanhempiaan 
murheilta. (6) 

”The results showed that the QoL of adolescent patients did not change significantly during treatment.” (7) Nuorten elämänlaatu ei muuttunut 
merkittävästi hoitojen aikana. (7) 

“Moreover, their QoL seemed to be influenced by the stage of treatment, the type of cancer, sex, age, family 
support, and their level of education.” (7) 

 

Nuorten elämänlaatuun vaikuttaa hoidon 
vaihe. (7) 

Nuorten elämänlaatuun vaikuttaa syövän 
tyyppi. (7) 

Nuorten elämänlaatuun vaikuttaa perheen 
tuki. (7) 

”AYAs described both positive and negative experiences with their medical care, the educational information 
received, and the supportive care services.” (8) 

Nuoret kuvailivat positiivisia kokemuksia 
lääketieteellisestä hoidosta. (8) 

Nuoret kuvailivat positiivisia kokemuksia 
opettavaisesta informaatiosta. (8) 

Nuoret kuvailivat positiivisia kokemuksia 
tukipalveluista. (8) 

Nuoret kuvailivat negatiivisia kokemuksia 
lääketieteellisestä hoidosta. (8) 

Nuoret kuvailivat negatiivisia kokemuksia 
opettavaisesta neuvontaa. (8) 
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Nuoret kuvailivat negatiivisia kokemuksia 
tukipalveluista. (8) 

”Females were more likely to report distress or poor QoL related to fertility issues.” (8) Naiset tunsivat todennäköisemmin huolta 
hedelmällisyysongelmista. (8) 

Naiset ilmoittivat todennäköisemmin 
huonosta elämänlaadusta 
hedelmällisyysongelmiin liittyen. (8) 

”AYAs reported ongoing struggles and fears related to the cancer experience, including financial problems and 
negative emotions related to death, body image, and perceived stigma.” (8) 

 

Nuorilla oli pelkoja talousongelmista 
syöpään liittyen. (8) 

Nuorilla oli syövästä johtuvia negatiivisia 
tunteita kuolemaan liittyen. (8) 

Nuoret pelkäsivät syövästä johtuvia 
negatiivisia tunteita kuolemaan liittyen. (8) 

Nuorilla oli syövästä johtuvia negatiivisia 
tunteita kehonkuvastaan. (8) 

Nuoret pelkäsivät syövästä johtuvia 
negatiivisia tunteita kehonkuvaan liittyen. 
(8) 

Nuorilla oli syövästä johtuvia negatiivisia 
tunteita leimaantumisesta. (8) 

Nuoret pelkäsivät syövästä johtuvia 
negatiivisia tunteita leimaantumisesta. (8) 

”Terminally ill AYAs in particular experienced substantial physical and psychological symptoms throughout end-
of-life stages.” (8) 

Kuolemansairaat kokivat psyykkisiä oireita 
loppuelämän vaiheissa. (8) 
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”Relationships with family, friends, other cancer survivors, and church as primary sources of support, when 
present, contributed to improved QoL.” (8) 

 

Ihmissuhteet perheen kanssa paransivat 
elämänlaatua. (8) 

Ihmissuhteet kavereiden kanssa paransi 
elämänlaatua. (8) 

Ihmissuhteet syövästä selvinneiden 
kanssa paransi elämänlaatua. (8) 

Kirkko tuen lähteenä paransi 
elämänlaatua. (8) 

”Belonging to a support group and enganging in physical activity were associated with reduced distress.” (8) 

 

Tukiryhmään kuuluminen vähensi 
ahdistusta. (8) 

Fyysisen aktiivisuuden harjoittaminen 
vähensi ahdistusta. (8) 

”Allthough health care professionals were likely to underestimate or misjudge the health preferences and support 
needs of AYAs, these perceptions varied across disciplines and levels of experience.” (8) 

 

Terveysalan ammattilaiset aliarvoivat 
nuorten tuen tarvetta. (8) 

Terveysalan ammattilaiset aliarvioivat 
nuorten terveysmieltymyksiä. (8) 

Terveysalan ammattilaiset arvioivat väärin 
nuorten tuen tarvetta. (8) 

Terveysalan ammattilaiset arvioivat väärin 
nuorten terveysmieltymyksiä. (8) 

“Results also show that AYAs receive insufficient information on cancer impact on fertility, body image, 
relationships, and financial assistance.” (8) 

Nuoret saavat riittämättömästi 
informaatiota syövän vaikutuksesta 
hedelmällisyyteen. (8) 
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Nuoret saavat riittämättömästi 
informaatiota syövän vaikutuksesta 
kehonkuvaan. (8) 

Nuoret saavat riittämättömästi 
informaatiota syövän vaikutuksesta 
ihmissuhteisiin. (8) 

Nuoret saavat riittämättömästi 
informaatiota syövän vaikutuksesta 
rahalliseen tukeen. (8) 

"Adolescents felt physical appearance was linked to popularity and acceptance within their peer group and 
discussed many concerns regarding changes associated with treatment." (9) 

 

Nuoret kokivat, että ulkomuoto oli 
yhteydessä suosioon ikätovereiden 
keskuudessa. (9) 

Nuoret kokivat, että ulkomuoto oli 
yhteydessä hyväksyntään ikätovereiden 
keskuudessa. (9) 

Nuoret kertoivat huolistaan koskien 
hoitojen aiheuttamia muutoksia. (9) 

"They worried about permanent scarring, stretch marks, weight loss, bruising, spots, and looking ill, but, as 
identified in previous research, the most challenging changes were hair loss and weight gain." (9) 

 

Pysyvistä arvista oltiin huolissaan. (9) 

Raskausarvista oltiin huolissaan. (9) 

Painonlaskusta oltiin huolissaan. (9) 

Mustelmista oltiin huolissaan. (9) 

Jäljistä oltiin huolissaan. (9) 
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Sairaalta näyttämisestä oltiin huolissaan. 
(9) 

Hiustenlähtö koettiin yhtenä 
haastavimmista muutoksista.(9) 

Painonnousu koettiin yhtenä 
haastavimmista muutoksista. (9) 

"They described their shock and distress at hair falling out in clumps and at experiencing the transition from a 
healthy head of hair to patchy hair loss or complete alopecia." (9) 

 

Hiustenlähtö aiheutti shokin. (9) 

Hiustenlähtö aiheutti ahdistusta. (9) 

Muutos terveistä hiuksista hiustenlähtöön 
aiheutti shokin. (9) 

Muutos terveistä hiuksista hiustenlähtöön 
aiheutti ahdistusta. (9) 

"Weight gain was such a concern that some threatened to refuse treatment." (9) 

 

Painonnousu aiheutti huolta. (9) 

Painonnousu sai osan uhkailemaan 
hoidosta kieltäytymisellä. (9) 

"Without exception, adolescents described their altered appearance as 'different' or 'unusual' in comparison to 
their peers." (9) 

 

Nuoret kuvasivat muuttunutta ulkonäköön 
erilaiseksi verrattuna ikätovereihinsa. (9) 

Nuoret kuvasivat muuttunutta ulkonäköön 
epätavalliseksi verrattuna ikätovereihinsa. 
(9) 

Erilaisuus koettiin epäviehättävänä. (9) 
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"As previously observed, they perceived this difference as unattractive, describing themselves as ugly, aged, or 
illlooking: 'I’m ugly, really fat, I’ve got a round face and I’m bald, I look like an old man! I look terrible, I look ill'." 

(9) 

Itseä kuvailtiin rumaksi. (9) 

Itseä kuvailtiin vanhentuneeksi. (9) 

Itseä kuvailtiin sairaannäköiseksi. (9) 

Olen ruma. (9) 

Olen todella lihava. (9) 

Minulla on pyöreät kasvot. (9) 

Olen kalju. (9) 

Näytän vanhalta mieheltä. (9) 

Näytän kauhealta. (9) 

Näytän sairaalta. (9) 

"As reported previously, adolescents and parents described the social stigma of looking different." (9) Nuoret kuvasivat joutuvansa leimatuksi 
erilaisen ulkonäön takia. (9) 

"Adolescents had been stared at, teased, received unwanted attention and questioning, and occasionally been 
avoided by friends who 'were worried about the way I looked and didn’t know what to say'." (9) 

Nuoria tuijotettiin. (9) 

Nuoria kiusattiin. (9) 

Nuoret saivat ei-toivottua huomiota. (9) 

Nuoret saivat ei-toivottuja kysymyksiä. (9) 
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Nuoret kokivat ystävien välttelevän heitä. 
(9) 

Nuoret kokivat, että heidän ystävänsä 
olivat huolissaan siitä miltä he näyttävät. 
(9) 

Nuoret kokivat, että heidän ystävänsä eivät 
tienneet mitä sanoa. (9) 

"There was the strong link between the adolescent’s perception that they looked ill, ugly, or unusual and 
increased feelings of vulnerability." (9) 

Nuorten kokemus sairaalta näyttämisestä 
lisäsi haavoittuvuuden tunteita. (9) 

Nuorten kokemus rumalta näyttämisestä 
lisäsi haavoittuvuuden tunteita.  (9) 

Nuorten kokemus epätavalliselta 
näyttämisestä lisäsi haavoittuvuuden 
tunteita. (9) 

"Those particularly distressed about their appearance described feelings of self-consciousness, low morale, and 
poor physical well-being". (9) 

 

Ulkonäöstään ahdistuneet nuoret 
kuvasivat olonsa vaivaantuneeksi. (9) 

Ulkonäöstään ahdistuneet nuoret 
kuvasivat taistelutahtoaan alhaiseksi. (9) 

Ulkonäöstään ahdistuneet nuoret 
kuvasivat fyysisen hyvinvointinsa 
huonoksi. (9) 
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"For example, Sarah (15 years, interview) referred to feeling 'less confident about myself when I look rough,' and 
Lucy (14 years, online) reported that 'looking bad as well, makes you feel physically worse'." (9) 

 

Olen epävarmempi itsestäni ulkomuotoni 
ollessa raju. (9) 

Huonolta näyttäminen saa voimaan 
fyysisesti huonommin. (9) 

"Appearance concerns, low selfesteem, and anticipated or real experience of negative social reactions meant 
that social exposure became an ordeal for many participants: “I just used to stay in, I didn’t want to be stared at, 
I just wouldn’t let anyone see me. I didn’t want my friends to see me looking so bad” (Sarah, 15 years, interview)."  

(9) 

Ulkonäköhuolet vaikeuttivat sosiaalisia 
tilanteita. (9) 

Alhainen itsetunto vaikeutti sosiaalisia 
tilanteita. (9) 

Pelot negatiivisista sosiaalisista reaktioista 
vaikeuttivat sosiaalisia tilanteita. (9) 

Kokemukset negatiivisista sosiaalisista 
reaktioista vaikeuttivat sosiaalisia 
tilanteita. (9) 

Totuin jäämään kotiin. (9) 

En halunnut ihmisten tuijottavan minua. (9) 

En antanut kenenkään nähdä minua. (9) 

En halunnut ystävieni näkevän minua 
huonona.  (9) 

 

Nuoret kokivat kasvaneensa henkisesti. 
(9) 
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"During second interviews, when feeling more confident, Anna and Sarah reflected on their experiences in 
relation to personal growth, tentatively suggesting they now had a greater sense of perspective and appreciation 
of personal qualities not associated with appearance." (9) 

 

Heillä on nyt laajempi näkökulma asioihin.  
(9) 

Nuoret arvostavat nyt enemmän 
henkilökohtaisia ominaisuuksia kuin 
ulkomuotoa.  (9) 

"When not feeling extremely fatigued or sick, adolescents used strategies to maintain a “normal” appearance 
and conceal signs of illness. (9) 

 

Nuoret ylläpitivät normaalia ulkonäköään, 
kun olo oli vähemmän uupunut. (9) 

Nuoret ylläpitivät normaalia ulkonäköään, 
kun olo oli vähemmän sairas.  (9) 

Nuoret peittelivät sairauden merkkejä, kun 
olo oli vähemmän uupunut. (9) 

Nuoret peittelivät sairauden merkkejä, kun 
olo oli vähemmän sairas. (9) 

"Using camouflage techniques, jewelry, and color they concealed or minimized changes and enhanced their 
appearance." (9) 

 

Peittelykeinoilla piiloteltiin muutoksia.  (9) 

Peittelykeinoilla minimoitiin muutoksia.  (9) 

Peittelykeinojen avulla parannettiin 
ulkomuotoa. (9) 

Korujen avulla peiteltiin muutoksia.  (9) 

Korujen avulla minimoitiin muutoksia.  (9) 
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Korujen avulla parannettiin ulkomuotoa. 
(9) 

Väreillä peiteltiin muutoksia. (9) 

Väreillä minimoitiin muutoksia. (9) 

Väreillä parannettiin ulkomuotoa. (9) 

"Maintaining their prediagnosis style, as they concealed and managed change, was important." (9) Diagnoosia edeltävän tyylin säilyttäminen 
oli tärkeää. (9) 

Entisen tyylin säilyttäminen oli tärkeää 
muutoksien piilottelun ohella. (9) 

Muutoksista selviämisen ohella oli tärkeää 
säilyttää entinen tyyli. (9) 

"Wigs were acknowledged as being helpful, but criticized for being uncomfortable, itchy, hot, and a potential 
source of stigma, which motivated many to conceal their use: “You’ve got to hide the fact that it’s a wig or they 
(teasers) can be just as bad” (Mary, 14 years, online)." (9) 

 

Peruukit koettiin hyödyllisiksi. (9) 

Peruukkeja pidettiin epämukavina. (9) 

Peruukkeja pidettiin kutisevina. (9) 

Peruukit olivat kuumia. (9) 

Peruukkeja pidettiin leimaantumisen 
aiheuttajina. (9) 

Useat nuoret salailivat peruukkien 
käyttämisen. (9) 
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Peruukkia piti salailla kiusaajien takia. (9) 

"However, many were adamant that although helpful they could not conceal weight gain or facial shape 
changes." (9) 

 

Moni koki, ettei pystynyt piilottelemaan 
painonnousua. (9) 

Moni koki, ettei pystynyt piilottelemaan 
kasvojen muodon muuttumista.  (9) 

"No amount of concealment substituted for having a normal appearance; they were making the best of a bad 
situation and would not regain full confidence until their appearance was perceived as normal: 'I’ll only look my 
best and I’ll only look good when I have all my hair back” (Lucy, 15 years, online)" (9) 

 

Mikään määrä peittelyä ei korvannut 
normaalia ulkomuotoa. (9) 

Huonossa tilanteessa yritettiin tehdä 
parhaansa. (9) 

Täyttä itsevarmuutta ei voisi saavuttaa 
ennen kuin ulkonäkö nähtäisiin 
normaalina.  (9) 

Näytän parhaimmiltani vasta, kun hiukseni 
ovat kasvaneet takaisin. (9) 

Näytän hyvältä vasta, kun hiukseni ovat 
kasvaneet takaisin.  (9) 

"Many of the anxieties adolescents experienced related to how others responded to their appearance." (9) Monet nuorten kokemat huolet liittyivät 
siihen, miten muut suhtautuivat heidän 
ulkonäköönsä. (9) 

"Social excursions and returning to school were particularly difficult." 

(9) 

Sosiaaliset tapahtumat olivat erityisen 
hankalia. (9) 

Kouluun palaaminen oli erityisen hankalaa.  
(9) 
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"Social events were assessed for their context and level of threat that, combined with their perceptions of 
vulnerability, informed the decision of whether, and to what extent, adolescents revealed their altered 
appearance to others." 

(9) 

Sosiaalisia tapahtumia arvoitiin tilanteen 
mukaan, mikä vaikutti päätökseen siitä, 
missä määrin oltiin valmiita paljastamaan 
muuttunut ulkonäkö muille. (9) 

Sosiaalisia tapahtumia arvoitiin tilanteen 
mukaan, mikä vaikutti päätökseen siitä, 
oltiinko valmiita paljastamaan muuttunut 
ulkonäkö muille. (9) 

Haavoittuvuus vaikutti päätökseen siitä, 
missä määrin sosiaalisissa tapahtumissa 
oltiin valmiita näyttämään muuttunut 
ulkonäkö muille.  (9) 

Haavoittuvuus vaikutti päätökseen siitä, 
oltiinko valmiita näyttämään muuttunut 
ulkonäkö muille sosiaalisissa 
tapahtumissa.  (9) 

Sosiaalisia tapahtumia arvioitiin niiden 
uhkan tason perusteella, mikä vaikutti 
päätökseen siitä, oltiinko valmiita 
paljastamaan muuttunut ulkonäkö muille. 
(9) 

Sosiaalisia tapahtumia arvioitiin niiden 
uhkan tason perusteella, mikä vaikutti 
päätökseen siitä, missä määrin oltiin 
valmiita paljastamaan muuttunut ulkonäkö 
muille. (9) 

"Jane (17 years, online) also considered this an easy decision; she always felt uncomfortable with her 
appearance and even wore a wig to bed." (9) 

Jatkuva epämukava olo ulkomuodon 
vuoksi. (9) 
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Peruukin käyttäminen jopa nukkuessa. (9) 

"For example, Laura (16 years, online) described how she only revealed her appearance in safe, controlled 
environments with close friends, 'I always wear a wig out, I only go bald in the garden and only with best mates,' 
whereas Lucy (14 years, online) only felt confident to expose her bald head in public when she was in the 
company of other patients who looked the same: “I walk around outside the hospital without a wig on only when 
there is two of us.' " 

(9) 

Oma ulkomuoto paljastettiin turvassa. (9) 

Oma ulkomuoto paljastettiin 
kontrolloidussa ympäristössä. (9) 

Oma ulkomuoto paljastettiin vain läheisten 
ystävien seurassa. (9) 

Julkisesti oltiin ilman peruukkia vain 
muiden samalta näyttävien potilaiden 
seurassa. (9) 

"One of the more distressing challenges was revealing appearance changes and witnessing shocked responses 
by friends, peers, or family." 

(9) 

Yksi ahdistavimmista haasteista oli 
ulkonäöllisten muutosten paljastaminen. 
(9) 

Yksi ahdistavimmista haasteista oli 
todistaa ystävien järkyttyneitä reaktioita. 
(9) 

Yksi ahdistavimmista haasteista oli 
todistaa ikätovereiden järkyttyneitä 
reaktioita. (9) 

Yksi ahdistavimmista haasteista oli 
todistaa perheen järkyttyneitä reaktioita. 
(9) 
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"Adolescents found it helpful to warn friends of their appearance change and did so using photos, videos, text, 
or telephone updates." (9) 

Nuoret kokivat hyödyllisenä varoittaa 
ystäviä ulkoisista muutoksistaan.  (9) 

"When Lucy was stared at, she responded with defiance by blatantly staring back, Maisie tried to ignore it and 
'act natural,' and Will learnt to manage potentially awkward and embarrassing enquiries by appearing 
unconcerned and positive." (9) 

Kiusallisista kysymyksistä selvittiin 
piittaamattomuudella. (9) 

Kiusallisista kysymyksistä selvittiin 
olemalla positiivinen. (9) 

Nolostuttavista kysymyksistä selvittiin 
piittaamattomuudella. (9) 

Nolostuttavista kysymyksistä selvittiin 
olemalla positiivinen. (9) 

"Others described the benefits of providing information to bust myths, stop excessive questioning, and prevent 
rumors from spreading further: 'they don’t really understand why I’ve changed. It’s just explaining it to ‘em and 
then they know . . . then no more back chat!' (Anna, 17 years, interview)." (9) 

Osa (nuorista) koki tiedon välittämisen 
hyödyksi sen, että se rikkoo uskomuksia. 
(9) 

Osa (nuorista) koki tiedon välittämisen 
hyödyksi sen, että se vähentää liiallista 
kyselyä. (9) 

Osa (nuorista) koki tiedon välittämisen 
hyödyksi sen, että se estää huhujen 
leviämisen eteenpäin. (9) 

He eivät ymmärrä miksi olen muuttunut, 
mutta kun selitän sen heille, he 
ymmärtävät. (9) 
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"Humor was a useful strategy to lessen their own, and others’, discomfort and to lighten a tense or awkward 
moment: 'I joke about it to get past it cos they like didn’t know what to do at first, then they laughed along and 
got used to it (bald head) and then they’d say things that are quite funny too' (Anna, 17 years, interview)." (9) 

 

Huumoria pidettiin hyödyllisenä keinona 
vähentää omaa epämukavuutta. (9) 

Huumoria pidettiin hyödyllisenä keinona 
vähentää muiden epämukavuutta. (9) 

Huumoria pidettiin hyödyllisenä keinona 
piristää kireää tilannetta. (9) 

Huumoria pidettiin hyödyllisenä keinona 
piristää kiusallista tilannetta.  (9) 

Nauroimme kavereideni kanssa yhdessä 
kaljuuntumiselle. (9) 

"Practical and emotional support was highly valued. "(9) 

 

Käytännön tukea arvostettiin. (9) 

Emotionaalista tukea arvostettiin. (9) 

"Adolescents appreciated unconditional reassurance and acceptance of their appearance from both parents and 
friends. "(9) 

 

Nuoret arvostivat vanhempiensa 
ehdotonta vakuuttelua koskien heidän 
ulkomuotoaan. (9) 

Nuoret arvostivat ystäviensä ehdotonta 
vakuuttelua koskien heidän ulkomuotoaan 
(9) 

Nuoret pitivät tärkeänä sitä, että 
vanhemmat hyväksyivät heidän 
(muuttuneen) ulkomuotonsa. (9) 
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Nuoret pitivät tärkeänä sitä, että ystävät 
hyväksyivät heidän (muuttuneen) 
ulkomuotonsa. (9) 

"Friends’ positive opinions were particularly important in helping adolescents accept appearance change. "(9) 

 

Ystävien myönteiset näkemykset olivat 
erityisen tärkeitä nuorille. (9) 

Ystävien myönteiset näkemykset auttoivat 
nuoria hyväksymään ulkonäölliset 
muutokset. (9) 

"Friends helped manage change (experimenting with wigs and make-up) while still encouraging the adolescent 
to feel confident about removing camouflage: 'My friends encouraged me to take my wig off and said I still look 
great' (Joanne, 15 years, online)." 

(9) 

Ystävät auttoivat jaksamaan läpi 
muutoksen.  (9) 

Ystävät auttoivat peruukkien kokeilussa. 
(9) 

Ystävät auttoivat meikin kokeilussa. (9) 

Ystävät rohkaisivat nuoria tuntemaan 
olonsa itsevarmaksi ilman peittelyä. (9) 

Ystäväni rohkaisivat minua ottamaan 
peruukkini pois. (9) 

Ystäväni kertoivat, että näytän hyvältä. (9) 

"Anna (17 years, interview), for example, explained the importance of a peer shield in terms of providing both 
emotional support and a protective physical presence and barrier: 'Everyone was staring at me. My friends 
helped me basically, stuck with me, right next to me, answered stuff, if I didn’t have friends round me to support 
me . . . well.' " (9) 

Ikätovereiden antama suoja tarjosi 
emotionaalista tukea nuorille. (9) 

Ikätovereiden antama suoja tarjosi 
turvallista fyysistä läsnäoloa. (9) 
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Kaikki tuijottivat minua. (9) 

Ystävät olivat kirjaimellisesti vierelläni. (9) 

"She described how the absence of her peer shield had negatively affected her confidence, self-consciousness, 
and ability to manage unwanted questioning." 

(9) 

Ikätovereiden antaman suojan puute 
vaikutti kielteisesti itsevarmuuteen. (9) 

Ikätovereiden antaman suojan puute 
vaikutti kielteisesti itsetietoisuuteen. (9) 

Ikätovereiden antaman suojan puute 
vaikutti kielteisesti kykyyn vastata ei-
toivottuihin kysymyksiin. (9) 

"Even at diagnosis, adolescents expressed their need to know more about what appearance changes to expect." 
(9) 

Diagnoosivaiheessa nuoret halusivat 
tietää, millaisia ulkonäkömuutoksia oli 
odotettavissa. (9) 

"They wanted practical tips on how to manage and conceal an altered appearance and support to deal with the 
negative social consequences of looking different." (9) 

 

Nuoret halusivat käytännön vinkkejä 
selviytyäkseen ulkomuodon muutoksista. 
(9) 

Nuoret halusivat käytännön vinkkejä 
muuttuneen ulkomuodon peittelyyn. (9) 

Nuoret halusivat tukea erilaiselta 
näyttämisestä aiheutuneiden kielteisten 
sosiaalisten seurausten käsittelyyn. (9) 

"If health professionals did not volunteer this information, asking for it was difficult." (9) 

 

Tiedon kysyminen oli hankalaa, mikäli 
terveysalan ammattilaiset eivät tarjonneet 
sitä. (9) 
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"Appearance was a sensitive issue, and many perceived it inappropriate to express concerns that could be 
viewed as trivial or indicative of vanity at a time when parents and medical staff were extremely anxious and 
focused on survival and the provision of medical information."(9) 

 

Ulkonäkö oli herkkä aihe. (9) 

Moni koki sopimattomaksi sellaisen huolen 
esiin tuomisen, joka voitaisiin nähdä 
tyhjänpäiväisenä. (9) 

Moni koki sopimattomaksi sellaisen huolen 
esiin tuomisen, joka voitaisiin nähdä 
turhamaisena. (9) 

"Participants were ambivalent as to whether information about appearance changes was best provided by health 
professionals or other sources." (9) 

 

Nuorilla oli ristiriitaisia ajatuksia siitä, oliko 
ulkonäkömuutoksiin liittyvä tieto parempi 
saada terveysalan ammattilaisilta vai 
muualta. (9) 

"Some would rather discuss their concerns with experienced patients or survivors: I would like to meet another 
patient . . . if I was talking to someone else who had gone through it, I would ask them questions I wanted to 
know, about what it was really like, what to expect. (Sarah, 15 years, interview)" (9) 

 

Osa keskusteli huolistaan mieluiten saman 
kokeneiden potilaiden kanssa. (9) 

Osa keskusteli huolistaan mieluiten saman 
kokeneiden selviytyjien kanssa. (9) 

Halusin tavata toisen potilaan. (9) 

"Others found the experience too personal and sensitive to discuss face to face." (9) 

 

Osa koki kokemuksen liian 
henkilökohtaiseksi keskusteltavaksi 
kasvotusten.  (9) 

Osa koki kokemuksen liian herkäksi 
aiheeksi keskusteltavaksi kasvotusten.  (9) 

"Most adolescents were distressed by their altered appearance." (9) 

 

Useimmat nuoret olivat ahdistuneita 
muuttuneesta ulkomuodostaan. (9) 
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"They felt different and unattractive compared with their peers and stigmatized, which often led to low self-
esteem, low morale, self-consciousness, worries about or complete avoidance of social situations, difficulties 
with peers, and, occasionally, threats to refuse appearancealtering medication."(9) 

 

Nuoret kokivat itsensä erilaiseksi 
ikätovereihinsa verrattuna. (9) 

Nuoret kokivat itsensä epäviehättäväksi 
ikätovereihinsa verrattuna. (9) 

Nuoret kokivat itsensä leimatuksi. (9) 

Erilaisuuden tunne johti huonoon 
itsetuntoon. (9) 

Erilaisuuden tunne johti alentuneeseen 
taistelutahtoon. (9) 

Erilaisuuden tunne johti vaivaantuneeseen 
oloon itsestä. (9) 

Erilaisuuden tunne johti huoliin 
sosiaalisista tilanteista. (9) 

Erilaisuuden tunne johti sosiaalisten 
tilanteiden välttämiseen. (9) 

Erilaisuuden tunne johti vaikeuksiin 
ikätoverien kanssa. (9) 

Erilaisuuden tunne johti toisinaan 
uhkailuun kieltäytyä ulkonäköä muuttavista 
hoitotoimenpiteistä. (9) 

Tunne epäviehättävyydestä johti huonoon 
itsetuntoon. (9) 
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Tunne epäviehättävyydestä johti 
alentuneeseen taistelutahtoon. (9) 

Tunne epäviehättävyydestä johti 
vaivaantuneeseen oloon itsestä. (9) 

Tunne epäviehättävyydestä johti huoliin 
sosiaalisista tilanteista. (9) 

Tunne epäviehättävyydestä johti 
sosiaalisten tilanteiden välttämiseen.  (9) 

Tunne epäviehättävyydestä johti 
vaikeuksiin ikätovereiden kanssa. (9) 

Tunne epäviehättävyydestä johti toisinaan 
uhkailuna kieltäytyä ulkonäköä muuttavista 
hoidoista. (9) 

Leimatuksi tulemisen tunne johti huonoon 
itsetuntoon. (9) 

Leimatuksi tulemisen tunne johti 
alentuneeseen taistelutahtoon. (9) 

Leimatuksi tulemisen tunne 
vaivaantuneeseen oloon itsestä. (9) 

Leimatuksi tulemisen tunne johti huoliin 
sosiaalisista tilanteista. (9) 

Leimatuksi tulemisen tunne  johti 
sosiaalisten tilanteiden välttämiseen. (9) 
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Leimatuksi tulemisen tunne  johti 
vaikeuksiin ikätoverien kanssa. (9) 

Leimatuksi tulemisen tunne  johti toisinaan 
uhkailuna kieltäytyä ulkonäköä muuttavista 
hoidoista. (9) 

"However, although changes to appearance were a struggle for most, some appeared to cope well, showing 
resilience or developing skills that enabled them to adapt to an altered appearance and manage the social 
consequences of looking different." 

(9) 

Ulkonäön muutokset olivat haaste 
monelle. (9) 

Sinnikkyys mahdollisti ulkonäöllisten 
muutosten hyväksymisen. (9) 

Sinnikkyys auttoi selviytymään erilaiselta 
näyttämisen sosiaalisista seurauksista. (9) 

Osa nuorista kehitti taitoja, jotka auttoivat 
heitä sopeutumaan muuttuneeseen 
ulkonäköön. (9) 

Osa nuorista kehitti taitoja, jotka auttoivat 
heitä selviytymään erilaiselta näyttämisen 
sosiaalisista seurauksista. (9) 

"The need to look normal was the greatest drive for those who employed often innovative techniques to conceal 
or enhance their appearance. "(9) 

Normaalilta näyttämisen tarve motivoi 
käyttämään kekseliäitä tekniikoita 
ulkonäön peittämiseen. (9) 

Normaalilta näyttämisen tarve motivoi  
käyttämään kekseliäitä tekniikoita 
ulkonäön parantamiseen.  (9) 
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"These techniques enabled social engagement and reduced self-consciousness, but when concealment was not 
sufficient, adolescents engaged in practical and social techniques to help manage or limit negative reactions; 
they warned friends of appearance changes and tried to minimize their own and others’ appearance-related 
distress by judging when and to what extent to reveal their new and real appearance." (9) 

 

He nuoret varoittivat ystäviään 
ulkonäkömuutoksistaan. (9) 

Omaan ulkonäköön liittyvää ahdistusta 
yritettiin vähentää arvioimalla, milloin 
paljastaa todellinen ulkomuoto. (9) 

Omaan ulkonäköön liittyvää ahdistusta 
yritettiin vähentää arvioimalla, milloin 
paljastaa uusi ulkomuoto. (9) 

Omaan ulkonäköön liittyvää ahdistusta 
yritettiin vähentää arvioimalla missä 
määrin paljastaa todellinen ulkomuoto. (9) 

Omaan ulkonäköön liittyvää ahdistusta 
yritettiin vähentää arvioimalla missä 
määrin paljastaa uusi ulkomuoto. (9) 

"They were proactive in providing information about their altered appearance and used humor and confidence 
to combat awkward social situations."(9) 

 

Muuttuneesta ulkonäöstä tarjottiin 
ennakkoon tietoa. (9) 

Huumoria käytettiin kiusallisia tilanteita 
vastaan kamppaillessa. (9) 

Itsevarmuutta käytettiin kiusallisia tilanteita 
vastaan kamppaillessa. (9) 

"Maintaining social support and integration throughout the early stages of treatment appeared to be a protective 
component contributing to adaptation." 

Sosiaalisen tuen ylläpitäminen hoidon 
alkuvaiheessa oli sopeutumista edistävä 
suojamekanismi. (9) 



     Liite 3 

     70 (92) 

 

 

(9) 
Sosiaalisen sopeutumisen ylläpitäminen 
hoidon alkuvaiheessa oli sopeutumista 
edistävä suojamekanismi. (9) 

"A finding endorsed by well-adapted participants in this study who described the benefits of strong relations with 
friends, positive appearance-related experiences with peers, and the true value of a peer shield to protect against 
psychological distress." (9) 

Psyykkistä ahdistusta lievittivät vahvat 
ystävyyssuhteet. (9) 

Psyykkistä ahdistusta lievittivät myönteiset 
ulkonäköön liittyvät kokemukset 
ikätovereiden kanssa. (9) 

Ikätoverit lievittivät psyykkistä ahdistusta. 
(9) 

"As Haase (2004) hypothesized, we found that the family appeared a protective component contributing to 
improved resilience and a more positive psychosocial outcome." (9) 

 

Perhe oli suojaava tekijä sinnikkyyden 
edistämisessä. (9) 

"In this study, adolescents valued parents who understood their adolescent’s appearance issues, communicated 
this understanding to their child, and worked in partnership to problem solve and actively support efforts to 
minimize the social consequences of an altered appearance." (9) 

 

Nuoret arvostivat vanhempia, jotka 
ymmärsivät heidän ulkonäköhuoliaan. (9) 

Nuoret arvostivat vanhempia, jotka 
kommunikoivat ulkonäköhuolista lastaan 
ymmärtäen. (9) 

Nuoret arvostivat vanhempia, jotka 
toimivat yhteistyössä 
ongelmanratkaisuissa. (9) 

Nuoret arvostivat vanhempia, jotka 
aktiivisesti tukivat pyrkimyksissä vähentää 
muuttuneen ulkomuodon aiheuttamia 
sosiaalisia seurauksia. (9) 



     Liite 3 

     71 (92) 

 

 

"Adolescents and their parents requested more support to manage an altered appearance, develop the practical 
skills necessary to maintain a normal appearance during treatment, and develop the social skills necessary to 
help manage responses to an altered appearance." (9) 

 

Nuoret toivoivat enemmän tukea 
selviytyäkseen ulkomuodon muutoksista. 
(9) 

Nuoret toivoivat enemmän tukea 
normaalin ulkomuodon ylläpitämisessä 
hoitojen aikana. (9) 

Nuoret toivoivat enemmän tukea 
muuttunutta ulkomuotoa koskeviin 
reaktiohin. (9) 

"The strategies and interventions identified, and indications that adolescents may differ in respect to how they 
would prefer to receive this support (some prefer input from health professionals, others fellow patients or 
survivors, others want to avoid discussing concerns face to face), can inform the development and mode of 
delivery of interventions to support those struggling with the challenges presented by an altered appearance 
during cancer treatment." (9) 

Nuorten mieltymykset tuen lähteistä 
vaihtelevat. (9) 

Nuoret halusivat tukea terveysalan 
ammattilaisilta. (9) 

Nuoret halusivat tukea muilta potilailta. (9) 

Nuoret halusivat tukea muilta selviytyjiltä. 
(9) 

Nuoret halusivat välttää keskustelemista 
huolistaan kasvotusten. (9) 

 

"All patients endorsed needing to learn how to handle the stress of a cancer diagnosis, including its treatment 
and associated life changes." (10) 

Potilaat kokivat tarvetta oppia 
käsittelemään syöpädiagnoosin tuomaa 
stressiä. (10) 
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Potilaat kokivat tarvetta oppia 
käsittelemään syöpähoitojen tuomaa 
stressiä. (10) 

Potilaat kokivat tarvetta oppia 
käsittelemään syöpädiagnoosiin liittyvien 
elämänmuutosten tuomaa stressiä. (10) 

"In contrast, overwhelming stress, worries, and exhaustion inhibited patients’ abilities to cope."(10) Ylivoimainen stressi esti potilaiden kykyä 
selviytyä. (10) 

Huolet estivät potilaiden kykyä selviytyä. 
(10) 

Uupumus esti potilaiden kykyä selviytyä. 
(10) 

"Almost all patients associated cancer with possible death, and patients who dwelt on this fear reported feeling 
less resilient ('You get stuck worrying. It’s just terrifying, you know?')." (10) 

Melkein kaikki potilaat yhdistivät syövän 
mahdolliseen kuolemaan. (10) 

Kuolemanpelkoa tuntevat kokivat itsensä 
helpommin lannistuviksi. (10) 

"Rather, patients described periods of higher and lower stress that made immediate coping harder or easier, 
respectively."(10) 

Potilaat kuvasivat stressin tason 
vaihtelevan. (10) 

Stressin tason vaihtelu vaikutti 
selviytymiseen. (10) 

"Try to have goals...the days you feel lost, like, you don’t feel you can keep going? Picture those goals and have 
that help you to be strong and resilient." (10) 

Tavoitteiden asettaminen auttaa olemaan 
vahva. (10) 
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Tavoitteiden asettaminen auttaa olemaan 
sitkeä. (10) 

"Almost all patients described a need to look forward to something, and many identified specific goals or plans 
('Having something to work for, having that vision is really helpful .To see where I wanna be after this whole 
thing.')." (10) 

Melkein kaikilla potilailla oli tarve odottaa 
jotakin innolla. (10) 

Auttaa, kun on jotain minkä eteen tehdä 
töitä. (10) 

"For example, one patient focused on her hobby of horseback riding; she said thinking about riding in the future 
enabled her to be resilient now." (10) 

Harrastuksen miettiminen auttoi nuorta 
olemaan sinnikäs. (10) 

"Several patients described looking forward to returning to school and some identified long-term career or 
personal goals such as becoming a nurse, advocating for other kids with cancer, or getting married." (10) 

Moni potilas odotti kouluun palaamista. 
(10) 

'"Not knowing what to expect' was cited as a particularly difficult aspect of the cancer experience." (10) Se, ettei tiedä mitä odottaa, koettiin 
vaikeana syöpäkokemuksessa. (10) 

"To many participants, the associated inability to plan for the future provoked anxiety and, in turn, inhibited self-
perceptions of resilience ('How do you know what to overcome when you don’t know what is coming?')." (10) 

Selviytyjät kokivat kyvyttömyyden 
suunnitella tulevaisuutta lisäävän 
ahdistusta. (10) 

Ahdistuksen vuoksi näkemys omasta 
sitkeydestä estyi. (10) 

Kuinka tietää mistä selviytyä, kun ei tiedä 
mitä on tulossa? (10) 

"Once they gained personal experience with medical practices, they felt more knowledgeable ('At first I thought, 
‘okay, my life is ruined’ .but, it isn’t as bad as I thought it would be.')." (10) 

Tieto lisääntyi kokemuksen karttuessa 
hoitotoimenpiteistä (10) 
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"Almost all patients reported that ‘‘staying positive’’ and/or ‘‘learning to find positives in the negatives’’ was a 
critical component of coping and, in turn, resilience." (10) 

Melkein kaikki potilaat kokivat, että 
positiivisena oleminen oli tärkeä osa 
selviytymistä. (10) 

 

Melkein kaikki potilaat kokivat, että 
positiivisten puolien löytäminen 
negatiivisista asioista oli tärkeä osa 
selviytymistä. (10) 

Melkein kaikki potilaat kokivat, että 
positiivisena oleminen oli tärkeää 
sinnikkyyden kannalta. (10) 

Melkein kaikki potilaat kokivat, että 
positiivisten puolien löytäminen 
negatiivisista asioista oli tärkeää 
sinnikkyyden kannalta (10) 

"Likewise, much akin to the inhibitory nature of overwhelming stress, being ‘‘stuck in the negative’’ was seen as 
a barrier to resilience." (10) 

Ylivoimainen stressi nähtiin sinnikkyyden 
esteenä. (10) 

Kielteisyyteen juuttuminen nähtiin 
sinnikkyyden esteenä. (10) 

"When asked probing questions about how to be positive, many patients described a concerted effort to identify 
new life perspectives, as one patient explained: 'The positives of cancer .it’s a weird concept, you know? Not 
many people think about it and not many people see it, obviously, because it’s like, not a positive time, physically 
and emotionally in your life. But you have to make it positive. Like, growing closer to family, closer to friends, 
seeing who’s really my friends.I won’t remember every stomach ache, but I will remember every friend that came 
and visited me. It’s hard to be happy and have cancer at the same time, but I promise it’s possible because I’m 
doing it' " (10) 

Moni potilas koki, että uudet näkökulmat 
elämästä auttoivat pysymään positiivisena. 
(10) 

Syövän positiivisten puolten ajattelu 
koettiin outona. (10) 

Sinun pitää tehdä siitä positiivista. (10) 
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En muista jokaista mahakipua, mutta 
muistan jokaisen ystävän joka vieraili 
luonani. (10) 

On vaikeaa sairastaa syöpää ja olla 
onnellinen samaan aikaan. (10) 

Moni löysi tarkoituksen 
syöpäkokemuksestaan. (10) 

"Likewise, they often reported searching for and finding meaning in their cancer experience." (10) Moni etsi tarkoitusta 
syöpäkokemuksestaan. (10) 

"For example, one patient said, 'I think . God gave me this so I could see the suffering, so I could really 
understand, so I’d kinda know what I wanna go into [for my career].' " (10) 

Uskon, että Jumala antoi minulle tämän, 
jotta näkisin kärsimyksen. (10) 

Uskon, että Jumala antoi minulle tämän, 
jotta ymmärtäisin. (10) 

Uskon, että Jumala antoi minulle tämän, 
jotta tietäisin mitä haluan tehdä (uraani 
koskien). (10) 

"One particular example was shame, which was often associated with the physical stigmata of cancer treatment, 
and seemed to disable participation in routine activities ('With the [feeding] tube, I won’t be able to go to school 
anymore. It’s hard enough without any hair. And then people are looking at you with the tube that’d be too 
much.')." (10) 

Syöpähoidot aiheuttivat häpeän 
leiman.(10)  

Häpeä heikensi osallistumista päivittäisiin 
aktiviteetteihin. (10) 

Ihmiset tuijottavat sinua. (10) 
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"In other cases, shame was suggested by general comments about being labeled a cancer patient ('It makes 
me feel less of a guy, less of a man.')." (10) 

Luokittelu syöpäpotilaaksi aiheutti häpeää. 
(10) 

Se (häpeä syövästä) sai tuntemaan itseni 
vähemmän mieheksi. (10) 

"In all cases, shame and other negative emotions made patients feel more vulnerable, more socially isolated, 
and less resilient." (10) 

Häpeä sai potilaat tuntemaan olonsa 
haavoittuvaisemmiksi. (10) 

Häpeä sai potilaat tuntemaan itsensä 
enemmän eristäytyneiksi. (10) 

Häpeä sai potilaat tuntemaan olonsa 
lannistuneemmaksi. (10) 

Kielteiset tunteet saivat potilaat tuntemaan 
olonsa haavoittuvaisemmiksi. (10) 

Kielteiset tunteet sai potilaat tuntemaan 
itsensä enemmän eristäytyneiksi. (10) 

Kielteiset tunteet saivat potilaat tuntemaan 
olonsa enemmän lannistuneeksi. (10) 

"What’s really helped me get through it is having a really good support system."(10) Selviytymisessä minua auttoi hyvä 
tukiverkosto. (10) 

"In addition to themes that underscored individual differences and skills, every patient also described the need 
for social support, connection to others (e.g., family, peers, other cancer patients), or a sense of belongin"(10) 

Potilaat kokivat tarvitsevansa sosiaalista 
tukea. (10) 

Potilaat kokivat tarvitsevansa yhteyttä 
muihin. (10) 
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Potilaat kokivat tarvitsevansa yhteyttä 
perheeseensä. (10) 

Potilaat kokivat tarvitsevansa yhteyttä 
ikätovereihinsa. (10) 

Potilaat kokivat tarvitsevansa yhteyttä 
muihin syöpäpotilaisiin. (10) 

Potilaat kokivat tarvitsevansa tunnetta 
kuulua johonkin. (10) 

"Feeling different, on the other hand, was repeatedly cited as a barrier to resilience: 'It helps to be around other 
people, for me to cope,’’ one patient said, 'but only when they don’t treat me differently. Like, my family doesn’t 
treat me differently, but other people, my friends, they do and that makes it harder.' " (10) 

Tunne erilaisuudesta nähtiin sinnikkyyden 
esteenä. (10) 

Minua auttaa selviytymään se, että olen 
ihmisten ympäröimänä. (10) 

Minua auttaa selviytymään se, etteivät 
muut ihmiset kohtele minua eri tavalla. (10) 

Vaikeaa oli hylätyksi jäämisen tunne. (10) 
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"Similarly, patients said that feeling abandoned and/or isolated was particularly difficult: 'My best friend hasn’t 
called me. I see him posting this stuff about, like, his girlfriend [on Facebook], but he lives down the road and 
doesn’t even care about me .It’s like, ‘really, dude? Your best friend? Come on, make an effort.’ It makes me 
sad.' (10) 

Vaikeaa oli tunne ulkopuolelle jäämisestä. 
(10) 

"For example, patients who are able to manage stress, set goals, stay positive, or find meaning seemed to 
consider themselves resilient, but in periods of high anxiety or transition (e.g., when they did not know what to 
expect), they felt their resilience lessened. " (10) 

Potilaat, jotka hallitsevat stressiä näkivät 
itsensä sinnikkäinä. (10) 

Potilaat, jotka asettavat tavoitteita näkivät 
itsensä sinnikkäinä. (10) 

Potilaat, jotka pysyvät positiivisina näkivät 
itsensä sinnikkäinä. (10) 

Potilaat, jotka löysivät tarkoituksen, näkivät 
itsensä sinnikkäinä. (10) 
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Ahdistavina aikoina sinnikkyyden koettiin 
vähenevän. (10) 

Siirtymäaikoina sinnikkyyden koettiin 
vähenevän. (10) 

"Likewise, patients who perseverated on negative experiences or who could not create meaning or purpose 
tended to perceive themselves as less resilient." (10) 

Potilaat, jotka keskittyivät negatiivisiin 
kokemuksiin, näkivät itsensä vähemmän 
sinnikkäinä.  (10) 

Potilaat, jotka eivät pystyneet löytämään 
tarkoitusta, näkivät itsensä vähemmän 
sinnikkäinä. (10) 

"No patient believed resilience was static; rather, patients reported that their potential for resilience ('the balance') 
shifted with particular moods, experiences, perspectives, and skills."(10) 

Potilaat eivät pitäneet sinnikkyyttä 
muuttumattomana. (10) 

Mieliala vaikutti sinnikkyyteen. (10) 

Kokemukset vaikuttivat sinnikkyyteen. (10) 

Näkökulmat vaikuttivat sinnikkyyteen. (10) 

Taidot vaikuttivat sinnikkyyteen. (10) 

"In this prospective mixed-methods study, we found that AYAs recently diagnosed with cancer predominantly 
associated their present (and potential) resilience with personal resources and learnable skills: stress-
management, goalsetting, positive-reframing, and benefit-finding." (10) 

Nuoret kokivat omien voimavarojensa 
vaikuttavan sinnikkyyteen. (10) 

Nuoret kokivat opittavissa olevien asioiden 
vaikuttavan sinnikkyyteen. (10) 
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Nuoret kokivat stressinhallinnan 
vaikuttavan sinnikkyyteen. (10) 

Nuoret kokivat tavoitteiden asettamisen 
vaikuttavan sinnikkyyteen. (10) 

Nuoret kokivat asioiden näkemisen 
positiivisena vaikuttavan sinnikkyyteen. 
(10) 

Nuoret kokivat positiivisten puolien 
löytämisen vaikuttavan sinnikkyyteen. (10) 

"Social support and maintenance of connections with family and peers were also critical." (10) Sosiaalinen tuki oli erittäin tärkeää. (10) 

Yhteyden ylläpitäminen perheeseen oli 
erittäin tärkeää. (10) 

Yhteyden ylläpitäminen ikätovereihin oli 
erittäin tärkeää. (10) 

"Perhaps most notably, patients endorsed a sense of balance between contributing and inhibiting factors of 
resilience, indicating that promoting resilience contributors could 'tip the scales' toward more positive coping and 
adjustment" (10) 

Potilaat tasapainoilivat sinnikkyyttä 
edistävien ja hidastavien tekijöiden välillä. 
(10) 

"The worries of the newly diagnosed AYAs at the time of diagnosis involved the possibility of dying from cancer, 
not going to school, and losing their hair" (11) 

Vasta syöpädiagnoosin saaneet nuoret 
kokivat kuolemanpelkoa. (11) 
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Vasta syöpädiagnoosin saaneet nuoret 
olivat huolissaan koulun jäämisestä väliin. 
(11) 

Vasta syöpädiagnoosin saaneet nuoret 
olivat huolissaan hiustenlähdöstä. (11) 

"With support from their mothers, these patients expressed a positive attitude. " (11) Äidin tuki auttoi potilaita olemaan 
positiivisia. (11) 

"A 15-year-old boy (patient 7) expressed, 'I was a bit shocked because I had to have a lot of painful tests. . . . 
Mother said it’s OK and you would recover.'" (11) 

Olin järkyttynyt, koska minulle tehtäisiin 
paljon kivuliaita kokeita. (11) 

"A 14-year-old girl (patient 5) said, 'It must have been very hard . . . mother said that everything would be all 
right. If I didn’t fight, I wouldn’t get better. I thought I would try my best.' " (11) 

Jos en taistelisi, en paranisi. (11) 

"Both of them decided to receive the treatment despite their doubt about what was happening to them." (11) Nuorilla oli epäilyksiä siitä, mitä on 
tapahtumassa. (11) 

Molemmat (nuoret) kävivät hoidoissa 
huolimatta heidän epäilyksistään siitä, mitä 
on tapahtumassa. (11) 

"During the inpatient period, when the newly diagnosed AYAs underwent painful procedures and loss of hair, 
they maintained a positive attitude and a sense of purpose. " (11) 

Kivuliasta kokeista huolimatta potilaat 
säilyttivät myönteisen asenteen. (11) 

Kivuliasta kokeista huolimatta potilaat 
säilyttivät merkityksellisyyden tunteen. (11) 

Hiustenlähdöstä huolimatta potilaat 
säilyttivät myönteisen asenteen. (11) 
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Hiustenlähdöstä huolimatta potilaat 
säilyttivät merkityksellisyyden tunteen. (11) 

"Despite a lack of contact with friends, the patients maintained their hopes regarding reentering school. " (11) Huolimatta vähäisistä kontakteista 
ystäviin, potilaat pitivät yllä toivoa kouluun 
palaamisesta. (11) 

"A 14-year-old girl (patient 15) said that she wanted to attend an enrollment ceremony of a junior high school 
with her friends, so she wanted to finish her therapy quickly. " (11) 

Potilas halusi saada hoidon nopeasti 
loppuun, jotta pääsisi koulun tapahtumaan 
ystäviensä kanssa. (11) 

"A boy (patient 7) articulated it as a sense of purpose, 'I was told that my blood test was not good . . . but I desire 
to recover.'" (11) 

Minulle kerrottiin, ettei verikokeeni ollut 
hyvä, mutta halusin toipua. (11) 

"Despite their concern about returning to school after losing their hair, the adolescents reconnected with their 
friends, which led them to gain confidence." (11) 

Hiustenlähtö aiheutti huolta kouluun 
palaamisessa. (11) 

Yhteyden löytäminen uudestaan ystävien 
kanssa kasvatti itsevarmuutta. (11) 

"A girl (patient 1) explained that she was getting used to going to school with very little hair because her 
classmates told her that her hair was beautiful. " (11) 

Potilas tottui käymään koulussa vähillä 
hiuksilla, sillä luokkakaverit sanoivat hänen 
hiustensa olevan kauniit. (11) 

"A 13-year-old girl (patient 13) who gained more knowledge about life stated that she realized that everyday life 
was very important." (11) 

Potilas ymmärsi, että jokapäiväinen elämä 
oli merkityksellistä. (11) 

"The relapsing AYAs traversed upright and flat paths during their encounters with cancer." (11) Nuoret kävivät läpi ylä- ja alamäkiä 
kohdatessaan syövän. (11)  

Halusin parantua täysin. (11) 
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"A 17-year-old male (patient 4) said, 'I wanted a complete recovery. . . . I wanted to receive treatment and get 
out.'" (11) 

Halusin saada hoitoa. (11) 

"A male (patient 4) stated, 'I realized at the time that I had never fallen down from my illness. I didn’t feel I was 
in danger. If I needed a transplant, I would do it.' "(11) 

En ollut koskaan romahtanut 
sairaudestani. (11) 

En tuntenut olevani vaarassa. (11) 

"The adolescents gained more knowledge about life." (11) Nuoret saivat enemmän tietämystä 
elämästä. (11) 

"A 14-year-old girl (patient 2) said about her hair, 'I don’t feel anything. . . . Having very short hair is a fashion.' " 
(11) 

Lyhyet hiukseni eivät herätä mitään 
tunteita minussa. (11) 

"As inpatients, the participants exhibited positive attitudes and a sense of purpose." (11) Sairaalapotilaina nuoret osoittivat 
positiivista asennetta. (11) 

Sairaalapotilaina nuoret ilmaisivat tunnetta 
merkityksellisyydestä. (11) 

"They developed goals, such as developing a musical talent and achieving a complete recovery, to provide them 
with the motivation to withstand the therapy." (11) 

Nuoret loivat tavoitteita saadakseen 
motivaatiota hoidon kestämiseen. (11) 

"The patients acquired a sense of connection and support from their friends." (11) Potilaat hankkivat tukea ystäviltään. (11) 

"More knowledge about life was evident in their acceptance of their therapy and the results. " (11) Hoidon hyväksyminen edellytti tietoa 
elämästä. (11) 

Hoidon tuloksien hyväksyminen edellytti 
tietoa elämästä. (11) 
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"The positive attitude and sense of purpose during the near-discharge period focused on returning to school, 
preparing a study plan, and receiving stem-cell transplantation. " (11) 

Myönteinen asenne hoitojen loppuvaiheilla 
kohdistui kouluun palaamiseen. (11) 

Myönteinen asenne hoitojen loppuvaiheilla 
kohdistui opintosuunnitelman laatimiseen. 
(11) 

Myönteinen asenne hoitojen loppuvaiheilla 
kohdistui kantasolusiirron saamiseen. (11) 

Tunne merkityksellisyydestä hoitojen 
loppuvaiheilla kohdistui kouluun 
palaamiseen. (11) 

Tunne merkityksellisyydestä hoitojen 
loppuvaiheilla kohdistui 
opintosuunnitelman laatimiseen. (11) 

Tunne merkityksellisyydestä hoitojen 
loppuvaiheilla kohdistui kantasolusiirron 
saamiseen. (11) 

"A 12-year-old boy (patient 6) who acquired confidence during the course of treatment explained, 'At first, it was 
difficult to be inside all the time, so I made plans to study and play with friends all day long.' " (11) 

Hoitojen aikana nuori sai itsevarmuutta. 
(11) 

 

 

"The patients also acquired more knowledge about life. " (11) Potilaat omaksuivat enemmän tietämystä 
elämästä. (11) 

"As expressed by a boy (patient 8), 'If I can go through this (cancer experience) I can go through anything.' " (11) Jos selviän tästä (syöpäkokemus), selviän 
mistä vain. (11) 
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"The positive attitude and sense of purpose of the adolescents helped them achieve their new goals as 
outpatients. " (11) 

Positiivinen asenne auttoi nuoria 
saavuttamaan uudet tavoitteet sairaalasta 
päästyään. (11) 

Tunne merkityksellisyydestä auttoi nuoria 
saavuttamaan uudet tavoitteet sairaalasta 
päästyään. (11) 

"A male (patient 16) said, 'I had cancer, so I want to have a job related to my experience for people in the near 
future.' " (11) 

Minulla oli syöpä, joten haluan 
lähitulevaisuudessa työn, joka on 
yhteydessä kokemukseeni. (11) 

"The adolescents had connections with their friends and received ample support from them when they were 
informed of their disease." (11) 

Nuoret saivat ystäviltään tukea 
saadessaan tietää sairaudestaan. (11) 

"The confidence allowed the patients to inform their friends about their relapse, and they consequently developed 
more knowledge about life." (11) 

Itsevarmuus auttoi nuoria heidän 
kertoessaan syövän uusiutumisesta 
ystäville. (11) 

Nuorten kertoessa syövän uusiutumisesta 
ystävilleen, heidän tietämyksensä 
elämästä kasvoi. (11) 

" As explained by a boy (patient 8), 'When they (friends) asked me questions (about cancer), I would answer 
them truthfully. . . . I felt brave. I need to be more brave.' " (11) 

Ystävieni kysyessä minulta sairaudestani 
vastasin heille totuudenmukaisesti. (11) 

Sairaudesta totuudenmukaisesti ystäville 
kertominen sai minut tuntemaan oloni 
rohkeaksi. (11) 

Minun pitää olla rohkeampi. (11) 

"A male (patient 16) stated, 'I could understand how people with cancer feel. I want to support them in the future.' 
"(11) 

Nyt ymmärrän, mitä syöpää sairastavat 
ihmiset tuntevat. (11) 
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Haluan tukea syöpää sairastavia ihmisiä 
tulevaisuudessa. (11) 

"In this study, newly diagnosed AYAs found that from an initial period of life threats, the strengths gradually 
peaked in the outpatient phase."(11) 

Nuoret huomasivat, että diagnoosin 
jälkeisen alkuvaiheen hengenvaara 
kasvatti vahvuutta vähitellen 
sairaalajakson jälkeen. (11) 

"A positive attitude and sense of purpose in early inpatient care intensified the rest of the strengths as 
outpatients.." (11) 

Myönteinen asenne hoitojen varhaisessa 
vaiheessa lisäsi vahvuutta sairaalasta 
päästyä. (11) 

Tunne merkityksellisyydestä hoitojen 
varhaisessa vaiheessa lisäsi vahvuutta 
sairaalasta päästyä. (11) 

"Additionally, some of the newly diagnosed AYAs did not feel that parents supported them in the early phase 
because they did not explain their disease." (11) 

Osa nuorista koki, etteivät vanhemmat 
tukeneet heitä (syövän) varhaisessa 
vaiheessa. (11) 

Osa nuorista koki, etteivät vanhemmat 
tukeneet heitä (syövän) varhaisessa 
vaiheessa. (11) 

Nuoret kokivat, etteivät vanhemmat 
selittäneet nuorille sairautta. (11) 

"Our relapsing AYAs demonstrated that from the initial period of diagnosis, their strengths rapidly increased in 
the early inpatient period and gradually reached a plateau in the outpatient period." (11) 

Nuoret kokivat, että diagnoosin 
saamisesta sairaalajaksoon heidän 
vahvuutensa kasvoi nopeasti. (11) 

Nuoret kokivat, että he saavuttivat 
vähitellen tasaisen kauden sairaalajakson 
jälkeen. (11) 
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"According to the relapsing AYAs in our participants, their previous experience with cancer facilitated the rapid 
improvement in their strengths and their set of goals during the early stage." (11) 

Aikaisemmin sairastettu syöpä helpotti 
nopeaa vahvuuden palautumista 
sairauden uusiutumisen alussa. (11) 

Aikaisemmin sairastettu syöpä helpotti 
tavoitteiden asettamista sairauden 
uusiutumisen alussa. (11) 

" The coping process of the adolescents was also described as follows: (1) verbally denying the recurrence, (2) 
accepting the truth of the relapse within several days, (3) being positive about retreatment, (4) focusing on the 
beliefs of others that the cancer would finally be cured, and (5) focusing on continuing retreatment for their 
parents’ emotional well-being and showing respect for the parents. " (11) 

Syövän uusiutuessa nuoret kielsivät 
syövän uusiutumisen suullisesti. (11) 

Syövän uusiutuessa nuoret hyväksyivät 
uusiutumisen. (11) 

Syövän uusiutuessa nuoret suhtautuivat 
positiivisesti hoitoihin. (11) 

Syövän uusiutuessa nuoret keskittyivät 
muiden uskomuksiin siitä, että syöpä 
vihdoin parannettaisiin. (11) 

Syövän uusiutuessa nuoret keskittyivät 
hoitojen jatkamiseen vanhempiensa 
emotionaalisen hyvinvoinnin vuoksi. (11) 

Syövän uusiutuessa nuoret keskittyivät 
hoitojen jatkamiseen vanhempien 
kunnioittamiseksi. (11) 

"Many participants expressed that they would not have been able to survive their cancer experience without 
support from their family and hospital staff." (12) 

Moni nuori koki, ettei olisi selvinnyt 
syöpäkokemuksestaan ilman perheensä 
tukea. (12) 
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Moni nuori koki, ettei olisi selvinnyt 
syöpäkokemuksestaan ilman 
sairaalahenkilökunnan tukea. (12) 

"I mean it does feel good that I've done that (survived cancer) but you know it wasn't even necessarily myself 
who did it. It was everybody else who helped me. (18 year old survivor)" (12) 

Tuntuu hyvältä, että olen selvinnyt 
syövästä. (12) 

 

"It was clear that family played a big role in these survivors' lives." (12) Perhe olivat suuressa roolissa selviytyjien 
elämässä. (12) 

"Cancer made me stronger, like, the old saying what doesn't kill you makes you stronger. So, I defeated cancer. 
I conquered it. You could always beat it. Just stay on the positive side. Don't think negative. Every morning I 
wake up and I can wiggle my toes. Hey, I'm happy! (18 year old survivor)" (12) 

Syöpä teki minusta vahvemman. (12) 

 

 

"When asked how they were able to survive their cancer many participants expressed a positive outlook as 
instrumental: How I survived cancer?—just keeping a positive attitude, always had to stay strong…, obviously I 
was upset but I couldn't like just constantly be upset because I'm not, not gonna beat it that way. So I had to stay 
strong. (18 year old survivor)" (12) 

Positiivinen ajattelutapa oli avuksi. (12) 

Olin allapäin. (12) 

Minun piti pysyä vahvana. (12) 

“For other participants this positive attitude has remained a part of their life and they see it as one of their 
strengths. ‘Now I think, like, my biggest strength is just I guess being positive’. (12)” 

Positiivinen asenne nähtiin vahvuutena. 
(12) 
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“Another 16 year old survivor comments on her continued ability to persevere during difficult times: I'm pretty 
good about no matter what the situation is, no matter how bad it is I just keep going. Even if you're down in the 
dumps as worst as you possibly can, I just keep moving cause that's all I can do. So, I'm pretty good about things 
like that. Just looking forward looking at the best of things. “ (15) 

Katson eteenpäin, yrittäen nähden 
asioiden parhaat puolet. (12) 

“While survivors overall tended to focus on the positive they did express worry and concern specifically in one 
area; their vulnerability to relapse. These Latino AYA survivors of childhood cancer all shared some anxiety and 
a perceived vulnerability to illness that differs from their peers who often have a sense of invincibility.”  (12) 

Selviytyjät keskittyivät positiivisuuteen. 
(12) 

Selviytyjät kokivat huolta. (12) 

Selviytyjät olivat huolissaan syövän 
uusiutumisesta. (12) 

Nuoret kokivat ahdistusta sairaudestaan. 
(12) 

Nuoret kokivat haavoittuvuutta sairautensa 
vuoksi. (12) 

Nuoret kokivat etteivät ikätoverit olleet 
samalla tavalla haavoittuvaisia kuten he. 
(12) 

“All the participants, regardless of how many years past treatment, indicated anxiety about relapse and/or a 
concern that they were now more susceptible to illness: “(12)  

Syöpähoitojen jälkeen koettiin ahdistusta 
syövän mahdollisesta uusiutumisesta.  
(12) 
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Syöpähoitojen jälkeen koettiin ahdistusta 
siitä, että sairaudelle oltaisiin nyt alttiimpia. 
(12) 

"Many of the participants expressed ongoing health concerns that were constant reminders that cancer had 
taken a toll on their body. " (12) 

 

Monet nuoret olivat huolissaan 
terveydestään. (12) 

Nuorten kokemat terveyshuolet 
muistuttivat heitä siitä, että syöpä oli 
vaikuttanut heidän kehoonsa. (12) 

“It is a powerful reminder that “cured” is not an easily integrated concept for cancer survivors. “ (12) Syövästä parantuneiden on vaikea 
ymmärtää parantuneensa. (12) 

“Participants all indicated an understanding that cancer has had a substantial effect on them throughout their 
entire life. “ (12) 

Syövällä oli oleellinen vaikutus nuorten 
koko elämään. (12) 

“They seemed to feel that cancer is a branded part of their identity that could not be shed. “ (12) Syöpä oli merkittävä osa heidän nuorten 
identiteettiä, jota ei voi piilottaa. (12) 

“This survivor explained, ‘My biggest struggle in life has to be the cancer and the whole process of overcoming 
it and being able to say, ‘it's not a part of me—it's gone.’”  (12) 

Suurin haasteeni elämässäni on ollut 
syöpä. (12) 

Suurin haasteeni elämässäni on ollut 
syövästä selviytyminen. (12) 

“Some survivors recognized the impact cancer had on their identity but embraced it as a beneficial aspect of the 
experience: I think it changed everything. I really don't know who I would be if I didn't have cancer. I know people 
have regrets and things and they wish hadn't happened but I really don't ever wish…I mean it sounds kind of 

Osa selviytyjistä koki syövän vaikuttaneen 
identiteettiin. (12) 

Syövän vaikutus identiteettiin koettiin 
hyödyllisenä. (12) 
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silly but I don't wish things were different because then I don't know at what stage I would be at. (18 year old 
survivor) “ (12) 

En tiedä kuka olisin, jos minulla ei olisi ollut 
syöpää. (12) 

“I'm different and I want to tell somebody. But no, I don't go around and offer that because I feel like I don't want 
them to treat me different. Because I know some of my friends now, they still kind of treat me like I can't really, 
like I can't question you, or I can't mess around with you because like oh you know, you're different. (16 year old 
survivor) “ (12) 

En halua, että he kohtelevat minua erilailla. 
(12) 

Osa ystävistäni ei vitsaile kanssani, koska 
olen erilainen. (12) 

“This was reiterated by this survivor that shared how staff at an emergency clinic became friendly and 
accommodating only after they learned that she had survived cancer: Just saying that simple word cancer. It 
could go different directions for people. When you say cancer they think whoa “Are you okay?” With cancer 
survivors they say “They had cancer but they survived it!” It's another word now to describe you. “(12) 

Henkilökunta ensiavussa muuttui 
ystävälliseksi vasta, kun he saivat tietää 
potilaan selviytyneen syövästä. (12) 

Henkilökunta ensiavussa muuttui 
avuliaaksi vasta, kun he saivat tietää 
potilaan selviytyneen syövästä. (12) 

“Survivors just felt different than peers, as revealed by this comment, “If I sit down and think about it I mean I 
really think, ‘Wow’ that actually I am really a lot different than normal people, but I guess I'm just really used to 
it.” (12) 

Selviytyjät kokivat erilaisuutta 
ikätovereihinsa verrattuna. (12) 

Olen erilainen kuin normaalit ihmiset, 
mutta olen tottunut siihen. (12) 

“Cancer remains part of these survivors' daily lives and is incorporated into who they are and how they relate to 
the world. “(12) 

Syöpä säilyy osana selviytyjien päivittäistä 
elämää. (12) 

Syöpä vaikuttaa siihen kuinka suhtautuu 
maailmaan.  (12) 

“For these adolescents and young adults this created a premature loss of invincibility that is evident even years 
after the end of treatment.“ (12) 

Nuoret menettivät 
haavoittumattomuutensa aikaisin. (12) 
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Haavoittumattomuuden menetys, ilmenee 
vielä vuosia hoitojen jälkeen. (12) 

“Adolescents are developing their sense of self as they are maturing into adulthood and being a childhood cancer 
survivor can alter that process.” (12) 

Selviytyminen lapsuusiän syövästä voi 
vaikuttaa aikuistumisprosessiin. (12) 

“This study offers a description of the survivors' experiences and demonstrates that they simultaneously face 
uncertainty and fear, and identify positive influences of the cancer survival experience.” (12) 

Selviytyjät tunnistavat syövästä 
selviytymisen myönteiset vaikutukset. (12) 

“Our findings reinforce previous results that suggest the importance of positive focus, familial support [27, 29, 
31], and staff relationships [30] for Latino AYA survivors of childhood cancer [28].” (12) 

Positiivisella ajattelulla on merkitystä 
syövästä selvinneille. (12) 

Perheen tuella on merkitystä syövästä 
selvinneille. (12) 

Suhteilla henkilökuntaan on merkitystä 
syövästä selvinneille. (12) 

While a cancer diagnosis may be both a devastating and traumatic experience for young people, this study 
suggests that the experience may also have the potential for shaping young adults who have a positive and 
optimistic life perspective. (12) 

Syöpädiagnoosi voi olla järkyttävä 
kokemus nuorelle. (12) 

Syöpädiagnoosi voi olla traumaattinen 
kokemus nuorelle. (12) 
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Analyysitaulukko 

Pelkistykset Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Vanhempien odotettiin olevan läsnä. (6) 

Perheen odotettiin osallistuvan tukemiseen. (6) 

Vanhempien odotettiin olevan huolissaan. (6) 

Vanhempien odotettiin osallistuvan tukemiseen. 
(6) 

Ystävien odotettiin osallistuvan tukemiseen. (6) 

Perheen odotettiin olevan huolissaan. (6) 

Vanhempien odotettiin olevan välittömästi 
tavoitettavissa. (6) 

Vanhempien odotettiin tarjoavan tukea. (6) 

Ystävien odotettiin tarjoavan tukea. (6) 

Perheen odotettiin tarjoavan tukea. (6) 

Ystävien odotettiin olevan huolissaan. (6) 

Jos ystävät eivät päässeet käymään, heiltä 
odotettiin soittoa. (6) 

Jos ystävät eivät päässeet käymään, heiltä 
odotettiin viestiä sosiaalisen median kautta. (6) 

Läheisiltä odotettu tuki Läheisten tuen merkitys 
syöpää sairastaneelle 
nuorelle 

Nuorten kokemuksia 
syöpäsairaudestaan 
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Tukea saatiin ystäviltä. (3) 

Ystävät ovat tärkeitä tukijoita nuorille. (4) 

Sairauden aikana selvisi, ketkä ovat oikeita 
ystäviä. (6) 

Hoitojen aikana selvisi, ketkä ovat oikeita ystäviä. 
(6) 

Ystäviä tarvittiin pysyäkseen yhteydessä muihin 
sairauden aikana. (6) 

Ystäviä tarvittiin pysyäkseen yhteydessä muihin 
hoitojen aikana. (6) 

Ystäviä tarvittiin yhteenkuuluvuuden 
ylläpitämisessä. (6) 

Ystävät kertoivat, mitä töissä tapahtuu. (6) 

Ystävät edustivat porttia normaaliin elämään. (6) 

Ystävät kertoivat mitä sairaalan ulkopuolella 
tapahtuu. (6) 

Ystävät kertoivat, mitä koulussa tapahtuu. (6) 

Nuoret halusivat tukea ystäviltään. (6) 

Minut tekee onnelliseksi se, että ystäväni on 
normaali seurassani. (6) 

Ystävien normaali käyttäytyminen havaittiin 
kannustavaksi. (6) 

Ystävien positiivinen asenne havaittiin 
kannustavaksi. (6) 

Ajatus yhteensopivuuden menettämisestä 
ystäviin pelotti. (6) 

Ystävien tuen tärkeys 
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Ystävät olivat kuin peilejä, jotka muistuttivat 
millainen oli ennen syöpädiagnoosia. (6) 

Ihmissuhteet kavereiden kanssa paransi 
elämänlaatua. (8) 

Nuoret arvostivat ystäviensä ehdotonta 
vakuuttelua koskien heidän ulkomuotoaan. (9) 

Ystäväni kertoivat, että näytän hyvältä. (9) 

Ystävät olivat kirjaimellisesti vierelläni. (9) 

Ystävät auttoivat meikin kokeilussa. (9) 

Ystävät auttoivat peruukkien kokeilussa. (9) 

Ikätovereiden antama suoja tarjosi turvallista 
fyysistä läsnäoloa. (9) 

Ikätoverit lievittivät psyykkistä ahdistusta. (9) 

Ystävien myönteiset näkemykset olivat erityisen 
tärkeitä nuorille. (9) 

Ystävien myönteiset näkemykset auttoivat nuoria 
hyväksymään ulkonäölliset muutokset. (9) 

Ystävät rohkaisivat nuoria tuntemaan olonsa 
itsevarmaksi ilman peittelyä. (9) 

Ystäväni rohkaisivat minua ottamaan peruukkini 
pois. (9) 

Ystävät auttoivat jaksamaan läpi muutoksen. (9) 

Ikätovereiden antama suoja tarjosi 
emotionaalista tukea nuorille. (9) 

Nuoret pitivät tärkeänä sitä, että ystävät 
hyväksyivät heidän (muuttuneen) ulkomuotonsa. 
(9) 
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Psyykkistä ahdistusta lievittivät vahvat 
ystävyyssuhteet. (9) 

Psyykkistä ahdistusta lievittivät myönteiset 
ulkonäköön liittyvät kokemukset ikätovereiden 
kanssa. (9) 

Potilaat kokivat tarvitsevansa yhteyttä 
ikätovereihinsa. (10) 

Yhteyden ylläpitäminen ikätovereihin oli erittäin 
tärkeää. (10) 

En muista jokaista mahakipua, mutta muistan 
jokaisen ystävän joka vieraili luonani. (10) 

Potilaat hankkivat tukea ystäviltään. (11) 

Nuoret saivat ystäviltään tukea saadessaan 
tietää sairaudestaan. (11) 

Yhteyden löytäminen uudestaan ystävien kanssa 
kasvatti itsevarmuutta. (11) 

Tukea saatiin perheeltä. (3) 

Nuoret hakivat lohdutusta lemmikiltä. (3) 

Nuoret kuvasivat perheensä olevan aina 
tukena. (3) 

Nuoret kuvasivat perheensä rohkaisevan 
heitä. (3) 

Nuoret kuvasivat, että perheestä on tullut 
tukipilari heille. (3) 

Perheen tuki oli keskeistä selviytymisessä. (3) 

Nuoret hakivat perheeltä tukea. (3) 

Perheen tuen tärkeys 
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Nuoret yrittävät selviytyä sairaudestaan 
keskustelemalla siitä puolisoidensa kanssa. (4) 

Nuoret yrittävät selviytyä sairaudestaan 
keskustelemalla siitä kumppaniensa kanssa. (4) 

Perheenjäsenet ovat tärkein tuen lähde 
nuorille. (4) 

Nuoret yrittävät selviytyä sairaudestaan keskust
elemalla siitä vanhempiensa kanssa. (4) 

Vanhempien positiivinen asenne havaittiin 
kannustavaksi. (6) 

Nuoret halusivat tukea perheeltään. (6) 

Kovista kivuista kärsiessä seuraksi haluttiin vain 
huolehtiva vanhempi. (6) 

Pahoinvoinnista kärsiessä seuraksi haluttiin vain 
huolehtiva vanhempi. (6) 

Vanhempien normaali käyttäytyminen havaittiin 
kannustavaksi. (6) 

Perheen positiivinen asenne havaittiin 
kannustavaksi. (6) 

Perheen normaali käyttäytyminen havaittiin 
kannustavaksi. (6) 

Heidän nuorten elämänlaatuun vaikuttaa 
perheen tuki. (7) 

Ihmissuhteet perheen kanssa paransivat 
elämänlaatua. (8) 

Nuoret arvostivat vanhempia, jotka ymmärsivät 
heidän ulkonäköhuoliaan. (9) 
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Nuoret arvostivat vanhempia, jotka 
kommunikoivat ulkonäköhuolista lastaan 
ymmärtäen. (9) 

Nuoret arvostivat vanhempia, jotka aktiivisesti 
tukivat pyrkimyksissä vähentää muuttuneen 
ulkomuodon aiheuttamia sosiaalisia seurauksia. 
(9) 

Nuoret pitivät tärkeänä sitä, että vanhemmat 
hyväksyivät heidän (muuttuneen) ulkomuotonsa. 
(9) 

Nuoret arvostivat vanhempia, jotka toimivat 
yhteistyössä ongelmanratkaisuissa. (9) 

Nuoret arvostivat vanhempiensa ehdotonta 
vakuuttelua koskien heidän ulkomuotoaan. (9) 

Potilaat kokivat tarvitsevansa yhteyttä 
perheeseensä. (10) 

Yhteyden ylläpitäminen perheeseen oli erittäin 
tärkeää. (10) 

Osa nuorista koki, etteivät vanhemmat tukeneet 
heitä (syövän) varhaisessa vaiheessa. (11) 

Äidin tuki auttoi potilaita olemaan positiivisia. (11) 

Nuoret kokivat, etteivät vanhemmat selittäneet 
nuorille sairautta. (11) 

Osa nuorista koki, etteivät vanhemmat tukeneet 
heitä (syövän) varhaisessa vaiheessa. (14) 

Perheen tuella on merkitystä syövästä 
selvinneille. (12) 
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Perhe olivat suuressa roolissa selviytyjien 
elämässä. (12) 

Moni nuori koki, ettei olisi selvinnyt 
syöpäkokemuksestaan ilman perheensä tukea. 
(12) 

Tukea saatiin terveysalan ammattilaisilta. (3) 

Nuoret kokivat tärkeäksi, että terveydenhuollon 
ammattilaiset ymmärsivät heidän elämäänsä 
sairaalan ulkopuolella. (6) 

Yksi lääkäri oli kuin äiti minulle. (6) 

Kerroin lääkärilleni asioita joita en koskaan 
kertoisi vanhemmilleni. (6) 

Kerroin lääkärilleni asioita, jotka olisivat liian 
henkilökohtaisia ystäville kerrottaviksi. (6) 

Terveydenhuollon ammattilaisilta odotettiin 
tiettyjen tarpeiden tuntemista. (6) 

Terveydenhuollon ammattilaisilta odotettiin 
spesifien mieltymysten tuntemista. (6) 

Terveydenhuollon ammattilaisilta odotettiin 
yksilönä tuntemista. (6) 

Terveysalan ammattilaiset arvioivat väärin 
nuorten tuen tarvetta. (8) 

Terveysalan ammattilaiset arvioivat väärin 
nuorten terveysmieltymyksiä. (8) 

Terveysalan ammattilaiset aliarvoivat nuorten 
tuen tarvetta. (8) 

Tarve terveydenhuollon 
ammattilaisten tuelle 

Ulkopuolisen tuen tarve 
syöpää sairastaneelle 
nuorelle 
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Nuoret halusivat tukea terveysalan 
ammattilaisilta. (9) 

Henkilökunta ensiavussa muuttui ystävälliseksi 
vasta, kun he saivat tietää potilaan selviytyneen 
syövästä. (12) 

Moni nuori koki, ettei olisi selvinnyt 
syöpäkokemuksestaan ilman 
sairaalahenkilökunnan tukea. (12) 

Henkilökunta ensiavussa muuttui avuliaaksi 
vasta, kun he saivat tietää potilaan selviytyneen 
syövästä. (12) 

Suhteilla henkilökuntaan on merkitystä syövästä 
selvinneille. (12) 
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Muut syöpää sairastavat ikätoverit ovat tärkeitä 
tukijoita nuorille. (4) 

Muut syövästä parantuneet ymmärtävät 
syöpäsairaita nuoria. (4) 

Ihmissuhteet syövästä selvinneiden kanssa 
paransi elämänlaatua. (8) 

Tukiryhmään kuuluminen vähensi ahdistusta. (8) 

Julkisesti oltiin ilman peruukkia vain muiden 
samalta näyttävien potilaiden seurassa. (9) 

Osa keskusteli huolistaan mieluiten saman 
kokeneiden potilaiden kanssa. (9) 

Osa keskusteli huolistaan mieluiten saman 
kokeneiden selviytyjien kanssa. (9) 

Halusin tavata toisen potilaan. (9) 

Nuoret halusivat tukea muilta potilailta. (9) 

Nuoret halusivat tukea muilta selviytyjiltä. (9) 

Potilaat kokivat tarvitsevansa yhteyttä muihin 
syöpäpotilaisiin. (10) 

Vertaistuen tarve 

Tuen saaminen muilta auttoi syövän 
sairastamisessa. (3) 

Nuoret luottivat myös lisätukeen. (3) 

Piti turvautua rahalliseen tukeen. (6) 

Mielestäni nuoria pitää auttaa nopeammin. (6) 

Sairaudesta aiheutuva 
lisätuen tarve 
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Nuoret ilmaisivat tarpeita sosiaalisille yhteyksille. 
(6) 

Nuoret toivoivat jonkun olevan heidän seuranaan 
koko ajan. (6) 

Nuori toivoi, että häntä olisi hoidettu lasten 
osastolla. (6) 

Nuoret kuvailivat positiivisia kokemuksia 
tukipalveluista. (8) 

Nuoret toivoivat enemmän tukea normaalin 
ulkomuodon ylläpitämisessä hoitojen aikana. (9) 

Nuoret toivoivat enemmän tukea muuttunutta 
ulkomuotoa koskeviin reaktioihin. (9) 

Nuoret toivoivat enemmän tukea selviytyäkseen 
ulkomuodon muutoksista. (9) 

Nuorten mieltymykset tuen lähteistä vaihtelevat. 
(9) 

Käytännön tukea arvostettiin. (9) 

Sosiaalisen tuen ylläpitäminen hoidon 
alkuvaiheessa oli sopeutumista edistävä 
suojamekanismi. (9) 

Emotionaalista tukea arvostettiin. (9) 

Potilaat kokivat tarvitsevansa yhteyttä muihin. 
(10) 

Selviytymisessä minua auttoi hyvä tukiverkosto. 
(10) 

Potilaat kokivat tarvitsevansa sosiaalista tukea. 
(10) 
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Sosiaalinen tuki oli erittäin tärkeää. (10) 

Potilaat kokivat tarvetta oppia käsittelemään 
syöpädiagnoosin tuomaa stressiä. (10) 

Potilaat kokivat tarvetta oppia käsittelemään 
syöpähoitojen tuomaa stressiä. (10) 

Potilaat kokivat tarvetta oppia käsittelemään 
syöpädiagnoosiin liittyvien elämänmuutosten 
tuomaa stressiä. (10) 

Minua auttaa selviytymään se, että olen ihmisten 
ympäröimänä. (10) 

Sairaalapotilaina nuoret ilmaisivat tunnetta 
merkityksellisyydestä. (11) 

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
positiivinen vaikutus hengellisyyteen. (2) 

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
positiivinen vaikutus uskonnolliseen 
vakaumukseen. (2)  

Tukea saatiin uskonnosta. (3) 

Nuoret hakivat uskonnolta johdatusta. (3) 

Syövän ajatellaan aiheutuvan Jumalan 
rangaistuksesta. (4) 

Syövän ajatellaan aiheutuvan siitä, että Jumala 
koettelee uskoa. (4) 

Syövän ajatellaan aiheutuvan siitä, että Jumala 
koettelee henkistä jaksamista. (4) 

Kirkko tuen lähteenä paransi elämänlaatua. (8) 

Uskonto tukena sairauden 
ymmärtämisessä 
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Uskon, että Jumala antoi minulle tämän, jotta 
tietäisin mitä haluan tehdä (uraani koskien). (10) 

Uskon, että Jumala antoi minulle tämän, jotta 
ymmärtäisin. (10) 

Uskon, että Jumala antoi minulle tämän, jotta 
näkisin kärsimyksen. (10) 

Tarve saada tietoa huolien vähentämiseksi. (3)  

Tiedon puute lisäsi ahdistusta. (3) 

Syöpää sairastaville nuorille tiedon saanti on yksi 
tärkeimmistä tarpeista. (4) 

Syöpää sairastaville nuorille tiedon saanti 
hoidoista on yksi tärkeimmistä tarpeista. (4) 

Syöpää sairastaville nuorille tiedon saanti 
hoitojen jälkivaikutuksista on yksi tärkeimmistä 
tarpeista. (4) 

Syöpää sairastaville nuorille tiedon saanti 
ruokavaliosta on yksi tärkeimmistä tarpeista. (4) 

Syöpää sairastaville nuorille tiedon saanti 
mielenterveysneuvonnasta on yksi tärkeimmistä 
tarpeista.  (4) 

Syöpää sairastaville nuorille tiedon saanti 
vertaistuesta on yksi tärkeimmistä tarpeista. (4) 

Syöpää sairastaville nuorille tiedon saanti 
hedelmällisyyden suojaamisesta on yksi 
tärkeimmistä tarpeista. (4) 

Syöpää sairastaville nuorille tiedon saanti tietoa 
tarjoavista internet sivuista on yksi tärkeimmistä 
tarpeista. (4) 

Tiedonsaannin tarve 
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Syöpää sairastaville nuorille tiedon saanti tukea 
tarjoavista internet sivuista on yksi tärkeimmistä 
tarpeista. (4) 

Syövästä parantuneille nuorille tiedon saanti on 
yksi tärkeimmistä tarpeista.  (4) 

Syövästä parantuneille nuorille tiedon saanti 
hoidoista on yksi tärkeimmistä tarpeista. (4) 

Syövästä parantuneille nuorille tiedon saanti 
hoitojen jälkivaikutuksista on yksi tärkeimmistä 
tarpeista. (4) 

Syövästä parantuneille nuorille tiedon saanti 
ruokavaliosta on yksi tärkeimmistä tarpeista. (4) 

Syövästä parantuneille nuorille tiedon saanti 
mielenterveysneuvonnasta on yksi tärkeimmistä 
tarpeista. (4) 

Syövästä parantuneille nuorille tiedon saanti 
vertaistuesta on yksi tärkeimmistä tarpeista.  (4) 

Syövästä parantuneille nuorille tiedon saanti 
hedelmällisyyden suojaamisesta on yksi 
tärkeimmistä tarpeista. (4) 

Syövästä parantuneille nuorille tiedon saanti 
tietoa tarjoavista internet sivuista on yksi 
tärkeimmistä tarpeista. (4) 

Syövästä parantuneille nuorille tiedon saanti 
tukea tarjoavista internet sivuista on yksi 
tärkeimmistä tarpeista. (4) 

Osa nuorista haluaa tulla suojelluksi suoralta 
tiedonvälitykseltä syövästään. (4)   
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Osa nuorista haluaa vastaanottaa tietoa 
syöpäsairaudestaan. (4)   

Tieto voi tuntua nuorista ahdistavalta. (4) 

Tieto voi tuntua nuorista voimaannuttavalta. (4) 

En ymmärtänyt kliinisiä kokeita. (5) 

Tietoa haluttiin omaan tahtiin. (6) 

Moni koki, ettei saanut oleellista tietoa. (6) 

Nuoret tarvitsevat kokonaisvaltaista tietoa. (6) 

Nuorten tarvitsee ymmärtää terveydenhuollon 
ammattilaisten sanastoa. (6) 

Heidän omaan elämäntapaan sovellettu 
neuvonta oli mielekkäämpää. (6) 

En halunnut tietää liikaa tilanteestani. (6) 

Tieto mahdollisista jälkiseurauksista oli liikaa. (6) 

Liiallinen tieto oli hämmentävää. (6) 

Liiallinen tieto voi vaarantaa nuoren positiivisen 
asenteen. (6) 

Osallistujat eivät halunneet laajalti tietoa 
tilanteestaan hoitojen aikana. (6) 

Nuoret eivät kokeneet tietoa kaukaisesta 
tulevaisuudesta hyödylliseksi. (6) 

Nuoret olivat kiinnostuneet mitä tällä hetkellä 
tapahtuu. (6) 

Sain esitteen, mutta en ymmärtänyt sanastoa. (6) 

Tiesin että selviän, koska minulle oli kerrottu mitä 
tapahtuu. (6) 



     Liite 4 

     15 (68) 

 

 

Tiesin että selviän, koska minulle kerrottiin kauan 
siihen menee. (6) 

Nuoret halusivat ymmärtää terveydenhuollon 
ammattilaisten tapaa puhua. (6) 

Nuoret halusivat olla osallisena terveydenhuollon 
ammattilaisten saamiin tietoihin. (6) 

Nuoret saavat riittämättömästi informaatiota 
syövän vaikutuksesta hedelmällisyyteen. (8) 

Nuoret saavat riittämättömästi informaatiota 
syövän vaikutuksesta kehonkuvaan. (8) 

Nuoret saavat riittämättömästi informaatiota 
syövän vaikutuksesta ihmissuhteisiin. (8) 

Nuoret saavat riittämättömästi informaatiota 
syövän vaikutuksesta rahalliseen tukeen. (8) 

Nuoret kuvailivat negatiivisia kokemuksia 
opettavaisesta neuvontaa. (8) 

Nuoret kuvailivat positiivisia kokemuksia 
opettavaisesta informaatiosta. (8) 

Nuoret halusivat käytännön vinkkejä 
selviytyäkseen ulkomuodon muutoksista. (9) 

Nuoret halusivat käytännön vinkkejä muuttuneen 
ulkomuodon peittelyyn. (9) 

Tiedon kysyminen oli hankalaa, mikäli 
terveysalan ammattilaiset eivät tarjonneet sitä. 
(9) 

Muuttuneesta ulkonäöstä tarjottiin ennakkoon 
tietoa. (9) 
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Nuorilla oli ristiriitaisia ajatuksia siitä, oliko 
ulkonäkömuutoksiin liittyvä tieto parempi saada 
terveysalan ammattilaisilta vai muualta. (9) 

Diagnoosivaiheessa nuoret halusivat tietää, 
millaisia ulkonäkömuutoksia oli odotettavissa. (9) 

Tieto lisääntyi kokemuksen karttuessa 
hoitotoimenpiteistä (10) 

Kuinka tietää mistä selviytyä, kun ei tiedä mitä on 
tulossa? (10) 

Se, ettei tiedä mitä odottaa, koettiin vaikeana 
syöpäkokemuksessa. (10) 

Molemmat (nuoret) kävivät hoidoissa huolimatta 
heidän epäilyksistään siitä, mitä on 
tapahtumassa. (11) 

Huumori auttoi sietämään. (6) 

Huumori oli tärkeää. (6) 

Huumori auttoi laittamaan asiat laittaa asiat 
perspektiiviin. (6) 

Huumoria käytettiin kiusallisia tilanteita vastaan 
kamppaillessa. (9) 

Huumoria pidettiin hyödyllisenä keinona 
vähentää omaa epämukavuutta. (9) 

Huumoria pidettiin hyödyllisenä keinona 
vähentää muiden epämukavuutta. (9) 

Huumoria pidettiin hyödyllisenä keinona piristää 
kireää tilannetta. (9) 

Huumori tukena Sairauteen asennoitumisen 
merkitys 
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Huumoria pidettiin hyödyllisenä keinona piristää 
kiusallista tilannetta.  (9) 

Nauroimme kavereideni kanssa yhdessä 
kaljuuntumiselle. (9) 

Nuoret yrittivät keskittyä positiivisiin 
näkökulmiin.  (3) 

Positiivinen ajattelu auttoi syövän 
sairastamisessa. (3) 

Nuoret yrittivät keskittyä positiivisiin 
näkökulmiin. (3) 

Syöpädiagnoosi haastaa nuorten käsityksen 
normaaliudesta. (4) 

Positiivinen asenne on tarpeellinen 
syöpäkokemuksesta selviytymiseen. (6) 

Nuoret arvostivat positiivista ajattelutapaa. (6) 

Asioista, jotka haittaavat positiivisuutta ei haluttu 
puhua. (6) 

Nuoret tarvitsivat positiivisia ihmisiä ympärilleen. 
(6) 

Nuoret kuvailivat positiivisia kokemuksia 
lääketieteellisestä hoidosta. (8) 

Huonossa tilanteessa yritettiin tehdä parhaansa. 
(9) 

Kiusallisista kysymyksistä selvittiin olemalla 
positiivinen. (9) 

Nolostuttavista kysymyksistä selvittiin olemalla 
positiivinen. (9) 

Myönteinen asennoituminen 
tukena 
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Melkein kaikki potilaat kokivat, että positiivisena 
oleminen oli tärkeä osa selviytymistä. (10) 

Sinun pitää tehdä siitä positiivista. (10) 

Melkein kaikki potilaat kokivat, että positiivisten 
puolien löytäminen negatiivisista asioista oli 
tärkeä osa selviytymistä. (10) 

Moni potilas koki, että uudet näkökulmat 
elämästä auttoivat pysymään positiivisena. (10) 

Syövän uusiutuessa nuoret keskittyivät muiden 
uskomuksiin siitä, että syöpä vihdoin 
parannettaisiin. (11) 

Minun piti pysyä vahvana. (12) 

Positiivinen asenne nähtiin vahvuutena. (12) 

Positiivisella ajattelulla on merkitystä syövästä 
selvinneille. (12) 

Katson eteenpäin, yrittäen nähden asioiden 
parhaat puolet. (12) 

Positiivinen ajattelutapa oli avuksi. (12) 

Selviytyjät keskittyivät positiivisuuteen. (12) 

Minulle kerrottiin, ettei verikokeeni ollut hyvä, 
mutta halusin toipua. (11) 

Positiivinen asenne auttoi nuoria saavuttamaan 
uudet tavoitteet sairaalasta päästyään. (11) 

Myönteinen asenne hoitojen varhaisessa 
vaiheessa lisäsi vahvuutta sairaalasta päästyä. 
(11) 

Halusin parantua täysin. (11) 
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Jos en taistelisi, en paranisi. (11) 

Kivuliasta kokeista huolimatta potilaat säilyttivät 
myönteisen asenteen. (11) 

Nuoret loivat tavoitteita saadakseen motivaatiota 
hoidon kestämiseen. (11) 

Sairaalapotilaina nuoret osoittivat positiivista 
asennetta. (11) 

Myönteinen asenne hoitojen loppuvaiheilla 
kohdistui kantasolusiirron saamiseen. (11) 

Nuoret pitivät tilannettaan muuttumattomana.  (3) 

Sairaus nähtiin testinä. (3) 

Ahdistusta tunnettiin eniten 
diagnoosivaiheessa. (3) 

Selviytymiskeinojen omaksuminen auttoi syövän 
sairastamisessa. (3) 

Syöpädiagnoosi on odottamaton. (4) 

Syövän ajatellaan aiheutuvan sattumana. (4) 

Syövän ajatellaan 
aiheutuvan geneettisestä epämuodostumasta.  (
4) 

Syövän ajatellaan 
aiheutuvan ympäristötekijöistä.(4) 

Syövän ajatellaan aiheutuvan perinnöllisestä 
epämuodostumasta. (4) 

Nuoret miettivät, miksi juuri he sairastuivat. (4) 

Sairauden käsittäminen  
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Syövän ajatellaan aiheutuvan kohtalon 
käänteestä. (4) 

Aluksi olin shokissa kaikesta meneillä 
olevasta.(5) 

Sairaus koettiin väliaikaiseksi tapahtumaksi. (6) 

Nuoret eivät kyenneet ymmärtämään tilannetta. 
(6) 

Syöpä ymmärrettiin hetkellisenä ilmiönä. (6) 

Sairauden koettiin vaikuttavan vain tähän 
hetkeen. (6) 

Syöpädiagnoosi nähtiin tilapäisenä. (6) 

Kun lääkäri kertoi minulle syövästä, en käsittänyt 
asiaa. (6) 

Osa nuorista oli häkeltyneitä diagnoosista. (6) 

Osa nuorista tunsivat olevansa lamaantuneita 
diagnoosista. (6) 

Syöpädiagnoosi oli odottamaton. (6) 

Syöpädiagnoosi oli kuin tuomio. (6) 

Syöpädiagnoosi oli äkillinen.  (6) 

Syöpädiagnoosi oli hämmentävä. (6 

Syöpädiagnoosi oli yhtäkkinen. (6) 

Sairautta ei haluttu ajatella loputtomasti. (6) 

Minulla ei ole aikaa miettiä mitä minulle tapahtuu. 
(6) 

Tiesin ettei tilanne ole hyvä. (6) 

Hoito nähtiin ajanjaksona, josta piti selvitä. (6) 
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Nuoret halusivat selviytyä sairaudesta niin 
tehokkaasti kuin mahdollista. (6) 

Syöpäkokemuksen ei haluttu hallitsevan 
päivittäistä elämää. (6) 

Syöpäkokemusta pidettiin väliaikaisena.(6) 

Pääasiassa keskityttiin yksittäiseen taistoon 
syöpää vastaan. (6) 

Nuorten elämänlaatuun vaikuttaa syövän tyyppi. 
(7) 

Nuorilla oli epäilyksiä siitä, mitä on 
tapahtumassa. (11) 

Nuoret huomasivat, että diagnoosin jälkeisen 
alkuvaiheen hengenvaara kasvatti vahvuutta 
vähitellen sairaalajakson jälkeen. (11) 

Halusin saada hoitoa. (11) 

En ollut koskaan romahtanut sairaudestani. (11) 

En tuntenut olevani vaarassa. (11) 

Syöpädiagnoosi voi olla järkyttävä kokemus 
nuorelle. (12) 

Syöpädiagnoosi voi olla traumaattinen kokemus 
nuorelle. (12) 

Nuoret ilmaisivat itsekeskeisyyttä. (6) 

Pysyvän sairauden takia ei ole energiaa ajatella 
muiden tarpeita. (6) 

Syöpäkokemus teki itsekkäämmäksi. (6) 

Syöpäkokemus voimistaa itsekeskeisyyttä. (6) 

Itsekeskeisyys osana 
sairautta  



     Liite 4 

     22 (68) 

 

 

Nuorten itsekkyys suojasi yksilöllisyyttä. (6) 

Nuorten itsekeskeisyys suojasi yksilöllisyyttä. (6) 

Itsekeskeisyys vaikutti nuorten odotuksiin. (6) 

Itsekeskeisyyttä tarvitaan sairauden sietämiseen. 
(6) 

Itsekeskeisyyttä tarvitaan hoitojen sietämiseen. 
(6) 

He nuoret kokivat tärkeäksi, että heitä 
huomioidaan kuten he tarvitsevat. (6) 

En hyväksynyt sitä, että muita autetaan ennen 
minua. (6) 

Hoitojen takia ei ole energiaa ajatella muiden 
tarpeita. (6) 

Muiden huomioiminen oli vaikeaa. (6) 

He nuoret kokivat tärkeäksi, että heitä huomioitiin 
kuten he halusivat. (6) 

Heikentynyt terveyteen liittyvä elämänlaatu 
vaikuttaa nuorten päätöksentekoon 
osallistumiseen. (5) 

Kukaan nuorista ei tuntenut olevansa painostettu 
lääketieteellisiin kliinisiin tutkimuksiin. (5) 

En osallistunut päätöksentekoon.(5) 

Osa nuorista kertoi päätöksenteon olevan 
yhteistyötä. (5) 

Vanhemmat tekivät päätökset. (5) 

Päätöksentekoon 
osallistuminen 
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Kehityksellinen kypsymättömyys vaikuttaa 
nuorten päätöksentekoon osallistumiseen. (5) 

Stressi vaikuttaa nuorten päätöksentekoon 
osallistumiseen. (5) 

Fyysinen sairaus vaikuttaa nuorten 
päätöksentekoon osallistumiseen. (5) 

Ahdistus vaikuttaa nuorten päätöksentekoon 
osallistumiseen. (5) 

Nuorilla oli käsitys, että heidän osallistumista 
päätöksentekoon rajoitettiin. (5) 

Huolet ulkonäön vaihtelusta vaikutti hoidolliseen 
päätöksentekoon. (6)Huolet kehonkuvasta 
vaikutti hoidolliseen päätöksentekoon. 
(6)Nuorten huolet kehonkuvasta vaikuttivat 
hoidollisiin päätöksiin. (6) 

Nuoret halusivat kontrolloida päätöksiään. (6) 

Nuoret halusivat olla kyvykkäitä tekemään omat 
päätöksensä. (6) 

Nuori sanoi, että haluaa itse päättää haluaako 
puhua psykologille. (6) 
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Osa koki eristyneisyyttä sairaalassaolon 
takia. (1) 

Osa koki eristyneisyyttä syöpähoitojen takia. (1) 

Nuoret tunsivat olevansa eristäytyneitä. (3) 

Hoitojen aikana sosiaalisen toiminnan 
vähentyessä tulee tunne, että etääntyy 
ikätovereistaan. (3) 

Nuoret tuntevat olevansa eristyksissä 
ulkopuolisesta maailmasta. (4) 

Muista eristäminen teki sairaudesta vaikeamman 
selvitä. (6) 

Muista eristäminen teki sairaudesta ilmeisempää. 
(6) 

Totuin jäämään kotiin. (9) 

Vaikeaa oli tunne ulkopuolelle jäämisestä. (10) 

Kielteiset tunteet sai potilaat tuntemaan itsensä 
enemmän eristäytyneiksi. (10) 

Potilaat kokivat tarvitsevansa tunnetta kuulua 
johonkin. (10) 

Tunne eristäytyneisyydestä Sairastumisesta aiheutuvat 
tunteet 

Luokittelu syöpäpotilaaksi aiheutti häpeää. (10) 

Häpeä sai potilaat tuntemaan olonsa 
haavoittuvaisemmiksi. (10) 

Häpeä sai potilaat tuntemaan olonsa 
lannistuneemmaksi. (10) 

Syöpähoidot aiheuttivat häpeän leiman. (10)  

Sairauden aiheuttama 
häpeän tunne 
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Häpeä heikensi osallistumista päivittäisiin 
aktiviteetteihin. (10) 

Häpeä sai potilaat tuntemaan itsensä enemmän 
eristäytyneiksi. (10) 

Se (häpeä syövästä) sai tuntemaan itseni 
vähemmän mieheksi. (10) 

Nuoret tunsivat olonsa rajoitetuiksi syövän 
takia. (3) 

Nuoret saattavat kokea riippuvuutta 
vanhemmistaan fyysisessä hoidossa. (4) 

Vanhemmat tiesivät enemmän kuin minä. (5) 

Nuoret kokivat alistuneisuutta, koska he kokevat 
olevansa riippuvaisia. (5) 

Nuorten oli vaikea hyväksyä sairaalan 
määräämiä sääntöjä. (6) 

Nuoret kokivat sairaalan sääntöjen rajoittavan 
vapautta. (6) 

Nuoret kokivat sairaalan sääntöjen vaikuttavan 
heidän yhteydenpitoon omaan elämäänsä. (6) 

Itsenäisyyden menetys oli vähiten vaikea asia 
pian diagnoosin saamisen jälkeen. (6) 

Piti turvautua vanhempien tukeen. (6) 

Piti turvautua ystävien tukeen. (6) 

Piti turvautua perheen tukeen. (6) 

Piti turvautua käytännön tukeen. (6) 

Pitää kysyä apua koko ajan. (6) 

Tunne itsenäisyyden 
menettämisestä 
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Olin väsynyt riippuvaisuuteen hoitajista. (6) 

Olin väsynyt riippuvaisuuteen äidistäni. (6) 

Olet riippuvainen muista monissa asioissa. (6) 

Olet uudelleen lapsi. (6) 

Vapauden menetys oli turhauttavaa. (6) 

Vapauden menetys oli turhauttavaa. (6) 

Syöpäkokemuksen aikana kohdattiin hetkellinen 
itsenäisyyden menetys. (6) 

Syöpäkokemuksen aikana kohdattiin pysyvää 
itsenäisyyden menetystä. (6) 

Tunnet olevasi voimaton. (6) 

Pystyt tekemään vähemmän asioita itse. (6) 

Itsenäisyyden menetys oli suuri haaste. (6) 

Rakastin pyörätuolin tuomaa vapautta. (6) 

Pyörätuolin saatuani koin vapauden. (6) 

Väsymys aiheutti jonkin verran ahdistusta noin 
kolmasosan ajasta, kun sitä esiintyi. (1) 

Nukahtamisvaikeudet koettiin jonkin verran 
ahdistavina, kun niitä esiintyi. (1) 

Nukahtamisvaikeudet koettiin jonkin verran 
ahdistavina, kun niitä esiintyi. (1) 

Väsymys koettiin vähiten ahdistavana 
oireena. (1) 

Psykososiaaliset oireet ovat merkittävä 
ahdistuksen lähde. (1) 

Sairaudesta aiheutuva 
ahdistus 



     Liite 4 

     27 (68) 

 

 

Väsymys koettiin vähiten ahdistavimpana oireen
a. (1) 

Pahoinvointi koettiin ahdistavimpana oireena. (1) 

Nukahtamisvaikeudet koettiin ahdistavimpina   
oireina. (1) 

Pahoinvointi koettiin todella ahdistavana yli 
puolet ajasta, kun sitä esiintyi. (1) 

Ruokahaluttomuus koettiin vähiten ahdistavimpa
na oi-reena. (1) 

Nukahtamisvaikeudet koettiin todella 
ahdistavina, kun niitä esiintyi. (1) 

Pahoinvointi koettiin jonkin verran ahdistavana, 
kun sitä esiintyi. (1) 

Oireisiin liittyvä ahdistus oli suurempaa päivällä 
kuin yöllä. (1) 

Fyysiset oireet ovat merkittävä ahdistuksen 
lähde. (1) 

Oireisiin liittyvä ahdistus ei vähentynyt oireiden 
määrän vähentyessä. (1) 

Oireisiin liittyvä ahdistus ei vähentynyt oireiden 
ankaruuden vähentyessä. (1) 

Ruokahaluttomuus koettiin vähemmän 
ahdistavana oireena kuin pahoinvointi. (1) 

Rankimmat oireet eivät välttämättä ole potilaille 
ahdistavimpia oireita. (1) 

Toimenpiteiden vieraus lisäsi ahdistusta. (3) 
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Hoidon aikaisessa vaiheessa tunnettiin 
enemmän ahdistusta. (3) 

Diagnoosin saamisen jälkeen tunnettiin 
enemmän ahdistusta. (3) 

Ahdistusta tunnetiin vähemmän, kun hoito 
tapahtui kotona. (3) 

Hoitopaikan sijainnilla katsottiin olevan suuri 
merkitys ahdistuksen vähentämisessä. (3) 

Syövästä johtuen monet nuoret kärsivät 
ahdistuksesta. (4) 

Nuorena syöpädiagnoosin saaneilla on usein 
jatkuvaa ahdistusta syövän uusiutumisesta. (4) 

Fyysisen aktiivisuuden harjoittaminen vähensi 
ahdistusta. (8) 

Ulkonäöstään ahdistuneet nuoret kuvasivat 
fyysisen hyvinvointinsa huonoksi. (9) 

Omaan ulkonäköön liittyvää ahdistusta yritettiin 
vähentää arvioimalla missä määrin paljastaa 
todellinen ulkomuoto. (9) 

Omaan ulkonäköön liittyvää ahdistusta yritettiin 
vähentää arvioimalla missä määrin paljastaa uusi 
ulkomuoto. (9) 

Omaan ulkonäköön liittyvää ahdistusta yritettiin 
vähentää arvioimalla, milloin paljastaa uusi 
ulkomuoto. (9) 

Omaan ulkonäköön liittyvää ahdistusta yritettiin 
vähentää arvioimalla, milloin paljastaa todellinen 
ulkomuoto. (9) 
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Nuoret kokivat ahdistusta sairaudestaan. (12) 

Nuoret tunsivat olevansa erilaisia. (3) 

Muutokset fyysisessä ulkomuodossa saavat 
nuoret tuntemaan itsensä erilaisiksi kuin 
ikätoverinsa. (4) 

Amputaatiot saavat nuoret tuntemaan itsensä 
erilaisiksi kuin ikätoverinsa. (4) 

Hiustenlähtö saa nuoret tuntemaan itsensä 
erilaiseksi kuin ikätoverinsa. (4) 

Katetrit saavat nuoret tuntemaan itsensä 
erilaisiksi kuin ikätoverinsa. (4) 

Leikkausarvet saavat nuoret tuntemaan itsensä 
erilaisiksi kuin ikätoverinsa. (4) 

Ihonvärin muutokset saavat nuoret tuntemaan 
itsensä erilaisiksi kuin ikätoverinsa. (4) 

Muutokset ihon rakenteessa saavat nuoret 
tuntemaan itsensä erilaiseksi kuin 
ikätoverinsa. (4) 

Painonmuutokset saavat nuoret tuntemaan 
itsensä erilaisiksi kuin ikätoverinsa. (4) 

Nuoret ovat huolissaan olevansa erilaisia kuin 
ikätoverinsa. (4) 

Ihmiset kohtelivat eri tavalla syövän aikana. (6) 

Muuttunut ulkonäkö korosti epänormaaliutta. (6) 

Nuoret ovat tietoisia erilaisuudestaan. (6) 

Nuoret kokivat itsensä erilaiseksi ikätovereihinsa 
verrattuna. (9) 

Syövän aiheuttama 
erilaisuuden tunne 
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Erilaisuuden tunne johti sosiaalisten tilanteiden 
välttämiseen. (9) 

Erilaisuuden tunne johti huoliin sosiaalisista 
tilanteista. (9) 

Erilaisuuden tunne johti huonoon itsetuntoon. (9) 

Osa nuorista kehitti taitoja, jotka auttoivat heitä 
selviytymään erilaiselta näyttämisen sosiaalisista 
seurauksista. (9) 

Nuoret halusivat tukea erilaiselta näyttämisestä 
aiheutuneiden kielteisten sosiaalisten seurausten 
käsittelyyn. (9) 

Erilaisuuden tunne johti vaivaantuneeseen oloon 
itsestä. (9) 

Kaikki tuijottivat minua. (9) 

En halunnut ihmisten tuijottavan minua. (9) 

Erilaisuus koettiin epäviehättävänä. (9) 

Erilaisuuden tunne johti alentuneeseen 
taistelutahtoon. (9) 

Erilaisuuden tunne johti toisinaan uhkailuun 
kieltäytyä ulkonäköä muuttavista 
hoitotoimenpiteistä. (9) 

Erilaisuuden tunne johti vaikeuksiin ikätoverien 
kanssa. (9) 

Ihmiset tuijottavat sinua. (10) 

En halua, että he kohtelevat minua erilailla. (12) 

Selviytyjät kokivat erilaisuutta ikätovereihinsa 
verrattuna. (12) 
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Osa ystävistäni ei vitsaile kanssani, koska olen 
erilainen. (12) 

Nuoret tunsivat itsetuntonsa hävinneen. (3) 

Nuoret tunsivat, ettei heillä ole itsevarmuutta. (3) 

Syöpä aiheutti epävarmuutta. (3) 

Haittavaikutukset vähensivät itsevarmuutta. (6) 

Painon muutokset vähensivät itsevarmuutta. (6) 

Arvet vähensivät itsevarmuutta. (6) 

Olen epävarmempi itsestäni ulkomuotoni ollessa 
raju. (9) 

Täyttä itsevarmuutta ei voisi saavuttaa ennen 
kuin ulkonäkö nähtäisiin normaalina.  (9) 

Ikätovereiden antaman suojan puute vaikutti 
kielteisesti itsevarmuuteen. (9) 

Tunne epäviehättävyydestä johti huonoon 
itsetuntoon. (9) 

Kielteiset tunteet saivat potilaat tuntemaan 
olonsa enemmän lannistuneeksi. (10) 

Sairaudesta johtuva 
epävarmuuden 
lisääntyminen 

Nuoret olivat huolissaan miltä kuoleman 
kohtaaminen yksin tuntuisi. (3) 

Nuoret tuntevat pelkoa kuolemastaan. (3) 

Nuorena syöpädiagnoosin saaneilla on usein 
jatkuvaa ahdistusta kuolemasta. (4) 

Nuorilla oli syövästä johtuvia negatiivisia tunteita 
kuolemaan liittyen. (8) 

Sairaudesta aiheutuva 
kuolemanpelko 
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Kuolemansairaat kokivat psyykkisiä oireita 
loppuelämän vaiheissa. (8) 

Nuoret pelkäsivät syövästä johtuvia negatiivisia 
tunteita kuolemaan liittyen. (8) 

Melkein kaikki potilaat yhdistivät syövän 
mahdolliseen kuolemaan. (10) 

Kuolemanpelkoa tuntevat kokivat itsensä 
helpommin lannistuviksi. (10) 

Vasta syöpädiagnoosin saaneet nuoret kokivat 
kuolemanpelkoa. (11) 

Nuoret kokivat jatkuvaa oirekuormaa siitä 
päivästä lähtien, kun he menivät osastolle. (1) 

Nuoret tunsivat turhautumista. (3) 

Nuoret tunsivat itsensä ärsyyntyneiksi. (3) 

Syövän vaikutukset olivat hämmentäviä. (3) 

Syövästä johtuen monet nuoret kärsivät 
masennuksesta. (4) 

Syövästä johtuen nuorilla 
on tunneperäisiä tarpeita. (4) 

Useilla nuorilla ei ole mielenkiintoa osallistua 
syövän tukiryhmiin. (4)  

Nuoret olivat järkyttyneitä. (6) 

Oli ärsyttävää, kun näkee ettei kaikki ole hyvin. 
(6) 

Itket ennemmin voimattomuutta kuin syövän 
takia. (6) 

Syövästä aiheutuvat 
kielteiset tunteet  
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Tunsin olevani kuin tieteisfiktioelokuvassa. (6) 

Moni ei ymmärtänyt mitä heille on tapahtumassa. 
(6) 

En ymmärtänyt, että tilanne oli niin paha. (6) 

Elämä oli vaakalaudalla. (6) 

Potilaana oleminen oli stressaavaa. (6) 

Nuoret kuvailivat negatiivisia kokemuksia 
tukipalveluista. (8) 

Huonolta näyttäminen saa voimaan fyysisesti 
huonommin. (9) 

Potilaat kuvasivat stressin tason vaihtelevan. (10) 

Stressin tason vaihtelu vaikutti selviytymiseen. 
(10) 

Ylivoimainen stressi nähtiin sinnikkyyden 
esteenä. (10) 

Ylivoimainen stressi esti potilaiden kykyä 
selviytyä. (10) 

On vaikeaa sairastaa syöpää ja olla onnellinen 
samaan aikaan. (10) 

Uupumus esti potilaiden kykyä selviytyä. (10) 

Syövän positiivisten puolten ajattelu koettiin 
outona. (10) 

Syövän uusiutuessa nuoret hyväksyivät 
uusiutumisen. (11) 

Syövän uusiutuessa nuoret kielsivät syövän 
uusiutumisen suullisesti. (11) 
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Nuoret kävivät läpi ylä- ja alamäkiä kohdatessaan 
syövän. (11)  

Selviytyjät kokivat huolta. (12) 

Olin allapäin. (12) 

Lähes puolet nuorista kokevat, että syövällä on 
ollut negatiivinen vaikutus elämänhallintaan. (2) 

Nuoret kokevat, että syövällä on ollut negatiivinen 
vaikutus elämänhallintaan. (2) 

Nuoret tunsivat menettävänsä kontrollin. (3) 

Osa nuorista haluaa osallistua omaan hoitoonsa. 
(4)  

Nuoret halusivat, että ajat suunnitellaan tarkoin. 
(6) 

Tilanteen hallinta oli merkittävää nuorten 
keskittymisen kannalta. (6) 

Nuoret halusivat päättää, ketkä vierailevat heidän 
luonaan. (6) 

Sairaalassaolon aikana asioiden haluttiin olevan 
johdonmukaisia. (6) 

Nuoret halusivat päättää, milloin heidän luona 
vieraillaan. (6) 

Tilanteen hallinta oli merkittävää nuorten 
verkostoitumisen odotusten kannalta. (6) 

He halusivat hallita avohoitoaan. (6) 

He halusivat hallita sairaalassaolon aikaista 
hoitoaan. (6) 

Pelko kontrollin 
menettämisestä 



     Liite 4 

     35 (68) 

 

 

Tilanteen hallinta oli merkittävää nuorten 
selviytymisen kannalta. (6) 

Nuoret eivät pitäneet odottamisesta. (6) 

Nuoret halusivat hallita tilannettaan 
mahdollisimman paljon. (6) 

Nuoret halusivat osallistua hoitojen 
aikataulutukseen. (6) 

Nuoret halusivat tulla kuulluksi. (6) 

Sairaalassaolon aikana haluttiin nähdä ystäviä 
vierailuaikojen ulkopuolella. (6) 

Nuoret halusivat hallita elinympäristöään. (6) 

Nuoret halusivat ohjata elinympäristöään. (6) 

Sairaalassaolon aikana haluttiin valita mitä syö. 
(6) 

Sairaalassaolon aikana haluttiin nukkua 
myöhään. (6) 

Nuorilla on syyllinen olo siitä, mitä heidän 
vanhempansa käyvät läpi. (4) 

Nuorilla on syyllinen olo siitä, mitä heidän 
kumppaninsa käyvät läpi. (4) 

Syövän ajatellaan aiheutuvan huonosta 
käytöksestä. (4) 

Osa tunsi syyllisyyttä vanhemmilleen 
aiheuttamastaan kärsimyksestä. (6) 

Moni koki sopimattomaksi sellaisen huolen esiin 
tuomisen, joka voitaisiin nähdä turhamaisena. (9) 

Syövän aiheuttama 
syyllisyys 
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Moni koki sopimattomaksi sellaisen huolen esiin 
tuomisen, joka voitaisiin nähdä tyhjänpäiväisenä. 
(9) 

Huoli oli nuorille yksi ahdistavimmista oireista 
sairaalaympäristössä. (1) 

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
negatiivinen vaikutus kykyyn huolehtia omasta 
terveydestään. (2) 

Nuoret ovat huolissaan fyysisestä 
terveydestään. (4) 

Nuoret kokevat huolta sopivan jatkohoidon 
löytymisestä. (4) 

Nuoret kokevat huolta tulevasta 
sairausvakuutuksesta. (4) 

Nuorena syöpädiagnoosin saaneilla on usein 
jatkuvaa ahdistusta syövän myöhäisemmistä 
vaikutuksista. (4) 

Nuoret kertoivat huolistaan koskien hoitojen 
aiheuttamia muutoksia. (9) 

Mustelmista oltiin huolissaan. (9) 

Painonlaskusta oltiin huolissaan. (9) 

Syöpähoitojen jälkeen koettiin ahdistusta syövän 
mahdollisesta uusiutumisesta.  (12) 

Syöpähoitojen jälkeen koettiin ahdistusta siitä, 
että sairaudelle oltaisiin nyt alttiimpia. (12) 

Monet nuoret olivat huolissaan terveydestään. 
(12) 

Syövän aiheuttama huoli 
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Nuorten kokemat terveyshuolet muistuttivat heitä 
siitä, että syöpä oli vaikuttanut heidän kehoonsa. 
(12) 

Selviytyjät olivat huolissaan syövän 
uusiutumisesta. (12) 

Sinnikkyys auttoi selviytymään erilaiselta 
näyttämisen sosiaalisista seurauksista. (9) 

Perhe oli suojaava tekijä sinnikkyyden 
edistämisessä. (9) 

Sinnikkyys mahdollisti ulkonäöllisten muutosten 
hyväksymisen. (9) 

Potilaat eivät pitäneet sinnikkyyttä 
muuttumattomana. (10) 

Mieliala vaikutti sinnikkyyteen. (10) 

Kokemukset vaikuttivat sinnikkyyteen. (10) 

Näkökulmat vaikuttivat sinnikkyyteen. (10) 

Taidot vaikuttivat sinnikkyyteen. (10) 

Kielteisyyteen juuttuminen nähtiin sinnikkyyden 
esteenä. (10) 

Tunne erilaisuudesta nähtiin sinnikkyyden 
esteenä. (10) 

Potilaat, jotka hallitsevat stressiä näkivät itsensä 
sinnikkäinä. (10) 

Potilaat, jotka asettavat tavoitteita näkivät itsensä 
sinnikkäinä. (10) 

Potilaat, jotka pysyvät positiivisina näkivät 
itsensä sinnikkäinä. (10) 

Sisukkuus sairauden aikana 
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Potilaat, jotka löysivät tarkoituksen, näkivät 
itsensä sinnikkäinä. (10) 

Ahdistavina aikoina sinnikkyyden koettiin 
vähenevän. (10) 

Siirtymäaikoina sinnikkyyden koettiin vähenevän. 
(10) 

Potilaat, jotka keskittyivät negatiivisiin 
kokemuksiin, näkivät itsensä vähemmän 
sinnikkäinä.  (10) 

Potilaat, jotka eivät pystyneet löytämään 
tarkoitusta, näkivät itsensä vähemmän 
sinnikkäinä. (10) 

Melkein kaikki potilaat kokivat, että positiivisena 
oleminen oli tärkeää sinnikkyyden kannalta. (10) 

Melkein kaikki potilaat kokivat, että positiivisten 
puolien löytäminen negatiivisista asioista oli 
tärkeää sinnikkyyden kannalta (10) 

Harrastuksen miettiminen auttoi häntä nuorta 
olemaan sinnikäs. (10) 

Potilaat tasapainoilivat sinnikkyyttä edistävien ja 
hidastavien tekijöiden välillä. (10) 

Ahdistuksen vuoksi näkemys omasta sitkeydestä 
estyi. (10) 

Nuoret kokivat omien voimavarojensa 
vaikuttavan sinnikkyyteen. (10) 

Nuoret kokivat opittavissa olevien asioiden 
vaikuttavan sinnikkyyteen. (10) 
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Nuoret kokivat stressinhallinnan vaikuttavan 
sinnikkyyteen. (10) 

Nuoret kokivat tavoitteiden asettamisen 
vaikuttavan sinnikkyyteen. (10) 

Nuoret kokivat asioiden näkemisen positiivisena 
vaikuttavan sinnikkyyteen. (10) 

Nuoret kokivat positiivisten puolien löytämisen 
vaikuttavan sinnikkyyteen. (10) 

En ollut koskaan romahtanut sairaudestani. (11) 

Jos selviän tästä (syöpäkokemus), selviän mistä 
vain. (11) 

Nuoret kokivat, että diagnoosin saamisesta 
sairaalajaksoon heidän vahvuutensa kasvoi 
nopeasti. (11) 

Epävarmuuden vuoksi todellisen minän 
paljastaminen muille on uutta syöpää 
sairastaville nuorille. (4) 

Epävarmuuden vuoksi todellisen minän 
paljastaminen muille on tuntematonta syöpää 
sairastaville nuorille. (4) 

Nuorten kokemus sairaalta näyttämisestä lisäsi 
haavoittuvuuden tunteita. (9) 

Nuorten kokemus rumalta näyttämisestä lisäsi 
haavoittuvuuden tunteita.  (9) 

Nuorten kokemus epätavalliselta näyttämisestä 
lisäsi haavoittuvuuden tunteita. (9) 

Osa koki kokemuksen liian herkäksi aiheeksi 
keskusteltavaksi kasvotusten.  (9) 

Lisääntynyt haavoittuvuuden 
tunne 
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Kielteiset tunteet saivat potilaat tuntemaan 
olonsa haavoittuvaisemmiksi. (10) 

Nuoret kokivat haavoittuvuutta sairautensa 
vuoksi. (12) 

Nuoret menettivät haavoittumattomuutensa 
aikaisin. (12) 

Haavoittumattomuuden menetys,ilmenee vielä 
vuosia hoitojen jälkeen. (12) 

Nuoret kokivat, etteivät ikätoverit olleet samalla 
tavalla haavoittuvaisia kuten he. (12) 

Osa koki yksinäisyyttä sairaalassaolon takia. (1) 

Osa koki yksinäisyyttä syöpähoitojen takia. (1) 

Osa koki koti-ikävää sairaalassaolon takia. (1) 

Osa koki koti-ikävää syöpähoitojen takia. (1) 

Yksin ollessa oli usein negatiivisia ajatuksia. (6) 

Yksin ollessa oli usein pelottavia tunteita. (6) 

Yksinäisyys oli uhka positiiviselle asenteelle. (6) 

Yksinäisyys oli uhka normaalille elämälle. (6) 

Yksinäisyyden tunne oli uhka positiiviselle 
asenteelle. (6) 

Yksinäisyyden tunne oli uhka normaalille 
elämälle. (6) 

Yksinäisyyden tunne oli suuri haaste. (6) 

Yksin oleminen oli suuri haaste. (6) 

Joka aamu heräsin yksinäisyyteen. (6) 

Yksinäisyyden tunne 
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Nuoret eivät halua tuntea olevansa yksin. (6) 

Nuoret, jotka kokivat sairaalassa yksin olemisen 
haasteena. (6) 

Vaikeaa oli hylätyksi jäämisen tunne. (10) 

Yli puolet ajasta kipu koettiin kohtalaisen 
rankaksi. (1) 

Yli puolet ajasta kipu koettiin todella rankaksi. (1) 

Kipu kuului ahdistavimpiin oireisiin. (1) 

Toimenpiteitä kuvattiin kivuliaiksi. (3) 

Nuoret kokivat injektioiden aiheuttaman kivun 
merkittävänä ongelmana. (3) 

Huolettomuuden tunne katosi, kun ensimmäiset 
hoitojen aiheuttamat kivut ilmenivät. (6) 

Huolettomuuden tunne katosi, kun ensimmäiset 
sairauden aiheuttamat kivut ilmenivät. (6) 

Kovista kivuista kärsiessä haluttiin olla yksin. (6) 

Kipua ei haluttu ajatella loputtomasti. (6) 

Hoitojen aiheuttama kipu rajoitti. (6) 

Kipua ei jaettu monien kanssa. (6) 

Olin järkyttynyt, koska minulle tehtäisiin paljon 
kivuliaita kokeita. (11) 

Syöpähoitojen aiheuttama 
epämukavuus 

Nuoret kokivat suun kautta otettavien 
lääkkeidenepämiellyttävän maun merkittävänä 
ongelmana.(3) 

Toimenpiteiden sivuvaikutukset koettiin epämiell
yttäviksi. (3) 
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Nuoret olivat huolissaan hoitojen 
epäonnistumisesta. (3) 

Hoitojen haittavaikutukset aiheuttavat usein 
epämukavuutta. (4) 

Hoitotavat aiheuttavat usein epämukavuutta. (4) 

Diagnostiset kokeet aiheuttavat usein 
epämukavuutta. (4) 

Kudoksen sisäinen hoito oli outoa. (6) 

Nuoret kokivat hoidot hämmentävinä. (6) 

Nuoret kokivat hoidot outoina. (6) 

En halua kokea hoitotoimenpiteitä uudelleen. (6) 

Pahoinvointia ei jaettu monien kanssa. (6) 

Kun voin pahoin, en halunnut tulla häirityksi. (6) 

Pahoinvoinnista kärsiessä haluttiin olla yksin. (6) 

Huolettomuuden tunne katosi, kun ensimmäiset 
hoitojen aiheuttamat vaivat ilmenivät. (6) 

Hoitojen aiheuttama pahoinvointi rajoitti. (6) 

Hoitotoimenpiteet olivat rankkoja. (6) 

Huolettomuuden tunne katosi, kun ensimmäiset 
sairauden aiheuttamat vaivat ilmenivät. (6) 

Nuoret kuvailivat negatiivisia kokemuksia 
lääketieteellisestä hoidosta. (8) 

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
positiivinen vaikutus tulevaisuuden 
suunnitteluun. (2) 

Myönteiset vaikutukset 
tulevaisuuden suunnitteluun 

Syövän vaikutus 
tulevaisuuteen 
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Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
positiivinen vaikutus tavoitteiden asetteluun. (2) 

Uusi näkökulma auttoi jatkamaan eteenpäin 
hoitojen aikana. (3) 

Syövän hyväksyminen sen aikaisessa vaiheessa 
auttoi nuoria määrittelemään tavoitteensa 
uudelleen.  (3) 

Haluan sairaalasta nopeasti pois. (6) 

Suurin osa ei ollut huolestunut syövän 
vaikutuksesta tulevaisuuteen. (6) 

Hoito koettiin väliaikaiseksi tapahtumaksi. (6) 

Hoitojen koettiin vaikuttavan vain tähän hetkeen. 
(6) 

Kun syöpä olisi mennyttä, kaikki olisi normaalia. 
(6) 

Suurin osa ei ollut huolestunut syövän 
vaikutuksesta tulevaisuuteen. (6) 

Moni potilas odotti kouluun palaamista. (10) 

Auttaa, kun on jotain minkä eteen tehdä töitä. (10) 

Tavoitteiden asettaminen auttaa olemaan vahva. 
(10) 

Moni etsi tarkoitusta syöpäkokemuksestaan. (10) 

Melkein kaikilla potilailla oli tarve odottaa jotakin 
innolla. (10) 

Tavoitteiden asettaminen auttaa olemaan vahva. 
(10) 
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Tavoitteiden asettaminen auttaa olemaan sitkeä. 
(10) 

Myönteinen asenne hoitojen loppuvaiheilla 
kohdistui kouluun palaamiseen. (11) 

Myönteinen asenne hoitojen loppuvaiheilla 
kohdistui opintosuunnitelman laatimiseen. (11) 

Tunne merkityksellisyydestä hoitojen 
loppuvaiheilla kohdistui kouluun palaamiseen. 
(11) 

Tunne merkityksellisyydestä hoitojen 
loppuvaiheilla kohdistui opintosuunnitelman 
laatimiseen. (11) 

Huolimatta vähäisistä kontakteista ystäviin, 
potilaat pitivät yllä toivoa kouluun palaamisesta. 
(11) 

Potilas halusi saada hoidon nopeasti loppuun, 
jotta pääsisi koulun tapahtumaan ystäviensä 
kanssa. (11) 

Tunne merkityksellisyydestä auttoi nuoria 
saavuttamaan uudet tavoitteet sairaalasta 
päästyään. (11) 

Minulla oli syöpä, joten haluan 
lähitulevaisuudessa työn, joka on yhteydessä 
kokemukseeni. (11) 

Haluan tukea syöpää sairastavia ihmisiä 
tulevaisuudessa. (11) 

Aikaisemmin sairastettu syöpä helpotti 
tavoitteiden asettamista sairauden uusiutumisen 
alussa. (11) 
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Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
negatiivinen vaikutus 
lastenhankkimissuunnitelmiin. (2) 

Nuoret kokevat, että syövällä on ollut negatiivinen 
vaikutus lastenhankkimissuunnitelmiin. (2) 

Syövästä johtuva hedelmättömyys vaikeuttaa 
intiimejä ihmissuhteita. (4) 

Nuoret pelkäävät tulevansa puolisonsa 
hylkäämäksi hedelmättömyytensä vuoksi. (4) 

Nuoret pelkäävät tulevansa potentiaalisen 
puolison hylkäämäksi hedelmättömyytensä 
vuoksi. (4) 

Syöpä vaikuttaa nuorten kokemiseen itsensä 
seksuaalisina olentoina. (4) 

Syöpä lisää nuorten huolia seksin 
harrastamisesta. (4) 

Syövän haittavaikutukset vaikuttavat nuorten 
kokemiseen itsensä seksuaalisina olentoina. (4) 

Syöpähoidot lisäävät nuorten huolia seksin 
harrastamisesta. (4) 

Syövän haittavaikutukset lisäävät nuorten huolia 
seksin harrastamisesta. (4) 

Syöpähoidot vaikuttavat nuorten kokemiseen 
itsensä seksuaalisina olentoina. (4) 

Naiset ilmoittivat todennäköisemmin huonosta 
elämänlaadusta hedelmällisyysongelmiin liittyen. 
(8) 

Huoli seksuaaliterveydestä 
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Naiset tunsivat todennäköisemmin huolta 
hedelmällisyysongelmista. (8) 



     Liite 4 

     47 (68) 

 

 

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
negatiivinen vaikutus koulutussuunnitelmiin. (2) 

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
negatiivinen vaikutus koulutussuunnitelmiin. (2) 

Nuoret kokevat, että syövällä on ollut negatiivinen 
vaikutus taloudelliseen tilanteeseen. (2) 

Nuoret kokevat, että syövällä on ollut negatiivinen 
vaikutus työsuunnitelmiin. (2) 

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
negatiivinen vaikutus työsuunnitelmiin. (2) 

Yleisimmät nuorten kokemat syövän negatiiviset 
vaikutukset liittyvät tulevaisuuden 
suunnitelmiin. (2) 

Nuoret ovat huolissaan kouluun 
sopeutumisesta. (4) 

Nuoret kokevat huolta tulevasta elämästä. (4) 

Nuoret kokevat huolta syövän riskien 
periytymisestä omille lapsille. (4) 

Nuoret ovat huolissaan töihin palaamisesta. (4) 

Nuoret kokevat huolta tulevaisuuden 
työmahdollisuuksista. (4) 

Nuoret kokevat huolta tulevaisuuden 
uramahdollisuuksista. (4) 

Nuorilla oli pelkoja talousongelmista syöpään 
liittyen. (8) 

Kouluun palaaminen oli erityisen hankalaa.  (9) 

Kielteiset vaikutukset 
tulevaisuuden suunnittelun 
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Selviytyjät kokivat kyvyttömyyden suunnitella 
tulevaisuutta lisäävän ahdistusta. (10) 

Kyvyttömyys suunnitella tulevaa aiheutti 
ahdistusta. (10) 

Monet kokivat sääliä perheeltä. (6) 

Isoäitini oli niin huolissaan, että suututti minut. (6) 

En puhuisi koskaan äitini kanssa kuolemasta. (6) 

Nuoret kokivat, että heidän ystävänsä eivät 
tienneet mitä sanoa. (9) 

Nuoret kokivat, että heidän ystävänsä olivat 
huolissaan siitä miltä he näyttävät. (9) 

Nuoret kokivat ystävien välttelevän heitä. (9) 

Osa koki kokemuksen liian henkilökohtaiseksi 
keskusteltavaksi kasvotusten.  (9) 

Nuoret saivat ei-toivottuja kysymyksiä. (9) 

Ikätovereiden antaman suojan puute vaikutti 
kielteisesti itsetietoisuuteen. (9) 

Osa nuorista koki tiedon välittämisen hyödyksi 
sen, että se estää huhujen leviämisen eteenpäin. 
(9) 

Osa nuorista koki tiedon välittämisen hyödyksi 
sen, että se rikkoo uskomuksia. (9) 

Osa nuorista koki tiedon välittämisen hyödyksi 
sen, että se vähentää liiallista kyselyä. (9) 

Yksi ahdistavimmista haasteista oli todistaa 
ikätovereiden järkyttyneitä reaktioita. (9) 

Läheisten vaikeus suhtautua 
syöpään 

Syövän vaikutus 
ihmissuhteisiin 
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Ikätovereiden antaman suojan puute vaikutti 
kielteisesti kykyyn vastata ei-toivottuihin 
kysymyksiin. (9) 

Nuoret halusivat välttää keskustelemista 
huolistaan kasvotusten. (9) 

He eivät ymmärrä miksi olen muuttunut, mutta 
kun selitän sen heille, he ymmärtävät. (9) 

Nolostuttavista kysymyksistä selvittiin 
piittaamattomuudella. (9) 

Kiusallisista kysymyksistä selvittiin 
piittaamattomuudella. (9) 

Ystävieni kysyessä minulta sairaudestani 
vastasin heille totuudenmukaisesti. (11) 

Sairaudesta totuudenmukaisesti ystäville 
kertominen sai minut tuntemaan oloni rohkeaksi. 
(11) 

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
negatiivinen vaikutus ystävyyssuhteisiin.  (2) 

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
negatiivinen vaikutus suhteeseen itselle 
merkittävän henkilön kanssa. (2) 

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
negatiivinen vaikutus intiimeihin 
ihmissuhteisiin.(2)  

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
negatiivinen vaikutus suhteeseen 
kumppanin kanssa. (2) 

Ihmissuhteiden 
heikentyminen 
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Nuorilla on ongelmia löytää yhteys 
ikätovereidensa kanssa. (4) 

Epävarmuuden vuoksi ihmisten tapailu on 
tuntematonta syöpää sairastaville nuorille. (4) 

Epävarmuuden vuoksi ihmisten tapailu on uutta 
syöpää sairastaville nuorille. (4) 

Nuoret eivät saa ihmissuhteistaan samanlaista 
mielihyvää kuin ennen. (4) 

Tunne epäviehättävyydestä johti vaikeuksiin 
ikätovereiden kanssa. (9) 

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
positiivinen vaikutus suhteisiin sisarusten 
kanssa. (2) 

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
positiivinen vaikutus suhteeseen äidin 
kanssa. (2) 

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
positiivinen vaikutus suhteeseen isän kanssa. (2) 

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
positiivinen vaikutus ystävyyssuhteisiin. (2) 

Hoidoissa käyminen vahvisti 
ystävyyssuhteita. (3) 

Hoidoissa käyminen vahvisti suhteita 
perheeseen.  (3) 

Nuoret huomasivat sairaudella olevan 
positiivinen vaikutus perheeseen. (3) 

Nuoret huomasivat, että sairauden myötä suhteet 
perheeseen olivat paremmat kuin ennen. (3) 

Ihmissuhteiden 
vahvistuminen 
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Nuoret kokevat ihmissuhteidensa 
parantuneen. (4) 

Nuoret yrittävät suojella perheenjäseniään, 
koska he näkevät 
kuinka järkyttyneitä perheenjäsenet ovat. (4) 

Nuoret yrittävät suojella 
perheenjäseniään asioilta, joita he itse 
murehtivat. (4) 

Nuoret halusivat suojella perheenjäseniään. (4) 

Nuoret ovat huolissaan perheensä 
hyvinvoinnista. (4) 

Nuoret halusivat suojella vanhempia surulta. (6) 

Nuoret koittavat säästää vanhempiaan murheilta. 
(6) 

Nuoret koittavat säästää vanhempiaan 
kärsimykseltä. (6) 

Nuoret halusivat helpottaa vanhempien surua.  
(6) 

Nuoret halusivat helpottaa vanhempien 
epätoivoa. (6) 

Nuoret halusivat suojella vanhempia epätoivolta. 
(6) 

Nuoret eivät jaa kaikkea vanhempiensa kanssa. 
(6) 

Vanhemmille ei kerrottu negatiivisia ajatuksia. (6) 

Yksi ahdistavimmista haasteista oli todistaa 
perheen järkyttyneitä reaktioita. (9) 

Halu suojella perhettä 
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Syövän uusiutuessa nuoret keskittyivät hoitojen 
jatkamiseen vanhempiensa emotionaalisen 
hyvinvoinnin vuoksi. (11) 

Nuoret halusivat vältellä yhteenottoja. (6) 

Osallistujat olivat huolissaan kommunikaation 
ajoituksesta. (6) 

Osallistujat olivat huolissaan kommunikaation 
tyylistä. (6) 

Haavoittuvuus vaikutti päätökseen siitä, oltiinko 
valmiita näyttämään muuttunut ulkonäkö muille 
sosiaalisissa tapahtumissa.  (9)  

Sosiaalisia tapahtumia arvioitiin niiden uhkan 
tason perusteella, mikä vaikutti päätökseen siitä, 
missä määrin oltiin valmiita paljastamaan 
muuttunut ulkonäkö muille. (9) 

Sosiaalisia tapahtumia arvioitiin niiden uhkan 
tason perusteella, mikä vaikutti päätökseen siitä, 
oltiinko valmiita paljastamaan muuttunut 
ulkonäkö muille. (9) 

Sosiaalisia tapahtumia arvoitiin tilanteen 
mukaan, mikä vaikutti päätökseen siitä, missä 
määrin oltiin valmiita paljastamaan muuttunut 
ulkonäkö muille. (9) 

Haavoittuvuus vaikutti päätökseen siitä, missä 
määrin sosiaalisissa tapahtumissa oltiin valmiita 
näyttämään muuttunut ulkonäkö muille.  (9) 

Sosiaalisia tapahtumia arvoitiin tilanteen 
mukaan, mikä vaikutti päätökseen siitä, oltiinko 

Sosiaalisten tilanteiden 
vaikeutuminen 
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valmiita paljastamaan muuttunut ulkonäkö muille. 
(9) 

Tunne epäviehättävyydestä johti sosiaalisten 
tilanteiden välttämiseen.  (9) 

Monet nuorten kokemat huolet liittyivät siihen, 
miten muut suhtautuivat heidän ulkonäköönsä. 
(9) 

Yksi ahdistavimmista haasteista oli todistaa 
ystävien järkyttyneitä reaktioita. (9) 

Sosiaalisen sopeutumisen ylläpitäminen hoidon 
alkuvaiheessa oli sopeutumista edistävä 
suojamekanismi. (9) 

Pelot negatiivisista sosiaalisista reaktioista 
vaikeuttivat sosiaalisia tilanteita. (9) 

Sosiaaliset tapahtumat olivat erityisen hankalia. 
(9) 

Ulkonäköhuolet vaikeuttivat sosiaalisia tilanteita. 
(9) 

Kokemukset negatiivisista sosiaalisista 
reaktioista vaikeuttivat sosiaalisia tilanteita. (9) 

En halunnut ystävieni näkevän minua huonona.  
(9) 

Alhainen itsetunto vaikeutti sosiaalisia tilanteita. 
(9) 

Syöpähistorian paljastaminen läheiselle 
kumppanille on merkittävä asia nuorille. (4)  

Syöpähistorian paljastaminen muille on 
merkittävä asia nuorille. (4)   

Syövän aiheuttama muutos 
käsitykseen itsestä 

Syövän aiheuttamat 
muutokset identiteetissä 
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Oli tärkeää, että heidän persoonansa oli 
etuasemassa, eikä sairaus. (6) 

Nuoret halusivat, että heidän identiteettinsä 
hyväksyttiin. (6) 

He halusivat heitä pidettävän enemmän kuin 
sairautena. (6) 

Syöpä vaikutti sukupuoli-identiteettiin. (6) 

Suurin osa mietti, mitä muut ajattelevat heistä. (6) 

Syöpä vei naisellisuuteni. (6) 

He halusivat heidän identiteettiään arvostettavan. 
(6) 

He eivät halunneet olla yksi monesta potilaasta. 
(6) 

Itseä ei haluttu menettää syöpäkokemukselle. (6) 

Identiteetti oli vaakalaudalla. (6) 

Itsevarmuutta käytettiin kiusallisia tilanteita 
vastaan kamppaillessa. (9) 

Useimmat nuoret olivat ahdistuneita 
muuttuneesta ulkomuodostaan. (9) 

Yksi ahdistavimmista haasteista oli ulkonäöllisten 
muutosten paljastaminen. (9) 

Hoitojen aikana nuori sai itsevarmuutta. (11) 

Itsevarmuus auttoi nuoria heidän kertoessaan 
syövän uusiutumisesta ystäville. (11) 

Syövän vaikutus identiteettiin koettiin 
hyödyllisenä. (12) 
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En tiedä kuka olisin, jos minulla ei olisi ollut 
syöpää. (12) 

Osa selviytyjistä koki syövän vaikuttaneen 
identiteettiin. (12) 

Syöpä oli merkittävä osa nuorten identiteettiä, 
jota ei voi piilottaa. (12) 

Syövästä parantuneiden on vaikea ymmärtää 
parantuneensa. (12) 

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
positiivinen vaikutus kykyyn huolehtia omasta 
terveydestään. (2) 

Osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
positiivinen vaikutus tavoitteiden asetteluun. (2) 

”Hyväksi päiväksi” kuvattiin päivää, jota ei vietetty 
sairaalassa. (3) 

Hoidoissa käyminen lisäsi motivaatiota. (3) 

Nuoret kokivat sairauden vahvistavan. (3) 

Syöpä auttoi löytämään elämän 
merkityksellisyyden tunteen. (3) 

Hoidoissa käyminen lisäsi itsevarmuutta.  (3) 

Syöpä sai nuoret tuntemaan itsensä paljon 
vahvemmaksi. (3) 

Monet nuoret löysivät uuden näkökulman 
hoitojen aikana. (3) 

Syöpä sai nuoret arvostamaan elämää 
enemmän. (3) 

Asennoitumisen 
muuttuminen 
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Syövän hyväksyminen aikaisessa vaiheessa 
auttoi nuoria keskittymään elämänsä 
merkityksellisiin asioihin. (3) 

Uusi näkökulma auttoi pysymään toiveikkaana 
hoitojen aikana. (3) 

Kokemus hoidoista muuttui ajan myötä. (3) 

Nuorena syöpädiagnoosin saaneilla on kyky 
ymmärtää heidän sairautensa vakavuus. (4) 

Syöpädiagnoosi haastaa nuorten käsityksen 
asioiden normaalista järjestyksestä. (4) 

Usko elämän jatkuvuuteen horjuu. (4) 

Usko elämän ennustettavuuteen horjuu. (4) 

Syöpädiagnoosi vaikuttaa nuorten käsitykseen, 
siitä miten maailman kuuluisi toimia. (4) 

Syöpä vakavoitti minua hieman. (5) 

Nuoret halusivat selviytyä hoidoista niin 
tehokkaasti kuin mahdollista. (6) 

Nuoret ovat itsetietoisia syöpäkokemuksestaan. 
(6) 

Syöpä ymmärrettiin tietynlaisena tapahtumana 
elämässä josta pitää selvitä. (6) 

Nuorten elämänlaatuun vaikuttaa hoidon vaihe. 
(7) 

Nuorten elämänlaatu ei muuttunut merkittävästi 
hoitojen aikana. (7) 

Ulkonäöstään ahdistuneet nuoret kuvasivat 
taistelutahtoaan alhaiseksi. (9) 
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Nuoret kokivat kasvaneensa henkisesti. (9) 

Tunne epäviehättävyydestä johti alentuneeseen 
taistelutahtoon. (9) 

Nuorilla on nyt laajempi näkökulma asioihin.  (9) 

Nuoret arvostavat nyt enemmän henkilökohtaisia 
ominaisuuksia kuin ulkomuotoa. (9) 

Osa nuorista kehitti taitoja, jotka auttoivat heitä 
sopeutumaan muuttuneeseen ulkonäköön. (9) 

Moni löysi tarkoituksen syöpäkokemuksestaan. 
(10) 

Huolet estivät potilaiden kykyä selviytyä. (10) 

Tunne merkityksellisyydestä hoitojen 
varhaisessa vaiheessa lisäsi vahvuutta 
sairaalasta päästyä. (11) 

Syövän uusiutuessa nuoret keskittyivät hoitojen 
jatkamiseen vanhempien kunnioittamiseksi. (11) 

Aikaisemmin sairastettu syöpä helpotti nopeaa 
vahvuuden palautumista sairauden uusiutumisen 
alussa. (11) 

Nuorten kertoessa syövän uusiutumisesta 
ystävilleen, heidän tietämyksensä elämästä 
kasvoi. (11) 

Syövän uusiutuessa nuoret suhtautuivat 
positiivisesti hoitoihin. (11) 

Nyt ymmärrän, mitä syöpää sairastavat ihmiset 
tuntevat. (11) 

Minun pitää olla rohkeampi. (11) 
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Nuoret kokivat, että he saavuttivat vähitellen 
tasaisen kauden sairaalajakson jälkeen. (11) 

Tunne merkityksellisyydestä hoitojen 
loppuvaiheilla kohdistui kantasolusiirron 
saamiseen. (11) 

Potilas ymmärsi, että jokapäiväinen elämä oli 
merkityksellistä. (11) 

Potilaat omaksuivat enemmän tietämystä 
elämästä. (11) 

Hoidon hyväksyminen edellytti tietoa elämästä. 
(11) 

Hoidon tuloksien hyväksyminen edellytti tietoa 
elämästä. (11) 

Nuoret saivat enemmän tietämystä elämästä. 
(11) 

Kivuliasta kokeista huolimatta potilaat säilyttivät 
merkityksellisyyden tunteen. (11) 

Syöpä teki minusta vahvemman. (12) 

Syövällä oli oleellinen vaikutus nuorten koko 
elämään. (12) 

Selviytyjät tunnistavat syövästä selviytymisen 
myönteiset vaikutukset. (12) 

Syöpä säilyy osana selviytyjien päivittäistä 
elämää. (12) 

Suurin haasteeni elämässäni on ollut syöpä. (12) 

Syöpä vaikuttaa siihen, kuinka suhtautuu 
maailmaan. (12) 
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Tuntuu hyvältä, että olen selvinnyt syövästä. (12) 

Suurin haasteeni elämässäni on ollut syövästä 
selviytyminen. (12) 

Selviytyminen lapsuusiän syövästä voi vaikuttaa 
aikuistumisprosessiin. (12) 
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Nuoret kokevat, että syövällä on ollut negatiivinen 
vaikutus kehonkuvaan. (2) 

Suurin osa nuorista kokee, että syövällä on ollut 
negatiivinen vaikutus kehonkuvaan. (2) 

Nuoret pelkäävät, että keho ei ikinä palaudu sen 
entiseen ulkomuotoonsa.  (4) 

Nuoret pelkäävät, etteivät muut tunnista heitä 
ulkonäön perusteella. (4) 

Nuoret pelkäävät, että heitä luullaan 
vastakkaisen sukupuolen edustajaksi.  (4) 

Fyysiset muutokset aiheuttavat nuorille 
muuttuneen ulkomuodon. (6) 

Sairauden fyysiset seuraukset olivat suuri 
haaste. (6) 

Fyysiset muutokset aiheuttavat nuorille 
epämieluisan ulkomuodon. (6) 

Muuttunut ulkonäkö teki syövästä näkyvän. (6) 

Painon muutokset vaikuttivat kehonkuvaan. (6) 

Fyysisiin muutoksiin liittyy tunteita. (6) 

Halusin pitää jalan, koska olen 16 vuotias tyttö. 
(6) 

Halusin pitää jalan koska haluan pitää shortseja. 
(6) 

Halusin pitää jalan koska haluan pitää hameita. 
(6) 

Arvet vaikuttivat kehonkuvaan. (6) 

Haittavaikutukset vaikuttivat kehonkuvaan. (6) 

Syövän aiheuttamat 
muutokset kehonkuvassa 
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En koe oloani viehättäväksi. (6) 

Nuoret pelkäsivät syövästä johtuvia negatiivisia 
tunteita kehonkuvaan liittyen. (8) 

Nuorilla oli syövästä johtuvia negatiivisia tunteita 
kehonkuvastaan. (8) 

Oma ulkomuoto paljastettiin kontrolloidussa 
ympäristössä. (9) 

Nuoret kokivat, että ulkomuoto oli yhteydessä 
hyväksyntään ikätovereiden keskuudessa. (9) 

Väreillä minimoitiin muutoksia. (9) 

Ulkonäkö oli herkkä aihe. (9) 

Nuoret ylläpitivät normaalia ulkonäköään, kun olo 
oli vähemmän sairas.  (9) 

Peittelykeinoilla minimoitiin muutoksia.  (9) 

Jäljistä oltiin huolissaan. (9) 

Painonnousu koettiin yhtenä haastavimmista 
muutoksista. (9) 

Painonnousu sai osan uhkailemaan hoidosta 
kieltäytymisellä. (9) 

Painonnousu aiheutti huolta. (9) 

Näytän hyvältä vasta, kun hiukseni ovat 
kasvaneet takaisin.  (9) 

Tunne epäviehättävyydestä johti 
vaivaantuneeseen oloon itsestä.(9) 

Tunne epäviehättävyydestä johti 
vaivaantuneeseen oloon itsestä.(9) 

Olen todella lihava. (9) 
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Useat nuoret salailivat peruukkien käyttämisen. 
(9) 

Normaalilta näyttämisen tarve motivoi 
käyttämään kekseliäitä tekniikoita ulkonäön 
peittämiseen. (9) 

Väreillä peiteltiin muutoksia. (9) 

He nuoret varoittivat ystäviään 
ulkonäkömuutoksistaan. (9) 

Peittelykeinojen avulla parannettiin ulkomuotoa. 
(9) 

Olen ruma. (9) 

Itseä kuvailtiin rumaksi. (9) 

Itseä kuvailtiin vanhentuneeksi. (9) 

Itseä kuvailtiin sairaannäköiseksi. (9) 

Minulla on pyöreät kasvot. (9) 

Näytän vanhalta mieheltä. (9) 

Näytän kauhealta. (9) 

Näytän sairaalta. (9) 

Peruukkia piti salailla kiusaajien takia. (9) 

Väreillä parannettiin ulkomuotoa. (9) 

Raskausarvista oltiin huolissaan. (9) 

Korujen avulla parannettiin ulkomuotoa. (9) 

Oma ulkomuoto paljastettiin vain läheisten 
ystävien seurassa. (9) 

Peruukin käyttäminen jopa nukkuessa. (9) 
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En antanut kenenkään nähdä minua. (9) 

Korujen avulla peiteltiin muutoksia.  (9) 

Korujen avulla minimoitiin muutoksia.  (9) 

Nuoret kokivat itsensä epäviehättäväksi 
ikätovereihinsa verrattuna. (9) 

Pysyvistä arvista oltiin huolissaan. (9) 

Muutoksista selviämisen ohella oli tärkeää 
säilyttää entinen tyyli. (9) 

Nuoret peittelivät sairauden merkkejä, kun olo oli 
vähemmän sairas. (9) 

Nuoret peittelivät sairauden merkkejä, kun olo oli 
vähemmän uupunut. (9) 

Ulkonäön muutokset olivat haaste monelle. (9) 

Moni koki, ettei pystynyt piilottelemaan kasvojen 
muodon muuttumista.  (9) 

Entisen tyylin säilyttäminen oli tärkeää 
muutoksien piilottelun ohella. (9) 

Moni koki, ettei pystynyt piilottelemaan 
painonnousua. (9) 

Nuoret kokivat, että ulkomuoto oli yhteydessä 
suosioon ikätovereiden keskuudessa. (9) 

Oma ulkomuoto paljastettiin turvassa. (9) 

Sairaalta näyttämisestä oltiin huolissaan. (9) 

Ulkonäöstään ahdistuneet nuoret kuvasivat 
olonsa vaivaantuneeksi. (9) 

Peittelykeinoilla piiloteltiin muutoksia.  (9) 
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Nuoret ylläpitivät normaalia ulkonäköään, kun olo 
oli vähemmän uupunut. (9) 

Nuoret kokivat, että ulkomuoto oli yhteydessä 
hyväksyntään ikätovereiden keskuudessa. (9) 

Nuoret kokivat hyödyllisenä varoittaa ystäviä 
ulkoisista muutoksistaan.  (9) 

Tunne epäviehättävyydestä johti toisinaan 
uhkailuna kieltäytyä ulkonäköä muuttavista 
hoidoista. (9) 

Tunne epäviehättävyydestä johti huoliin 
sosiaalisista tilanteista. (9) 

Nuoret kuvasivat muuttunutta ulkonäköön 
epätavalliseksi verrattuna ikätovereihinsa. (9) 

Mikään määrä peittelyä ei korvannut normaalia 
ulkomuotoa. (9) 

Normaalilta näyttämisen tarve motivoi 
käyttämään kekseliäitä tekniikoita ulkonäön 
parantamiseen.(9) 

Nuoret kuvasivat muuttunutta ulkonäköön 
erilaiseksi verrattuna ikätovereihinsa. (9) 

Diagnoosia edeltävän tyylin säilyttäminen oli 
tärkeää. (9) 

Jatkuva epämukava olo ulkomuodon vuoksi. (9) 
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Hiustenlähtö vähensi itsevarmuutta. (6) 

Hiustenlähtö vaikutti kehonkuvaan. (6) 

Hiustenlähtö oli vaikein asia. (6) 

Hiustenlähtö saa minut tuntemaan itseni 
vauvaksi. (6) 

Peruukkeja pidettiin kutisevina. (9) 

Peruukit olivat kuumia. (9) 

Peruukkeja pidettiin leimaantumisen aiheuttajina. 
(9) 

Näytän parhaimmiltani vasta, kun hiukseni ovat 
kasvaneet takaisin. (9) 

Peruukit koettiin hyödyllisiksi. (9) 

Hiustenlähtö aiheutti ahdistusta. (9) 

Olen kalju. (9) 

Hiustenlähtö koettiin yhtenä haastavimmista 
muutoksista. (9) 

Peruukkeja pidettiin epämukavina. (9) 

Hiustenlähtö aiheutti shokin. (9) 

Muutos terveistä hiuksista hiustenlähtöön aiheutti 
shokin. (9) 

Muutos terveistä hiuksista hiustenlähtöön aiheutti 
ahdistusta. (9) 

Lyhyet hiukseni eivät herätä mitään tunteita 
minussa. (11) 

Hiustenlähdöstä huolimatta potilaat säilyttivät 
myönteisen asenteen. (11) 

Hiustenlähdöstä aiheutuvat 
haasteet 
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Potilas tottui käymään koulussa vähillä hiuksilla, 
sillä luokkakaverit sanoivat hänen hiustensa 
olevan kauniit. (11) 

Hiustenlähtö aiheutti huolta kouluun 
palaamisessa. (11) 

Hiustenlähdöstä huolimatta potilaat säilyttivät 
merkityksellisyyden tunteen. (11) 

Vasta syöpädiagnoosin saaneet nuoret olivat 
huolissaan hiustenlähdöstä. (11) 

Kohtelua samalla tavalla kuin ennen diagnoosia 
pidettiin tärkeänä. (3) 

Tunnetta tavallisuudesta pidettiin tärkeänä. (3) 

Useimmat nuoret haluavat osallistua 
aktiviteetteihin, jotka saavat heidät tuntemaan 
itsensä normaaliksi. (4) 

Sääliä oli vaikea käsitellä, koska se korosti 
heidän tilannettaan. (6) 

Sääli määritteli sairaaksi. (6) 

Ihmiset kohtelivat eri tavalla kuin ennen 
sairastumista. (6) 

Nuoret halusivat pitää kiinni normaalista 
elämästään. (6) 

Hoitojen aikana he pitivät kiinni siitä, mitä olivat 
tottuneet tekemään. (6) 

Hoitojen aikana he pitivät kiinni siitä mitä 
arvostavat eniten. (6) 

Halusin elää niin normaalisti kuin mahdollista. (6) 

Halu tuntea itsensä 
tavalliseksi 
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Ajatus yhteyden menettämisestä normaaliin 
elämään pelotti. (6) 

He koittivat ylläpitää normaalia elämää. (6) 

Nuorille oli tärkeää, ettei ollut erilainen kuin muut. 
(6) 

Sairautta ei haluttu tuoda esiin jatkuvasti. (6) 

He nuoret eivät halunneet olla hahmotettuna 
”numerona”. (6) 

Nuorilla oli syövästä johtuvia negatiivisia tunteita 
leimaantumisesta. (8) 

Nuoret pelkäsivät syövästä johtuvia negatiivisia 
tunteita leimaantumisesta. (8) 

Nuoret saivat ei-toivottua huomiota. (9) 

Leimatuksi tulemisen tunne johti huoliin 
sosiaalisista tilanteista. (9) 

Nuoret kokivat itsensä leimatuksi. (9) 

Leimatuksi tulemisen tunne  johti sosiaalisten 
tilanteiden välttämiseen.  (9) 

Leimatuksi tulemisen tunne  johti vaikeuksiin 
ikätoverien kanssa. (9) 

Leimatuksi tulemisen tunne johti alentuneeseen 
taistelutahtoon. (9) 

Leimatuksi tulemisen tunne johti huonoon 
itsetuntoon. (9) 

Leimatuksi tulemisen tunne vaivaantuneeseen 
oloon itsestä. (9) 

Nuoria tuijotettiin. (9) 
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Nuoria kiusattiin. (9) 

Nuoret kuvasivat joutuvansa leimatuksi erilaisen 
ulkonäön takia. (9) 

Leimatuksi tulemisen tunne  johti toisinaan 
uhkailuna kieltäytyä ulkonäköä muuttavista 
hoidoista. (9) 

Minua auttaa selviytymään se, etteivät muut 
ihmiset kohtele minua eri tavalla. (10) 

Olen erilainen kuin normaalit ihmiset, mutta olen 
tottunut siihen. (12) 
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