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Opinnäytetyön aiheena oli Somaattisesti pitkäaikaissairaan psyykkinen 
kuormittuminen ja tuki – Lapset ja nuoret Satakunnan sairaanhoitopiirissä. 
Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tarkoituksena oli kartoit-
taa somaattisesti pitkäaikaissairaiden lasten kokemuksia sairautensa hoidos-
ta, sen kuormittavuudesta ja psyykkisen tuen tarjoamisesta Satakunnan sai-
raanhoitopiirissä. Tavoitteena oli selvittää lasten kokemuksia saadusta hoi-
dosta ja hoitajien kokemuksia annetusta hoidosta. Tutkimuskysymykset oli-
vat, miten lapset ja nuoret kokevat pitkäaikaissairautensa ja miten somaatti-
sesti pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten psyykkistä terveyttä huomioitiin 
lasten ja nuorten kuvaamana sekä sairaanhoitajien kuvaamana. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin Satakunnan sairaanhoitopiirissä keväällä 2018. Ai-
neisto muodostui Satakunnan keskussairaalan lastentautien poliklinikan lap-
sipotilaiden sekä poliklinikalla työskentelevien sairaanhoitajien vastauksista. 
Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin sekä potilaille että hoitajille kohden-
nettuja kyselylomakkeita. Potilaat ja hoitajat vastasivat kyselyyn anonyymisti 
ja vapaaehtoisesti. Aineistonkeruu toteutettiin kolmen viikon pituisena jakso-
na. Aineisto analysoitiin teemoittelulla ja sisällönanalyysilla. 
 
Kyselyyn vastasi yhteensä 26 lasta ja nuorta viidestäkymmenestä. Vastaus-
prosentti oli 52 %. Vastanneiden keski-ikä oli 11,5 vuotta. Hoitajista kyselyyn 
vastasi viisi hoitajaa seitsemästä. Vastausprosentti hoitajien kyselyssä oli 
71,4 %. Vastaajien keskimääräinen työkokemus oli 18,4 vuotta. Tulosten pe-
rusteella voidaan todeta, että pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten hoidossa 
on Satakunnan sairaanhoitopiirissä huomioitu myös psyykkinen terveys ja 
sen tukeminen. Sairaanhoitajat kuitenkin kokivat lapsen ja nuoren psyykkisen 
avun tarpeen tunnistamisen melko haastavaksi. Hoitajat toivoivatkin lisäkou-
lutusta kyseisestä aiheesta.  
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The topic of thesis was somatically long-term ill psychic strain and support – 
Children and adolescents at Satakunta Hospital District. The thesis imple-
mented as qualitative research. The purpose of the thesis was to map out the 
somatically ill children’s experiences of their treatment, stress induced by 
treatment and the offering of psychical support at Satakunta Hospital District. 
The goal was to investigate children’s experiences of the treatment and the 
nurses’ experiences of the treatment assigned. The research problem was to 
find out to what extent somatically long-term ill children´s and adolescents´ 
psychic health was noticed at their treatment at Satakunta Hospital District 
described by children, juveniles and nurses.  
 
A research was done at Satakunta Hospital District in spring 2018. Material 
used in the research was the answers of Satakunta Central Hospital pediatric 
polyclinic child patients and nurses working at the polyclinic. The method 
used to collect material was questionnaires targeted to the patients and 
nurses. The patients and nurses answered to the questionnaire anonymously 
and voluntarily. Material collection was executed on a three week period. Ma-
terial was analysed with qualitative content analysis and thematic analysis.  
 
A total of 26 out of 50 children and juveniles answered to the questionnaire. 
The response-percent was 52 %. The median age of the respondents was 
11,5 years. Five out of seven nurses answered to the inquiry. The response-
percent amongst nurses was 71,4 %. The average work-experience among 
those who responded was 18.4 years. Based on the results can be discov-
ered long-term ill children´s and adolescents´ psychic wellness was also no-
ticed in their treatment at Satakunta Hospital District. Although the nurses felt 
challenging noticing children´s and adolescents´ need of psychic assistance. 
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1 JOHDANTO 

 

Lasten pitkäaikaissairastuvuus on kasvanut 1980-luvulta lähtien. Yli 20 %:lla 

lapsista on vähintään yksi pitkäaikaissairaus. On tutkittu, että sairastuminen 

lapsuudessa kaksinkertaistaa riskin sekundaariseen emotionaaliseen häiriin-

tymiseen sekä ilmeisesti vaikuttaa myös persoonallisuuden kehitykseen. 

Somaattisesti pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten hoidossa tulee huomioi-

da myös psyykkinen hyvinvointi, sillä se vaikuttaa fyysiseen selviytymiseen. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää lasten kokemuksia saamastaan hoi-

dosta ja hoitajien kokemuksia annetusta hoidosta Satakunnan sairaanhoito-

piirissä. Tarkoituksena oli kartoittaa somaattisesti pitkäaikaissairaiden lasten 

kokemuksia sairautensa hoidosta, sen kuormittavuudesta ja psyykkisen tuen 

tarjoamisesta Satakunnan sairaanhoitopiirissä. Opinnäytetyön tutkimuskysy-

mykset olivat, miten lapset ja nuoret kokevat pitkäaikaissairautensa ja miten 

somaattisesti pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten psyykkistä terveyttä 

huomioitiin lasten ja nuorten kuvaamana sekä sairaanhoitajien kuvaamana. 

Yhteistyökumppaneina opinnäytetyössämme olivat Satakunnan sairaanhoi-

topiirin lastentautien poliklinikka sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoisalat. 

Toteutimme kyselytutkimuksen yksilöhaastatteluna Satakunnan keskussai-

raalassa lastentautien poliklinikan potilaille ja sairaanhoitajille maaliskuussa 

2018. Aloitimme opinnäytetyön ideoinnin vuonna 2016 ja saimme opinnäyte-

työmme päätökseen syksyllä 2018. 

 

Halusimme opinnäytetyössämme yhdistää somatiikan ja psykiatrian, sillä ne 

nähdään edelleen usein erillisinä toisistaan. Idea opinnäytetyöhön syntyi nuo-

risopsykiatrian vastuualueen ylilääkäri Max Karukiven ja psykiatrisen hoidon 

vastuualuejohtaja Kirsi-Maria Haapasalo-Pesun tekemästä samaa aihetta 

käsittelevästä tutkimuksesta. ”The predictive effect of medical illnesses for 

mental health care in adolescence: a register-based study” on potilasrekiste-

ritietoihin perustuva tutkimus. Vakaviin ja pitkäaikaisiin sairauksiin liittyvät 

psyykkiset vaikutukset ovat vielä pitkälti tutkimattomia. Samasta aiheesta ei 

ole aiemmin tehty opinnäytetöitä. Opinnäytetyömme luo hyvän pohjan jatkaa 

aiheen tutkimista ja tehdä jatkossa uusia opinnäytetöitä aiheeseen liittyen.  
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2 LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖN PERIAATTEET 

 

 

Hoitotyötä ohjaavat hoitotyön arvot ja periaatteet. Lasten hoitotyötä ohjaavia 

periaatteita ovat lisäksi erityisesti perhekeskeisyys, yksilöllisyys, kasvun ja 

kehityksen tukeminen, turvallisuus, jatkuvuus, omatoimisuuden tukeminen ja 

kokonaisvaltainen hoito. Edellä mainitut periaatteet eivät ole toisistaan irralli-

sia, vaan sisältävät osittain samoja asioita ja muodostavat keskenään pohjan 

hyvälle hoitotyölle. (Lindén 2004, 30–34.) 

 

Aikuisten hoitotyöstä poiketen lapsi ei aina kykene ilmaisemaan omia tarpei-

taan ja toiveitaan riittävästi itseään koskevissa päätöksissä (Storvik-

Sydänmaa, Talvensaari, Kaisvuo & Uotila 2012, 104). Lapsen itseilmaisua 

saattavat rajoittaa esimerkiksi kehitystaso ja ikä sekä terveysongelma, sen 

tutkiminen ja hoito. Kipu, väsymys, lääkitys sekä haastavat hoidot vaikeutta-

vat lapsen kanssa kommunikointia. (Leino-Kilpi & Välimäki 2014, 225.) Lisäk-

si vanhemmat saattavat kokea tarvetta suojella lastaan sairauteen liittyvissä 

asioissa ja jättää kertomatta oleellisia tietoja sairaudesta tai hoidosta lapselle 

(Mannerheimin lastensuojeluliitto 2017). Länsimaissa lapset kasvavat nykyi-

sin kulttuuriin, jossa on luonnollista ja hyväksyttävää ilmaista mielipiteensä 

(Poijula 2016, 11–12; YK:n lasten oikeuksien sopimus 1991). Lapset odotta-

vat hoitohenkilökunnalta tietoa, kuuntelua sekä heidän mielipiteidensä huo-

mioonottamista heitä koskevissa hoitotyön päätöksissä (Coyne 2006, 61–71).  

 

Yleensä lapset haluavat itse osallistua hoitoonsa koskevaan päätöksente-

koon. Lain mukaan lapsen henkilökohtainen mielipide hoidostaan on selvitet-

tävä, mikäli lapsi on ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden siihen kykenevä 

(Tuomi 2008, 20; Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785). Lap-

sen päätöksentekoon mukaan ottaminen ja hänen mielipiteidensä kuuntele-

minen lisäävät tutkimusten mukaan turvallisuuden tunnetta ja hoitoon sitou-

tumista (Kääriäinen 2009, 137–138). Sairauden kanssa elämiseen on mah-

dollista sopeutua, kun lapsi on saanut mahdollisuuden ottaa sairaudestaan 

myös itse ikätasoonsa sopivan määrän vastuuta (Hänninen, Kalland, Marti-

kainen, Saarinen & Tainio 1999, 191). Lapset itse kuitenkin kokevat tutkimus-

ten mukaan usein jäävänsä päätöksenteon ulkopuolelle (Coyne 2006, 61–
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71). Lasten ja nuorten hoitotyössä hoitaja toimii lapsen asianajajana. Sai-

raanhoitaja huolehtii tiedonvälittämisestä ymmärrettävällä tavalla lapselle, 

neuvottelee vanhempien kanssa ja kuuntelee lasta. Lisäksi hoitaja pyrkii ot-

tamaan lapsen toiveet huomioon hoidon suunnittelussa, kun se on hänen ikä- 

ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Hoitaja myös kunnioittaa lasta ra-

jaamalla lapsen päätöksentekoa, mikäli lapsi ei kykene ymmärtämään omaa 

etuaan hoitoon liittyvistä asioista päätettäessä. (Leino-Kilpi & Välimäki 2014, 

194–195; Hänninen ym. 1999, 190–191.) Lasten hoitotyössä korostuu koko 

perheen hoito (Lindén 2004, 31). Lasten hoitotyön tärkein tavoite, lapsen hy-

vinvointi, saavutetaan parhaiten lasten vanhempien kanssa yhteistyössä toi-

mimalla (Davis 2003, 13). Mikäli lapsi ei pysty itse päättämään hoitoonsa liit-

tyvistä asioista, lasta hoidetaan yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai 

muun laillisen edustajan kanssa. Huoltajalla ei ole kuitenkaan oikeutta kieltää 

lapsen henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi toteutettavaa hoi-

toa. (Kaivosoja 2004, 450; § 785/1992.) Lapsen hoitoon liittyvään päätöksen-

tekoon vaikuttavat lisäksi hoitohenkilökunnan asenteet ja tilannekohtaiset 

tekijät (Tuomi 2008, 20).  

 

Lasten ja nuorten hoitotyössä tulee huomioida valmistaminen hoitoon. Val-

mistamiseen kuuluu tiedon antaminen tulevista tapahtumista hoidossa sekä 

lapsen selviytymiskeinojen tukeminen. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 304.) 

Lapsen valmistamiseen tulee varata riittävästi aikaa, sillä sairaalaan liittyvät 

asiat ovat lapsille usein outoja ja vieraita kokemuksia, joten niiden ymmärtä-

minen ja käsittely vievät aikaa aikuisia enemmän (Hiitola 2004, 133). Lapsen 

valmistaminen hoitoon alkaa jo kotona vanhempien avulla ennen sairaalaan 

tuloa ja jatkuu läpi sairaalassaoloajan. Valmistamisella on tarkoitus lisätä yh-

teistyökykyä ja motivaatiota sekä vähentää pelkoja, epävarmuutta, kipua ja 

stressiä. (Ivanoff, Risku, Kitinoja, Vuori & Palo 2007, 104–105.) Vanhempien 

hoitoon sitoutuminen on erityisen tärkeää, sillä pelot, tiukat hoitolinjaukset, 

väsymys ja lapsen vastustelu houkuttelevat helposti vanhemmat jättämään 

hoidon kesken (Davis 2003, 27). Valmistamisen aloittamisen ajankohta en-

nen sairaalaan menoa riippuu lapsen persoonallisuudesta, iästä ja kehitys-

tasosta. Esimerkiksi vanhemmille lapsille valmistaminen aloitetaan jo hyvissä 

ajoin, kun taas nuoremmille sitä ei tule aloittaa liian aikaisin. Kaikille lapsille 

tulee kuitenkin kertoa rehellisesti hoidon syystä ja tapahtumista. (Storvik-
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Sydänmaa ym. 2012, 305–306.) Positiiviset kokemukset helpottavat lapsen 

valmistautumista jatkossa tuleviin sairaalakäynteihin. Hoitajan tulee vahvistaa 

positiivisia kokemuksia esimerkiksi kehumalla ja palkitsemalla lasta tutkimus-

ten ja toimenpiteiden kuluessa ja niiden jälkeen. (Ivanoff ym. 2007, 106.) 

 

Lapselle täytyy kertoa rehellisesti toimenpiteen mahdollisesti aiheuttamasta 

kivusta. Lapsen pelkoja voidaan helpottaa kertomalla, miten kipua on mah-

dollista lievittää eri tavoin (Piiparinen & Rauhala 2004, 156). Lapsen kasva-

essa lapsi osaa kuvata tarkemmin kipuaan ja sitä helpottavia tekijöitä, kestää 

kipua paremmin ja osaa paikallistaa sitä tarkemmin.  Lapsi ei yleensä valeh-

tele kokemaansa kivuntunnetta eikä lapsen kivun kokemusta tule kyseen-

alaistaa. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 323.) Mikäli lapsen kipua ei pyritä 

aktiivisesti lievittämään, lapsi menettää luottamuksensa hoitotilanteita ja -

henkilökuntaa kohtaan. Hänelle kehittyy pelkoja ja hoitamattomat kipukoke-

mukset saattavat toimia myöhemmin osatekijöinä psykosomaattisen sairau-

den synnyssä. Parhaisiin kivunhoitotuloksiin lapsilla päästään yleensä yhdis-

telemällä lääkkeellistä kivunhoitoa muuhun kivunhoitoon, kuten silittelyyn, 

vanhempien läsnäoloon sekä asentohoitoon. (Ivanoff ym. 2007, 191–195.) 

Lapsen kyky ilmaista kipuaan riippuu lapsen persoonasta ja kehitystasosta 

(Piiparinen & Rauhala 2004, 156–157). Lapsi saattaa myös kieltää kipunsa 

kokonaan tai ei ole jostakin syystä kykenevä ilmaisemaan sitä (Ivanoff ym. 

2007, 192). Lapsen kivusta voivat kertoa esimerkiksi ilmeet, muutokset käy-

töksessä, tärinä ja hikoilu. Kipua voidaan arvioida havainnoimalla lasta sekä 

käyttämällä apuna erilaisia kipumittareita, kuten ilmeasteikko. (Piiparinen & 

Rauhala 2004, 157.) 

 

Lapset odottavat sairaalalta värikästä sisustusta, hyvää ruokaa ja erilaisia 

viihdykkeitä, kuten leluja, pelejä ja kirjoja (Pelander 2008; Tuomi 2008). Lap-

sille on myös tärkeää saada ottaa mukaan jokin itselleen tuttu ja turvallinen 

tavara, kuten oma unilelu (Hanhisalo 2002). Hoitohenkilökunnalta lapset 

odottavat etenkin hyviä vuorovaikutustaitoja. Lapset toivovat hoitohenkilö-

kunnan keskustelevan ja kertovan heidän hoidostaan. (Pelander 2008; Tuomi 

2008.) Erityisen mielekkääksi lapset kokevat hoitajien oma-aloitteisen voin-

nin, tarpeiden ja toiveiden kysymisen (Hanhisalo 2002). Kohtaamisessa on 

tärkeää inhimillisyys (Pelander 2008; Tuomi 2008). Mitä vanhempi lapsi on 
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kyseessä, sitä enemmän lapsi kaipaa myös yksityisyyttä sairaalassa olles-

saan. Omahoitajat lapset kokevat itselleen läheisimmiksi ja mukavimmiksi. 

Omahoitajat ovat usein lapsen lempihoitajia. (Hanhisalo 2002.) 

 

Hoitajissa lapset arvostavat erityisesti kärsivällisyyttä, kiireettömyyttä, iloi-

suutta sekä leikkisyyttä (Hanhisalo 2002; Tuomi 2008). Lasten mielestä hoi-

tajissa positiivisia asioita ovat myös kuuntelutaito, lohduttaminen ja arvostava 

kohtaaminen (Pelander 2008; Tuomi 2008). Hoitajien värikäs vaatetus koe-

taan lisäksi piristävänä asiana (Tuomi 2008). Lääkärit jäävät lapsille usein 

etäisiksi. Lapset kokevat lääkäreiden vuorovaikutustaidot puutteellisiksi. Hei-

tä kuvataan virallisiksi ja heiltä odotetaan enemmän kohteliaisuutta ja luonte-

vuutta lasten kanssa toimiessa. Lapset kuvaavat lääkäreitä tylsiksi asiantunti-

joiksi, jotka eivät puhu yhtä paljon kuin hoitajat. (Hanhisalo 2002.) 

 

Lasten mukaan sairaalassa ikävimpiä asioita ovat erilaiset säännöt, viestin-

nän puute, lasten mielipiteiden sivuuttaminen sekä ajan hidas kuluminen 

(Hanhisalo 2002; Salmela 2010). Sairaalassa lapset joutuvat lisäksi tottu-

maan suuriin ihmisjoukkoihin ja arvioitavana olemiseen, esimerkiksi lääkärin-

kierroilla (Hanhisalo 2002). Pelottaviksi asioiksi sairaalassa koetaan van-

hemmista erossa oleminen, vieraat esineet ja ihmiset, epävarmuus ja epätie-

toisuus omasta hoidosta ja terveydentilasta sekä sairaudesta ja toimenpiteis-

tä aiheutuva kipu (Salmela 2010; Hanhisalo 2002). Pelottavimpia toimenpitei-

tä ovat lasten mukaan erilaiset pistokset, leikkaukset ja nukutus (Tuomi 2008; 

Pelander 2008; Salmela 2010; Hanhisalo 2002). 
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3 TERVE KEHITYS LAPSUUDESSA JA NUORUUDESSA 

 

 

Ihmisen aivot alkavat kehittyä aina raskauden ensimmäisistä viikoista alkaen 

pitkälle nuoruusikään. Ihmisellä on mahdollisuus sopeutua erilaisiin olosuh-

teisiin juuri siksi, että aivojen kehitys jatkuu nuoruusikään saakka. (Aronen, 

Carlson, Mäntymaa & Puura 2016, 23–24.) Syntyessään lapsen lihakset se-

kä luut ovat heikot ja liikkuminen on haastavaa (Einon 2001, 62). Vastasyn-

tyneellä, eli muutaman viikon ikäisellä lapsella, verenkierto, eritys, hengitys, 

ruoansulatus, hormonitoiminta sekä lämmönsäätely alkavat toimia itsenäises-

ti. (Katajamäki 2004, 52–53.) Motoriset taidot kehittyvät asteittain ensimmäi-

sen elinvuoden aikana. Kaikki lapset eivät opi samassa ikävaiheessa samoja 

taitoja ja osa lapsista jättää jonkin kehitysvaiheen kokonaan läpi käymättä. 

(Katajamäki 2004, 59.) Lapsi oppii hallitsemaan päänsä liikkeitä samaan ai-

kaan silmien liikkeiden kanssa. Lihaksisto kehittyy samassa järjestyksessä 

liikkeitä säätelevien hermojen kanssa. (Einon 2001, 12–14.) Toimintaa oh-

jaavat synnynnäiset refleksit ja heijasteet, joista monet häviävät kehityksen 

edetessä (Katajamäki 2004, 59). Käsien hallinnan kyky kehittyy ennen jalko-

jen hallinnan taitoa. Lapsi oppii ensin istumaan tuettuna ja kierimään. Kävely 

onnistuu vasta, kun luut ovat kovettuneet, lihakset vahvat sekä aivot kykene-

väiset hallitsemaan tasapainoa. (Storvik–Sydänmaa ym. 2012, 25.)  

Empatiakyvyn kehittyminen on osa lapsen psyykkistä kehitystä. Empatia aja-

tellaan synnynnäiseksi ominaisuudeksi, vaikka se sisältääkin harjoiteltavissa 

olevia kognitiivisia asioita. (Niemi-Murola 2015.) Aivan vastasyntyneelle tun-

teet ovat aluksi vain mielihyvää ja mielipahaa. Lapsen ollessa noin seitsemän 

kuukauden iässä lapselle muodostuu käsitys siitä, että hänellä on oma sisäi-

nen kokemusmaailmansa. Hän myös ymmärtää, että muilla ihmisillä on 

omansa ja näitä sisäisiä kokemuksia voidaan jakaa. Lapselle on hyvin tärke-

ää, että hän ymmärtää toista ihmistä ja toinen ihminen häntä.  (Aronen ym. 

2016, 31–32.) 

Vauvan ensimmäisen elinvuoden aikana tapahtuu merkittäviä asioita turvalli-

sen kiintymyssuhteen osalta. Tämän ikäiset vauvat eivät enää varauksetto-

masti jaa hymyään kaikille heille hymyileville tuntemattomille ihmisille. (Aro-

nen ym. 2016, 31–32.) Lapsen ollessa noin vuoden ikäinen, vauva kykenee 
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pitämään mielessään hieman aikaisemmin näkemiään tapahtumia ja toimin-

toja. (Aronen ym. 2016, 28.) Vuoden iässä lapselle kehittyy symbolifunktio. 

Tämä kehitysvaihe näkyy lapsen puheen kehityksessä. Psyykkisesti normaa-

listi kehittynyt vuoden ikäinen lapsi osaa käyttää minä–sanaa ja tunnistaa 

itsensä peilikuvasta sekä ymmärtää hieman aikaa. (Aronen ym. 2016, 31–

32.) Ensimmäisen elinvuoden jälkeen lapsi kävelee ilman tukea ja kiipeää 

ylös portaita (Katajamäki 2004, 66–67). Tässä iässä lapsi alkaa lisäksi vähi-

tellen hallita rakon ja peräaukon sulkijalihaksiaan (Storvik-Sydänmaa 2012, 

45).  

Lapsen toisen ikävuoden aikana kehittyy varhainen symbolinen mielikuvitus-

leikki. Tässä leikissä esine voi edustaa jotain muuta, mitä se oikeasti on.  

(Aronen ym. 2016, 31–32.) Kaksivuotiaana lapsi pystyy jo juoksemaan melko 

sujuvasti (Einon 2001, 93). Toisen elinvuoden jälkeen myös kasvuvauhti ta-

saantuu ja kaikki maitohampaat ovat puhjenneet (Mannerheimin lastensuoje-

luliitto 2017). Lisäksi kaksivuotiaana muisti kehittyy edelleen ja lapselle kehit-

tyy tietoisuus itsestään ja ajasta. On normaalia, ettei lapsi muista varhaislap-

suudestaan asioita. Yleensä lapsi muistaa vain suuria tunnekokemuksia ai-

heuttaneita tapahtumia. Toiminnanohjauksen ja muistin kehittyminen lapsuu-

den ja nuoruuden aikana on välttämätöntä normaalille psyykkiselle kehityk-

selle. (Aronen ym. 2016, 28–29.) 

Muutaman vuoden iässä lapselle muodostuu narratiivinen kyky muodostaa 

tarinoita. Lapsi osaa muodostaa tarinoita itsestään, hänelle tapahtuneista 

asioista ja sisäisestä kokemusmaailmastaan. Tässä iässä lapsi on kykenevä 

ilmaisemaan tarpeitaan ja tahtoaan. Nämä voivat olla ristiriidassa lapsen 

vanhempien tahdon kanssa ja lapselle voi muodostua uhmaa ja ristiriitatilan-

teita. Lapsen alkuvaiheen leikit toisten lasten kanssa ovat aina rinnakkais-

leikkejä, mutta kolmannella ikävuodella lapsen symbolinen leikki monimut-

kaistuu huomattavasti.  (Aronen ym. 2016, 32–33.) 

Leikki-ikä sijoittuu kuuden ensimmäisen ikävuoden ajalle. Kolmevuotiaana 

lapsi oppii pukemaan itsenäisesti joitakin vaatekappaleita, kykenee polke-

maan kolmipyöräisellä ja osaa piirtää mallista yksinkertaisia kuvioita. Neljän-

nen ikävuoden tienoilla lapsen tasapainoaistimus on kehittynyt siten, että hän 

kykenee esimerkiksi hyppimään yhdellä jalalla. (Katajamäki 2004, 66–67.) 

Neljän vuoden iässä leikillä on tärkeä vaikutus lapsen mielen kehityksessä. 
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Leikkien sisällössä näkyy lapsen keskeisiä asioita hänen psyykkisestä kehi-

tyksestään. (Aronen ym. 2016, 33–34.) Leikki on lapselle erityisen tärkeää 

myös fyysisen kehityksen kannalta. Koordinaatiokyvyn kehitys mahdollistaa 

usean eri asian suorittamisen samanaikaisesti. Lapsi pystyy myös askarte-

lemaan yksinkertaisia asioita. (Storvik-Sydänmaa 2012, 46–48.)  

Lapsen ollessa leikki- ja kouluiässä tunteiden, käyttäytymisen, tarkkaavai-

suuden ja keskittymisen taidot kehittyvät entisestään. Kouluikäisellä lapsella 

oppiminen, tiedot, taidot ja kaverisuhteet ovat tärkeässä roolissa. Kognitiivis-

ta ja sosiaalista kehitystä tapahtuu paljon. Kodin ulkopuoliset asiat muodos-

tuvat kouluikäiselle yhä tärkeämmiksi ja hän suuntaakin yhä enemmän pois 

kodista kohti harrastuksia ja merkityksellisiä kaverisuhteita. (Aronen ym. 

2016, 33–34.) Elinympäristön, jossa lapsi kasvaa, tulee olla rytmiltään sään-

nöllistä, koska se omalta osaltaan lisää turvallisuutta (Katajamäki 2004, 68). 

Kouluiän lähestyessä lapsi harjoittaa aktiivisesti erilaisia kädentaitoja, kuten 

piirtämistä ja kirjoittamista, jotka ovat välttämättömiä taitoja koulunkäynnin 

kannalta. Lapsi ottaa lisäksi haltuun erilaisia urheilulajien alkeita, kuten hiihto 

ja luistelu. (Storvik-Sydänmaa 2012, 46–48.) Mitä enemmän lapsi liikkuu, sitä 

enemmän lapsen tulee saada laadukasta energiapitoista ravintoa (Katajamä-

ki 2004, 68). 

Riittävä uni ja lepo ovat tärkeitä aivotoiminnoille, kuten uusien asioiden oppi-

miselle ja niiden muistiin säilyttämiselle. Unen aikana lapsi käsittelee erilaisia 

päivän aikana kohtaamiaan tapahtumia. Uni on myös tärkeää vastustuskyvyn 

kehittymiselle ja sairauksista parantumiselle. Riittävästi lepoa saanut lapsi 

kykenee keskittymään päivän aikana vastaan tuleviin haasteisiin. Lapsen 

mieliala on parempi ja hän jaksaa leikkiä ja oppia uutta. (Mannerheimin las-

tensuojeluliitto 2017.) Unen määrä vähenee iän myötä ja alkaa painottua yö-

aikaan (Jalanko 2009). 

Kouluikäinen lapsi on normaalisti kehittyessään motivoitunut koulunkäyntiin. 

Fyysisesti lapsen tulee olla saavuttanut kunto, jolla hän jaksaa kulkea koulu-

matkat, leikkiä sekä liikkua. Oppimisen kannalta tärkeitä ovat aistien hyvä 

kehitys sekä käden ja silmän vuovaikutuksen kehitys. Kouluiässä lapsi osaa 

itsenäisesti pukea, riisua, solmia kengännauhat ja käydä WC:ssä. (Kataja-

mäki 2004, 68–69.) Koulussa lapsen on mahdollista kehittää hienomotorisia 

taitojaan yhä paremmiksi, esimerkiksi kirjoittamalla, piirtämällä sekä käyttä-
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mällä ruokaillessa haarukkaa ja veistä. Kömpelyys hioutuu vähitellen pois 

lapsen ollessa jatkuvasti liikkeessä. Eri liikuntalajien avulla lapsi oppii käyt-

tämään kehoaan ja liikesuorituksista hioutuu tarkempia. Myös lapsen asento 

ja ryhti alkavat muistuttaa aikuisen asentoa. Painon ja pituuden tulisi kehittyä 

samassa suhteessa. Aiempaan leikki-ikään verrattuna kouluiässä lapsen 

kasvu pysyy tasaisempana. 7-12 vuoden iässä lapsen aivot kehittyvät, her-

mosto kypsyy ja keuhkot sekä lihakset vahvistuvat. Pienille lapsille tyypillinen 

pyöreys alkaa hävitä ja pää pienenee muuhun vartaloon nähden. (Storvik-

Sydänmaa 2012, 62.) Kouluikäisen lapsen ravitsemuksen tulisi olla mahdolli-

simman terveellistä ja monipuolista. Lisäksi raudan ja kalsiumin tarve lisään-

tyy. (Katajamäki 2004, 69.) Kouluiässä unen tarve vähenee siten, että kou-

luikäinen tarvitsee yöunta noin 10-11 tuntia vuorokaudessa (Jalanko 2015). 

Ikävuodet 12-18 käsittävät murrosiän, jonka aikana lapsi kasvaa fyysisesti 

aikuiseksi (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 69). Murrosiässä sukupuolihormonit 

kiihdyttävät kasvua, jolloin myös luusto kypsyy. Somaattinen muodonmuutos 

vie kokonaisuudessaan kolme elinvuotta. (Einon 2001, 82–83) Murrosiässä 

lapsi kokee kasvupyrähdyksen ja saavuttaa sukupuolikypsyyden. Kasvupy-

rähdystä edeltää kasvun nopeutuminen murrosiän keskivaiheilla. Lopullinen 

pituus määrittyy osittain vanhempien pituuden mukaan, mutta myös ympäris-

tö osittain määrää kasvua.  (Aalberg & Siimes 2007, 16–17.) Raajojen ja var-

talon kasvu päättyy murrosiän eri vaiheissa. Nuori saattaa hämmentyä ruu-

miinosien suhteettomuudesta ja peitellä itseään. Ruumiinosien kasvun eriai-

kaisuus vaikuttaa myös liikkeiden koordinointiin ja aiheuttaa kömpelyyttä. 

(Mannerheimin lastensuojeluliitto 2017.) Murrosikä saa lisäksi aikaan lihasten 

kasvun. Pojilla lihaksisto kehittyy etenkin ylävartalossa ja tytöillä alaraajoissa.  

(Aalberg & Siimes 2007, 34.) 

Murrosiässä kehityksellisenä päämääränä on nuoren itsenäistymisen alkami-

nen. Psykologinen kehitys on tässä vaiheessa nuorella vielä kesken. Petty-

mykset ja niiden kokeminen vievät nuoren kasvua eteenpäin. (Aalberg 2016, 

35.) Tutkimukset ovat osoittaneet vanhempien toimintatapojen vaikuttavan 

nuoren kehitykseen. Puberteetti heijastuu myös siihen, miten muut ihmiset 

havaitsevat nuoren ja miten he häneen reagoivat. Puberteetti ja siihen liittyvä 

mahdollinen nopea kasvu sekä aikuisen habituksen kehittyminen luovat poh-
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jaa nuoren minäkuvan muutoksille. (Ahonen, Lyytinen H, Lyytinen P, Nurmi, 

Pulkkinen & Ruoppila 2015, 145–146.)  

Murrosiän saavuttaessaan nuoren huomio kiinnittyy aiempaa enemmän 

omaan fyysiseen olemukseen. Aivotoiminnot kehittyvät yhä vaativammiksi, 

vaikka aivojen massa ei enää oleellisesti suurene. Nuori tarvitsee kouluikäi-

sen tavoin monipuolista ravintoa ja nuoren aktiivisuuteen suhteutettuna sopi-

vasti energiaa. Kasvavan nuoren ei tule laihduttaa, vaikka ylipainoa olisikin. 

(Storvik-Sydänmaa 2012, 69–71.) Tytöillä murrosiän aiheuttamat muutokset 

alkavat näkyä 10–12-vuotiaana. Pojilla muutosten näkyminen vie jonkin ver-

ran enemmän aikaa. Fyysisten muutosten alkamisajankohta riippuu osittain 

omien vanhempien murrosiän alkamisajankohdasta. (Katajamäki 2004, 72.)  

Nuorilla on tarve irrottautua entisestään vanhemmistaan. Nuoruudessa aja-

tusmaailma kehittyy entisestään, jolloin konkreettinen ja abstrakti ajattelu se-

kä havaintokyky muuntuvat. (Aalberg 2016, 36–38.) Nuoruusiässä herää viet-

tipaine, joka vaikuttaa nuoren suhtautumiseen sisaruksiaan, vanhempiaan 

sekä ikäkavereitaan kohtaan. Kaveriryhmä auttaa nuorta suojautumaan hä-

nen vaikeina kokemiltaan asioilta, joista nuori ei keskustele vanhempiensa 

kanssa. (Aalberg 2016, 41-42.) Nuoren läheinen suhde vanhempiin saattaa 

kuitenkin suojata nuorta erityisesti erilaisten ongelmien ja vastoinkäymisten 

kasaantuessa. Nuoren hyvä ja toimiva suhde vanhempiin on yhteydessä mo-

niin nuoren psyykkisen kehityksen kannalta myönteisiin piirteisiin, kuten sosi-

aalisiin taitoihin, oman elämän suunnitteluun ja persoonallisuuden kehityk-

seen. (Ahonen ym. 2015, 164–165.) Nuoruusiän aikana nuori luopuu lapsuu-

desta ja ottaa ensiaskeleensa kohti aikuisuutta ja siihen kuuluvia asioita. 

Nuoruusiän lopussa kehitys ja mieli tasaantuvat ja eri rakenteet kiinteytyvät. 

(Aalberg 2016, 41–42.) Nuoruusiän psyykkisen kehityksen tarkoituksena on 

luoda lapsuuden aineksista puberteetin muutosten myötä aikuisen ihmisen 

identiteetti ja saavuttaa autonomia. (Kunttu, Komulainen, Makkonen & Pyn-

nönen 2011, 213.) Nuoresta on kehittynyt 18–20-vuotiaana nuori aikuinen ja 

murrosiän vaihe on ohitettu (Katajamäki 2004, 72). 
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4 SUOMALAISLASTEN JA -NUORTEN SAIRASTAVUUS 

 

 

Lasten pitkäaikaissairastuvuus on kasvanut 1980-luvulta lähtien. Yli 20 %:lla 

lapsista on vähintään yksi pitkäaikaissairaus. Kasvuiän lopussa yli viidellä 

prosentilla lapsista todetaan jokin elämänlaatua heikentävä sairaus tai vam-

ma. Hoitoa ja tutkimuksia vaativia psyykkisiä häiriöitä on vähintään 10 %:lla 

lapsista ja 15 %:lla nuorista. Pojilla pitkäaikaissairauksia todetaan noin 30 % 

yleisemmin kuin tytöillä. (Perheentupa & Rajantie 2005, 299.) Satakunnan 

sairaanhoitopiirissä avohuollon käyntien määrä on lisääntynyt huomattavasti 

2000-luvun alusta lastentautien, lastenpsykiatrian sekä nuorisopsykiatrian 

erikoisaloilla ja käyntien määrän suunta on yhä kasvava (Satakunnan sai-

raanhoitopiiri. Tilastohaku. Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi). Yleisim-

piä lasten pitkäaikaissairauksia ovat lasten reumat, diabetes, astma ja aller-

giat sekä epilepsia (Jurvelin, Kyngäs & Backman 2006). 

 

Lapset ovat yksilöitä ja he kokevat sairastumisensa ja sairautensa hyvin eri 

tavoin. Yksilöllisten tekijöiden lisäksi lapsen kokemukseen sairastumisesta 

vaikuttavat ikä, kehitystaso, suhde vanhempiin sekä sairauden ja hoidon laa-

tu. (Hanhisalo 2002.) Vähiten ongelmia sairauden hyväksymisessä on todettu 

olevan niillä nuorilla, jotka saavat diagnoosin myöhäisnuoruudessa. Tällöin 

nuoren itseluottamus ja identiteetti ovat ehtineet jo kehittyä ikätasoa vastaa-

viksi. (Makkonen & Pynnönen 2007.) On tutkittu, että sairastuminen lapsuu-

dessa kaksinkertaistaa riskin sekundaariseen emotionaaliseen häiriintymi-

seen sekä ilmeisesti vaikuttaa myös persoonallisuuden kehitykseen (Pless & 

Nolan 1991, 347–365). Esimerkiksi somaattisesti sairaista 20–60% kärsii 

masennuksesta (Kanerva, Kuhanen & Seuri 2012, 199). Yleisimpiä lasten ja 

nuorten fyysisiä sairauksia, jotka saattavat johtaa myös lapsen tai nuoren 

psyykkiseen sairastumiseen, ovat diabetes, syöpäsairaudet ja kardiologiset 

sairaudet (Karukivi & Haapasalo-Pesu 2017). Yleisimpiä psykiatrisia häiriöitä 

somaattisesti pitkäaikaissairailla lapsilla ja nuorilla ovat masennus ja ahdistu-

neisuushäiriöt (Anna Mäkelä, henkilökohtainen tiedonanto, 2017). 
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4.1 Yleisimmät fyysiset pitkäaikaissairaudet 

 

Suomessa on noin 4000 lapsidiabeetikkoa ja vuosittain todetaan kymmenit-

täin uusia tapauksia (Jalanko 2017). Lapset sairastavat yleisemmin tyypin 

yksi diabetesta. Lapsuuden ajan diabetes johtuu lähes aina haiman insuliinin-

tuotannon loppumisesta. Sen syntyyn vaikuttavat myös ulkoiset tekijät, esi-

merkiksi virusinfektiot ja perimä. (Jalanko 2016.) Tyypin kaksi diabetes on 

melko harvinainen lasten keskuudessa (Diabetesliitto. Diabetes. Lapsen ja 

nuoren diabetes). Lasten diabeteksen oireet alkavat yleisesti janon tunteella 

ja lisääntyneenä virtsaamisen tarpeena. Muita yleisiä oireita ovat lisääntynyt 

väsymys ja huonontunut ruokahalu. Jos oireisiin ei puututa ajoissa, voi lap-

selle kehittyä hengenvaarallinen ketoasidoosi. Ketoasidoosin seurauksena 

veren happamuus lisääntyy, hengitysfrekvenssi tihenee, kehittyy vatsakipuja 

ja tajunnantaso laskee. (Jalanko 2016.) Diabetesdiagnoosin voi selvittää virt-

san liuskakokeella tai verikokeella. Diabeteksen hoitona toimivat insuliinipis-

tokset ja ruokavalio. Verensokerimittarit ovat apuna diabeteksen hoidossa ja 

insuliinikynät sekä -pumput auttavat insuliinin annostelussa. (Jalanko 2016.)  

 

Lasten syövät ovat harvinaisia. Kolme neljästä lapsipotilaasta paranee syö-

västä pysyvästi. Lasten yleisimpiä syöpiä ovat akuutit leukemiat, aivokasvai-

met, lymfoomat ja neuroblastoomat. (.Syöpäjärjestöt. Tietoa syövästä. Syö-

pätaudit. Lasten syövät.)  

Syövän jälkeisinä myöhäisvaikutuksina esiintyvät mielenterveysongelmat, 

fyysiset ongelmat ja terveysongelmat ovat moninkertaisia terveisiin ikätove-

reihin verrattuna. (Suomen syöpäsairaiden lasten ja nuorten valtakunnallinen 

yhdistys. Lasten ja nuorten syöpäsairaudet.) 

 

Leukemian oireita ovat anemia, väsymys sekä mustelmat iholla. Myös kipuja 

luissa ja nivelissä saattaa esiintyä, mikä vaikeuttaa lapsen liikkumista. Akuutti 

leukemia hoidetaan yleensä solunsalpaajilla, mutta vaikeimmissa tapauksis-

sa tarvitaan kantasolujensiirtoa yhdessä sädehoidon kanssa. (Syöpäjärjestöt. 

Tietoa syövästä. Syöpätaudit. Lasten syövät.) Aivokasvaimen oireina pienillä 

lapsilla voi esiintyä kehityksen pysähtymistä, ärtyisyyttä, pään ympärysmitan 

kasvua tai huonovointisuutta. Yli kolmevuotiailla oireet ovat yleensä paikalli-

sia, kuten päänsärkyä, pahoinvointia tai karsastusta. Joskus aivokasvaimen 
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diagnoosi viivästyy ja aivokasvain todetaan sattumalöydöksenä tai ruumiin-

avauksessa. Aivokasvaimen diagnosoinnissa avuksi käytetään magneettiku-

vausta ja kasvainnäytteenottoa. Hoitomuotona toimii parhaiten leikkaushoito. 

Paikalliseen sädehoitoon päädytään, jos kasvain rajoittuu yhteen alueeseen. 

Vaikean aivokasvaimen kohdalla käytetään solunsalpaajahoitoa. (Nordfors, 

Lohi, Haapasalo, Wigren, Helén, Vettenranta, Arola 2013.)  

 

Lymfooma on imusolujen syöpä, joka aiheuttaa imusolmukkeisiin ja muualle 

elimistöön kasvaimia. Oireita ovat muun muassa suurentunut kaulan alueen 

tai soliskuopan imusolmuke, anemia, kuumeilu tai laihtuminen. Lapset ovat 

neuroblastoomaan sairastuessaan yleensä vajaan kahden vuoden ikäisiä 

eikä tautia juurikaan tavata yli kymmenvuotiailla. Neuroblastooma saa alkun-

sa yleensä lisämunuaisesta. Kasvain on kova ja möykkyinen ja pingottaa 

vatsaa. Lapsi on kuumeileva, laihtunut, kivulias, itkuinen, ärtyisä ja huonou-

ninen. Neuroblastooma on usein hyvin parannettavissa. Hoitona on yleensä 

kasvaimen poisto. Jos solunsalpaajahoitoa tarvitaan, sen käyttö jää usein 

lyhyeksi. (Suomen syöpäsairaiden lasten ja nuorten valtakunnallinen yhdis-

tys. Lasten ja nuorten syöpäsairaudet.) 

 

Lasten syntyperäisiä kardiologisia ongelmia on monenlaisia. Lapsen sydä-

meen voi muodostua ahtaumia tai syntyä hankalia rakenteellisia vikoja (Hel-

singin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Sairaanhoito. Lasten ja nuorten sai-

raanhoito. Lastentaudit. Lasten sydänsairaudet). Syntyperäisestä kardiologi-

sesta sairaudesta kärsivää lasta voidaan kutsua termillä sydänlapsi. Sydän-

vika voi joskus kuitenkin liittyä laajempaan oireyhtymään, kuten Catch-22 tai 

Downin oireyhtymään. Sydänvian taustalla voi olla myös sattuma. Syynä voi 

olla esimerkiksi äidin raskauden aikainen päihteidenkäyttö, lääkehoito tai 

raskauden aikana sairastettu vihurirokko. Perintötekijät voivat myös aiheuttaa 

sydänvikoja lapselle. (Sydänlapset ja –aikuiset ry. Tietoa sydänvioista. Mikä 

on synnynnäinen sydänvika.) 

 

Jotkut vaikeista rakenteellisista sydänvioista sekä useimmat vaikeat rytmihäi-

riöt havaitaan jo äidin alkuraskauden aikana (Rautiainen & Rovamo, 2014). 

Muutamissa tapauksissa kardiologisesti sairaaksi epäillyn sikiön lääkitys on 

mahdollista aloittaa jo sikiöaikana (Sydänlapset ja –aikuiset ry. Tietoa sydän-
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vioista. Mikä on synnynnäinen sydänvika). Jotkut kardiologiset sairaudet voi-

vat parantua itsestään ja vain harvat tarvitsevat leikkaushoitoa. Onnistuneet-

kin hoidot vaativat huolellista ja pitkäaikaista seurantaa. Elinikäistä seurantaa 

vaativat ne lapset, joilta on täysin suljettu eteisten ja kammioiden väliset au-

kot sekä tukittu valtimotiehyt. (Ahonen, Blek-Vehkaluoto, Ekola, Partamies, 

Sulosaari & Uski-Tallqvist, 2016, 321–323.) Vaikean sydänvian oireet huo-

mataan yleensä hyvin pian lapsen syntymän jälkeen (Jalanko, 2017). Lasten-

tautien hoitotyössä suhde hoitotyön kohteena olevaan potilaaseen ja hänen 

perheeseensä kestää hyvin pitkään. Sydänlapset ja heidän perheensä kuulu-

vat Kelan ja potilasjärjestöjen toiminnan piiriin, jossa he saavat tukea vertai-

siltaan sekä pääsevät osallistumaan erilaisiin sydänlasten ja perheidensä 

yhteistoimintoihin. (Ahonen ym. 2016, 323.)  

 

 

4.2 Yleisimmät psyykkiset sairaudet pitkäaikaissairailla 

 

Masennus todetaan yhdellä prosentilla alle kouluikäisistä lapsista, noin kah-

della prosentilla alakouluikäisistä, noin viidellä prosentilla murrosikäisistä ja 

ennen aikuisikää joka kuudes on sairastanut masennuksen. Masennukseen 

liittyviä oireita ovat muun muassa mielenkiinnon katoaminen, univaikeudet, 

uupumus, väsymys, ruokahalun muutokset, huono itsetunto, itsetuhoisuus ja 

toivottomuus. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Mielenterveys. Lasten ja 

nuorten mielenterveys. Nuorten masennusoireilu ja masennustilat.) 

 

Vauvojen masennus ilmenee usein kehityksen pysähtymisenä tai heikkene-

misenä, painon laskemisena, surullisuutena, runsaana itkuna, katsekontaktin 

puuttumisena tai ilottomana ilmeenä. Vauvojen masennus näkyy myös ruo-

kahalun ja liikkumisen vähäisyytenä, unirytmin häiriintymisenä ja uteliaisuu-

den puuttumisena. Vauvaikäisten masennus on melko paljon sidoksissa van-

hempien ja ympäristön vaikeuksiin vastata vauvan tarpeisiin. (Huttunen 

2016.) Vauvan pieni syntymäpaino ennustaa suurempaa masennuksen riskiä 

eri ikävaiheissa (Paavonen, Pesonen & Räikkönen 2008). 

 

Taaperoiden masennus voi näkyä esimerkiksi surullisuutena, vakavuutena, 

ärtyneisyytenä, tunteiden heikkona näkymisenä, motorisena levottomuutena, 
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mielialojen vaihteluna, somaattisina oireiluina tai tottelemattomuutena. Ma-

sentuneiden taaperoiden leikeissä näkyy usein erilaisia epäonnistumisen ja 

kuoleman aiheita. Masentuneen lapsen leikkiminen muiden lasten kanssa 

yleensä myös vähenee. (Huttunen 2016.) 

 

Koululaisten masennus esiintyy alakuloisuutena mielialojen, eleiden ja ilmei-

den osalta. Heidän leikeissään esiintyy kuoleman, jopa itsetuhoisuuden, hyl-

käämisen ja vahingoittamisen erilaisia teemoja. Koululaisen koulumenestys 

voi heiketä tai kavereiden kanssa saattaa esiintyä ongelmia. Masennuksen 

oireita koululaisilla ovat myös väsymys, erilaiset somaattiset ongelmat, kes-

kittymiskyvyn heikkous ja aggressiivisuus. (Huttunen 2016.) 

 

Teini-ikäisen masennus saattaa olla melko samantyyppinen kuin koululaisten 

masennus. Masennus voi näkyä myös käytösongelmina tai ruumiillisena oi-

reiluna. Murrosiässä nuori on melko paljon sisäänpäin suuntautunut ja myö-

hemmässä murrosiässä oireet vastaavat aikuisten masennusta. Murrosikä ei 

välttämättä puhkea pitkään masennusta sairastaneelle nuorelle yhtä nopeasti 

kuin terveelle nuorelle. Masentuneen nuoren käytöksessä saattaa ilmetä 

päihteiden väärinkäyttöä, itsetunto-ongelmia ja kapinallisuutta. (Huttunen 

2016.) Nuorilla tytöillä masennushäiriöt ovat kaksi kertaa yleisempiä kuin po-

jilla, mutta pojillakin on silti yhtäläiset riskit sairastua. (Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos. Mielenterveys. Lasten ja nuorten mielenterveys. Nuorten ma-

sennusoireilu ja masennustilat.) 

 

Läheisen epäillessä lapsen tai nuoren masennusta tulee hänen kysyä lapsel-

ta tai nuorelta suoraan asiasta ja ottaa tarvittaessa yhteyttä asiantuntijoihin, 

kuten lastenneuvolaan (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Mielenterveys. Las-

ten ja nuorten mielenterveys. Nuorten masennusoireilu ja masennustilat).  

Masennuksella ja diabeteksella on todettu kaksisuuntainen yhteys. Tutki-

muksissa on osoitettu, että joka kymmenennellä diabeetikolla todetaan ma-

sennus ja kolmasosalla masennuksenoireita. (Vanhala 2010.) 

 

Yksi yleisimmistä lasten ja nuorten psyykkisistä sairauksista on ahdistunei-

suushäiriöt. Lapsuuden estynyt ja arka persoonallisuus altistaa nuoruuden 

ahdistuneisuushäiriöille. Lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöihin liittyy 
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yleensä lisääntynyt vaara sairastua johonkin somaattiseen pitkäaikaissairau-

teen, kuten diabetekseen tai ahdistuneisuushäiriöön aikuisuudessa. (Marttu-

nen & Sourander 2016, 123.) Kansainvälisten tutkimusten avulla on selvin-

nyt, että arviolta noin viidellä prosentilla lapsista ja noin 10–15 %:lla nuorista 

on jokin ajankohtainen ahdistuneisuushäiriö (Koskinen & Ranta 2016, 266–

267).  

 

Lapsella tai nuorella voidaan epäillä ahdistuneisuushäiriötä, mikäli hän tois-

tuvasti välttää tiettyjä tilanteita päiväkodissa, koulussa tai vapaa-ajalla. Ahdis-

tuneisuushäiriöt eroavat masennuksesta. Masennustiloja luonnehtii laaja-

alainen, mutta ahdistuneisuuteen nähden epäspesifimpi tulevaisuuteen, it-

seen ja muihin ihmisiin liittyvä pessimismi, huonommuuden tunne ja erään-

lainen toivottomuus. Puolestaan ahdistuneisuushäiriöissä on tyypillinen huo-

len ja pelon kohdealue, ja globaali huonommuuden tunne puuttuu. Usein ah-

distuneisuushäiriöistä kärsivillä potilailla esiintyy somaattisia ruoansula-

tuselimistön tuntemuksia. Pitkittyneeseen ahdistuneisuuteen voi kuulua li-

hassärkyjä. (Koskinen & Ranta 2016, 264–265.) Ahdistuneisuushäiriöihin 

luetaan muun muassa eroahdistushäiriö, määräkohteiset pelot, yleistynyt 

ahdistuneisuushäiriö, paniikkihäiriö, julkisten paikkojen pelko ja sosiaalisten 

tilanteiden pelko. (Koskinen & Ranta 2016, 267.) 

 

Ahdistuneisuushäiriöiden kasaantuvuus perheisiin tukee etiologiassa biolo-

gisten ja perinnöllisten tekijöiden merkitystä. Myös vanhempien depressio 

yhdistyy lasten korkeampaan riskiin sairastua ahdistuneisuushäiriöön. Merki-

tyksellinen alttius ahdistuneisuudelle saattaa näyttäytyä esimerkiksi vetäyty-

vyytenä. Vetäytyvyys ilmenee uusien ärsykkeiden välttämisenä jo aivan var-

haislapsuudessa. Selkeitä riskitekijöitä ovat erinäiset kasvatukseen liittyvät 

tekijät ja vanhempien toiminta, kuten hyljintä. (Koskinen & Ranta 2016, 265–

266.) 

 

Monet ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisempiä tytöillä kuin pojilla. Lapsilla voi 

esiintyä ahdistuneisuushäiriön rinnalla esimerkiksi uhmakkuushäiriö, ADHD, 

masennustiloja tai erilaisia somaattisia ongelmia. Nuoruusikään tultaessa 

ahdistuneisuushäiriöihin liittyy entistä selvemmin masennus. Ahdistuksesta 

kärsivillä nuorilla voi esiintyä myös haitallista päihteiden käyttöä. (Koskinen & 
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Ranta 2016, 266–267.) Ahdistuneisuushäiriöt eivät ole ohimeneviä. Niiden 

kulku on aaltoilevaa ja vaikeusasteeltaan vaihtelevaa. Oireiden vaikeus saat-

taa vaihdella esimerkiksi saatavan sosiaalisen tuen mukaan. (Koskinen & 

Ranta 2016, 267.) 

 

Lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa käytettäviä menetelmiä 

ovat muun muassa psykososiaalisten hoitojen osalta kognitiivinen käyttäyty-

misterapia ja psykofarmakologisen hoidon osalta puolestaan SSRI–lääkkeet. 

Yleensä kognitiivinen käyttäytymisterapia on ensisijaisin ahdistuneisuushäiri-

ön hoito niin lapsilla kuin nuorillakin. SSRI–lääkityksellä pyritään vähentä-

mään ja helpottamaan ahdistuneisuusoireiden voimakkuutta. Lääkehoitoa 

aloittaessa tulee olla tietoisen sekä sen hyödyistä että haitoista. SSRI–

lääkityksen haittoja voivat olla fyysinen epämukavuuden tunne, aktivaatio, 

päänsärky ja pahoinvointi. Lääkehoidon tuomia hyötyjä ja haittoja on hyvä 

seurata ja pistää merkille. (Koskinen & Ranta 2016, 267–268.) 
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5 PITKÄAIKAISSAIRAUDEN VAIKUTUKSET 

 

 

5.1 Sairauden ja vamman psyykkiset vaikutukset 

 

Vakaviin ja pitkäaikaisiin sairauksiin liittyvät psyykkiset vaikutukset ovat vielä 

pitkälti tutkimattomia. Jatkuva hoitomuotojen kehittäminen luo uudenlaisia 

haasteita potilaan sopeutumiselle. Tavallisesti lapset selviävät sairautensa 

akuutista vaiheesta hyvin. Mikäli lapsi kuitenkin kieltää sairautensa, psyykki-

set reaktiot saattavat muodostua kroonisiksi. Kroonistuneet reaktiot voivat 

estää hoitoon sitoutumisen ja omasta itsestään ja sairaudestaan vastuun 

kantamisen. Joskus sairastuminen tai sairaus aiheuttaa psyykkisen häiriön 

puhkeamisen riippuen elämänmuutoksen aiheuttamasta järkytyksen määräs-

tä. Lapsilla ja nuorilla persoonallisuuden kehitys on vielä kesken. Lapsi rea-

goi sairastumiseensa sekä välittömillä että välillisillä reaktioilla. Välittömiä 

reaktioita ovat esimerkiksi itkuisuus ja aggressiivisuus. Välillisiä reaktioita 

ovat sairaudesta johtuvat psyykkisen kehityksen viivästykset ja vaikutukset 

persoonan muovautumiseen. (Aalberg & Siimes 2007, 301–302.) 

 

Sairauden ominaispiirteillä ja laadulla on suuri merkitys siihen, millaisia 

psyykkisiä vaikutuksia sairaudesta aiheutuu potilaalle. Tunnistamalla erilaisia 

sairauksien ominaispiirteitä voidaan seurata ja puuttua varhain sairauden 

mukanaan tuomiin psyykkisiin ongelmiin. Lapsen kyky sopeutua uusiin asioi-

hin yksin on rajallinen, koska lapsi on pitkälti riippuvainen vanhemmistaan. 

Hyvä tukiverkosto on erityisen tärkeä lapsen sairastuessa, koska vakava sai-

rastuminen aiheuttaa lapsessa taantumista ja hän turvautuu toisiin ihmisiin. 

Yksin sureminen on mahdollista vasta lapsen ollessa teini-iässä, koska tällöin 

lapsi on saavuttanut riittävän persoonallisuuden kehitysvaiheen. Sairastumi-

nen merkitsee aina muutosta ja menetystä. Menetystä käsitelläkseen lapsi 

tarvitsee aikuisten läsnäoloa ja apua. (Aalberg & Siimes 2007, 301–303.) 

 

Lapsen temperamentti ja ennen sairautta vallinneet kasvuolosuhteet vaikut-

tavat siihen, miten lapsi kykenee käsittelemään mielessään sairaudesta joh-

tuvat muutokset elämässään. Lapsi tarvitsee kypsiä ristiriitojen käsittelykeino-

ja sekä mielen vapaata energiaa pohtia ratkaisuja uusiin vastoinkäymisiin. 



22 

 

 

Lapsi ja nuori kykenee hyväksymään tietoa vain osittain kerralla ja ohjausti-

lanteisiin liittyy jatkuva riski väärinymmärryksiin. Sopeutumisprosessi ei voi 

kuitenkaan alkaa, mikäli lapsi on jatkuvassa epätietoisuudessa sairaudestaan 

ja sen tilasta. Tämän vuoksi lapsi ja nuori tarvitsee jatkuvaa tietoa sairaudes-

taan. (Aalberg & Siimes 2007, 302–303.) 

 

 

5.2 Sairastuminen stressitilanteena 

 

Suomessa viisi lasta sadasta saa sairaalatasoista hoitoa akuutin tai pitkäai-

kaisen sairauden vuoksi (Poijula 2016, 288).  Lapsen sairastuminen aiheut-

taa perheessä aina kriisitilanteen (Taipale 1998, 217–221). Traumaattista 

stressiä lapselle saattavat aiheuttaa kiputuntemukset, toimenpiteet sekä itse 

sairastuminen. Lapsipotilaista noin 80 % kertoo kokeneensa traumaattista 

stressiä jossakin vaiheessa hoitoaan. Hoitamattomana stressi vähentää hoi-

tomyönteisyyttä, sairaudesta toipumista ja hoidon tehoa. (Poijula 2016, 288.)  

 

Diagnoosista riippumatta sairaus on aina uhka tulevaisuudelle ja se merkit-

see lapselle aina stressitilannetta. Sairaudesta johtuva kipu ei ainoastaan 

riitä kärsimykseksi, vaan lapsi joutuu sairautensa myötä osallistumaan mah-

dollisesti myös kivuliaisiin hoitoihin. Pieni lapsi ei kykene ymmärtämään kivu-

liaiden tutkimusten hyvään tähtäävää tarkoitusperää. Isompi lapsi saattaa 

ymmärtää osittain hoidon vaikutuksia, mutta tarvitsee silti aikuisen tukea. 

Psyykkistä stressiä sairastamisessa aiheuttavat useat tekijät. Erityisesti esi-

murrosikäiset kokevat huolta ruumiinkuvansa muutoksista. Sairaus saattaa 

aiheuttaa muutoksia minäkuvassa ja saada aikaan ahdistusta ja pelkoa. Sai-

raudesta mahdollisesti aiheutuva kivuntunne kuluttaa psyykkistä energiaa ja 

voimakkaat kivut vaikuttavat psyykkisiin toimintoihin. Lapsen ajatusmaailma 

saattaa muuttua kipukeskeiseksi. (Taipale 1998, 217–221.)  

 

Lapsen ja nuoren selviytymiskeinot ovat vielä vajaat ja kypsymättömät. Tä-

män takia lapsen voi olla haastavaa muodostaa kuvaa tulevaisuudestaan 

sairautensa kanssa. Jotta lapsi kykenisi sopeutumaan pitkäaikaissairauteen-

sa, tarvitaan runsaasti psyykkistä työtä. Somaattisesti pitkäaikaissairas lapsi 

on jopa kaksinkertaisessa riskissä sairastua psyykkisesti. Sairaus täytyy jä-



23 

 

 

sentää osaksi omaa itseään, jotta lapsi voi hyväksyä sairaudesta johtuvat 

rajoitukset ja hoidot. Sairaudesta aiheutuvat kivut voivat vaikuttaa lapsen 

mielialaan, mutta eniten mielialaongelmia aiheutuu kehonkuvanmuutoksista, 

sosiaalisen tuen puutteesta sekä tunne-elämänhallinnan ongelmista. Sairaus 

ei välttämättä ole nuoren arvomaailmassa tärkein asia, vaan hän pyrkii ole-

maan muiden ikätoveriensa kaltainen ja saavuttamaan ikäisilleen oleelliset 

kehitykselliset tarpeita tukevat seikat. Aikuisen näkökulmasta tämä saattaa 

vaikuttaa epäloogiselta. (Korhonen, Kukkurainen, Luosujärvi, Vidqvist & Vuo-

rimaa 2012.)  

 

Varhaislapsuudessa erossaolokokemukset ovat lapselle stressaavimpia teki-

jöitä sairaudessa. Lapsi voi stressaantuessaan esimerkiksi kapinoida ja tulla 

hyvin itkuiseksi. (Moilanen 2004, 358.) Vanhempien läsnäolo pitkäaikaissai-

raan lapsen elämässä on erittäin tärkeää. Mikäli lapsella on välittävät van-

hemmat huolehtimassa hänestä, ei tarvitse olla huolissaan psyykkisten häiri-

öiden kehittymisestä somaattisesta sairaudesta johtuen (Poijula 2016, 60).  

 

Leikki-ikään tultua lapsen pelko kehon muutoksiin muodostuu aiempaa todel-

liseksi. Lapsen kanssa voi yrittää keskustella sairaudesta, mutta sitäkin tär-

keämpää on, että lapsi käsittelee asiaa leikin lomassa. (Taipale 1998, 224-

225; Makkonen & Pynnönen 2007.) Leikki-ikä on ongelmallisimpia vaiheita 

pitkäaikaissairaan lapsen elämässä. Alle kouluikäiset saattavat reagoida sai-

rauteensa käyttäytymällä aggressiivisesti tai regressiolla eli taantumalla. 

Lapsi voi kokea sairautensa rangaistuksena tai olla vihainen hoitohenkilö-

kunnalle. (Moilanen 2004, 358.)  

 

Lapsen tulisi hyväksyä sairautensa mukana tulevat erityispiirteet ja oppia 

samalla suhtautumaan arjen mukana tuomiin haasteisiin. Pitkäaikaissairaus 

saattaa altistaa lasta yksinäisyydelle ja sosiaalisille vaikeuksille. Sairaus 

saattaa aiheuttaa koulupoissaoloja ja vaikeuttaa lapsen osallistumista kaveri-

piirin tapaamisiin. Kaveritta jääminen vaikuttaa lapsen kehitykseen negatiivi-

sesti, joten kaverisuhteiden tukeminen on tärkeää. Sairaus voi vaikuttaa 

myös lapsen oppimiseen. Oppimisvaikeudet saattavat liittyä suoraan perus-

sairauteen, mutta niitä voivat aiheuttaa myös koulupoissaolot. Syrjäytyminen 

koulusta ja kavereista voivat aiheuttaa riskin psyykkisen häiriön kehittymisel-
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le. (Taipale 1998, 224–225; Makkonen & Pynnönen 2007.) Nuoruus on uu-

delleen haastavaa aikaa. Nuoruudessa kyky keskustella heikentyy ja riski-

käyttäytyminen saattaa lisääntyä. (Moilanen 2004, 358.)  

 

Sairastuminen laukaisee lapsessa monia suojakeinoja. Järkeistäminen ja 

samastuminen ovat suojakeinoja. Järkeistämällä lapsi pyrkii vastaanotta-

maan tietoa ja soveltamaan sitä. Huonona puolena järkeistämisessä on epä-

realistinen kuva paranemiseen. Samastumisen avulla lapsi hyväksyy sairau-

tensa, mutta asettuu samalla kroonisesti sairaaksi. (Taipale 1998, 222.) Li-

säksi kieltäminen on yksi varhaisista puolustuskeinoista, kun jotakin ikävää 

tapahtuu lapsen tai nuoren elämässä (Saarinen 1999, 161–162). Mielen suo-

jaamiseksi lapsi tai nuori torjuu usein traumatisoivan asian pois tietoisuudes-

taan. Mieltä vaivaavan asian torjuminen estää asian käsittelyn. Usein kieltä-

minen ja asioiden torjunta johtuvat tilanteeseen liittyvästä syyllisyydestä, jos-

ta lapsi tai nuori kärsii. Kieltäminen usein kroonistuu ja siten vaikeuttaa hoitoa 

ja kuntoutusta. Kun lapsi tai nuori pystyy luopumaan kieltämisestä, on tämä 

merkki sairauden aiheuttaman menetyksen hyväksymisestä. Tässä vaihees-

sa asia ei tunnu enää lapselle tai nuorelle sietämättömältä. (Aalberg & Siimes 

2007, 303.)  

 

Lapsen kokemuksia sairaudestaan ja hoidostaan ei tule vähätellä koskaan, 

sillä lapsen kokemukset ovat aitoja. Lapsen selviytymistä sairastumisesta 

tukee, kun sairauteen liittyvistä asioista puhutaan totuudenmukaisesti. Lapsi 

voi rehellisyyden avulla säilyttää luottamuksensa aikuisiin. (Ruuskanen & 

Airola 2004, 122.) Jokaisella lapsella on mielipiteitä ja ajatuksia omasta sai-

raudestaan ja sen syistä. Jos lapsi on sairastunut vuosia sitten pikkulapsi-

iässä, kukaan ei ole välttämättä auttanut häntä käsittelemään sairauttaan.  

Lapsen sopeutuminen sairauteen on nähtävä prosessina, jota ei käsitellä 

loppuun yhdellä kerralla. Lapsi palaa asioihin uudelleen, pohtii, leikkii ja 

muodostaa käsitystään sairaudestaan. (Taipale 1998, 230–231.)   

 

 

 



25 

 

 

6 PSYYKKINEN KUORMITUS JA SEN ENNALTAEHKÄISY 

 

 

Tavallisesti lapsi tai nuori alkaa ensin uupua psyykkisesti voimiensa vähetes-

sä. Fyysiset sairaudet aiheuttavat toissijaista eli sekundaarista stressiä ja 

ahdistusta, jotka voivat aiheuttaa muun muassa masennusta, univaikeuksia, 

jatkuvaa väsymystä ja muistin heikkenemistä. On tutkittu, että erilaiset fyysi-

set sairaustilat heijastuvat potilaan tunnetiloihin. Uupumus on usein yhtey-

dessä pitkäaikaisiin somaattisiin sairauksiin. Psyykkinen jaksaminen on taval-

lisesti asia, joka jää huomaamatta hoidettaessa pitkäaikaissairauksia. (Var-

tiovaara 2000, 36.)  

  

Somaattisesti pitkäaikaissairaiden lasten hoidossa tulee huomioida psyykki-

nen hyvinvointi, sillä se vaikuttaa myös fyysiseen selviytymiseen (Moilanen 

2004, 374). On tutkittu, että fyysiset tekijät korostuvat edelleen pitkäaikaissai-

rauksien hoidossa psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden jäädessä vähemmäl-

le huomiolle (Kääntä 2012). Sairaus saattaa esimerkiksi aiheuttaa poissaolo-

ja koulusta ja lisäksi lapsella tai nuorella ei aina ole sairautensa vuoksi mah-

dollista harrastaa haluamaansa harrastusta. Tämä voi aiheuttaa syrjäytymis-

tä kavereista ja saada aikaan riskin psyykkisen häiriön kehittymiselle. (Mak-

konen & Pynnönen 2007.)  

 

Fyysisten tekijöiden sijaan pitkäaikaissairaat pitävät hoitonsa parhaana anti-

na erityisesti vertaistukea, joka tukee sekä psyykkistä että sosiaalista hyvin-

vointia.  He toivovat tulevansa kohdelluiksi kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti 

sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa asioidessaan. Perheenjäsen-

ten ja ystävien tuki sekä vertaistuki ovat huomattava apu sairastumisesta 

selviytymisessä ja jatkossa hoidon ja arjen kanssa selviytymisessä. Pitkäai-

kaissairaat kokevat tärkeänä, että pystyvät toimintarajoittuneisuudestaan 

huolimatta säilyttämään oikeuden itsensä määräämiseen ja vapauteen päät-

tää asioistaan.  Lapset eivät kaipaa perään katsomista eivätkä sääliä. Sairas-

tuminen on haastava tilanne ja vaatii sopeutumista myös lähipiirin aikuisilta. 

Saatu tuki on laadultaan parasta, kun läheiset luottavat lasten selviytymiseen 

itsenäisesti. (Kääntä 2012.) Toisilta saatu tuki vaikuttaa pitkään ja saattaa 
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myös ehkäistä pitkäaikaisten psyykkisten sairauksien puhkeamisen (Vartio-

vaara 2000, 201–202). 

 

Monet erilaiset kuormittavat lapsuudenaikaiset tekijät ovat kaikki suuria 

stressitekijöitä ja voivat johtaa esimerkiksi masennukseen. Stressi voi aiheut-

taa lapselle ja nuorelle fyysistä kyvyttömyyttä. (Aldridge, 2000, 157.) Trau-

maattista stressiä lapsilla aiheuttavat psykologiset ja fysiologiset reaktiot ki-

puun, vammautumiseen, vakavaan sairauteen, lääketieteellisiin toimenpitei-

siin ja kajoaviin ja uhkaaviin toimenpiteisiin. Noin 80 % pediatrian potilaista ja 

heidän perheistään raportoivat kokeneensa traumaattista stressiä. Osa lap-

sista kärsii pitkäaikaisista ja vakavista oireista. Hoitamattomina stressireaktiot 

voivat vähentää hoitomyönteisyyttä, hoidon tehoa ja estää ja hidastaa toipu-

mista. (Poijula 2016, 288.) 

 

Ihmiset yleensä suojautuvat stressiä ja sen aiheuttamaa ahdistusta vastaan 

käyttämällä erilaisia psyykkisiä puolustuskeinoja. Pienet lapset katselevat 

uhkatekijöitä avoimesti. Nuori lapsi kokee uhan pelottavana asiana omassa 

elämässään ja etsii spontaanisti keinoja, joilla uhkaa vastaan voisi toimia. 

(Taipale 1998, 43.) Mieli sulkee vaikeita tunteita tietoisuudestaan, jotta psy-

kologinen hyvinvointi säilyisi. Ihmiselle on kehittynyt mielen suojaamiseksi 

suojautumismekanismeja eli defensseja. On olemassa monia defensseja ja 

melkein mitä tahansa psyykkisiä mekanismeja voidaan käyttää suojaamaan 

lapsen ja nuoren mieltä. Normaaliin kehitykseen ja ihmisen toimintaan kuuluu 

suojautuminen. Ihminen pyrkii mielessään aina säilyttämään psyykkisen ta-

sapainon käyttäen erilaisia tilanteeseen sopivia menetelmiä. (Brummer 2005, 

143.)   

 

Pitkäaikaissairaat lapset vastaavat hoidostaan hyvin autonomisesti. Iällä, 

älykkyydellä tai koulutuksella ei ole todettu vaikutusta hoitoon sitoutumiseen. 

Usein ajatellaan virheellisesti, että hoitohenkilökunnan antama tieto riittää 

potilaan sitouttamiseksi hoitoonsa. Näin ei kuitenkaan ole, vaan potilaan tu-

lee hyväksyä hoitosuunnitelmansa ja motivoitua siihen. Hoitohenkilökunnan 

negatiivinen asenne saattaa vähentää hoitoon sitoutumista omalta osaltaan. 

(Pitkälä & Savikko 2007.) Lapsen negatiivista asennetta hoitoon sitoutumis-
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taan kohtaan tulisi pyrkiä muokkaamaan ja puolestaan positiivista sopeutu-

mista lisäämään (Moilanen ym. 2004, 374). 

 

Pitkäaikaissairaista lapsista noin puolella esiintyy puutteellista lääkehoidon 

toteutusta (Moilanen ym 2004, 374). Ongelmia saattavat aiheuttaa esimer-

kiksi lääkekuurin vaillinaiseksi jääminen, annosten epäsäännöllinen ottami-

nen ja lääkehoidon omatoiminen keskeyttäminen. (Pitkälä & Savikko 2007.) 

Lapsen lääkkeenottoon vaikuttavia tekijöitä ovat suuri lääkemäärä, lääke-

muoto, annosteluvälineet, lääkkeiden kalleus ja annostelutiheys (Sepponen 

2011; Pitkälä & Savikko 2007). Lääkkeitten käyttö koetaan elämää hankaloit-

tavana ja lääkkeitten määrä pyritään pitämään mahdollisimman vähäisenä 

(Pitkälä & Savikko 2007). Esimerkiksi lapset voivat kokea tablettien nielemi-

sen tai lääkkeenottoon käytettävien apuvälineiden mukana pitämisen haasta-

vaksi (Sepponen 2011). 

 

Mikäli lapsi ei tarvitse ulkopuolisen apua lääkkeenottamiseen, lääkkeen 

säännöllinen otto helpottuu ja lapsen on helpompi motivoitua hoitoonsa. Pit-

käaikaissairas lapsi sitoutuu lisäksi hoitoonsa paremmin, mitä harvemmin 

lääkettä otetaan päivän aikana. Lääkehoidon toteutuksen onnistuminen koto-

na saattaa riippua myös lääkkeestä aiheutuvista kustannuksista. (Sepponen 

2011.) Nuorta voi motivoida lääkityksen välittömillä vaikutuksilla, kuten har-

rastuksen toteutumisella, sen sijaan kuin pitkälle tulevaisuuteen tähtäävillä 

tavoitteilla. Nuoruudessa tärkeämpää ovat esimerkiksi kaverisuhteet kuin 

sairaus. (Vidvqist Korhonen ym. 2012.)  

 

Lasten ja nuorten kyky ottaa vastaan tietoa ja hoitovastuuta on yksilöllistä. 

Lasta voi motivoida ottamaan vastuuta hoidostaan esimerkiksi kertomalla, 

että yökyläily onnistuu, kun lapsi kykenee itse ottamaan vastuuta hoidostaan. 

Koko hoitovastuuta ei tule sysätä kerralla lapselle, vaan hoitoa jatketaan 

vanhempien kanssa yhteistyössä, jotta turvallisuudentunne säilyy. (Vidvqist & 

Keskinen 2015.) Nuoren itsenäistyessä hänen voi olla haastavaa ilmaista 

sairauteensa liittyvää avuntarvetta (Vidvqist & Korhonen ym. 2012). Lääkitys 

tai muu hoito eivät onnistu, jos nuori ei pysty hyväksymään sairautta osaksi 

itseään. Monimutkainen ja raskas hoito saattavat aiheuttaa hoitoväsymystä. 

Käskemisen sijaan tulisikin edetä neuvotellen. Hoidossa kannattaa keskittyä 
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olennaisimpiin asioihin sen sijaan kuin keskittyisi kaikkien asioiden ratkomi-

seen. Taudin lievä aktiivisuuskaan ei haittaa, jos lapsi tai nuori sitoutuu edes 

osittain hoitoonsa ja voi näin kokea onnistuneensa. (Vidqvist & Keskinen 

2015.) Lapsen mielipiteiden ja arvojen hyväksyminen tukee hoitoon sitoutu-

mista. Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri luo rehellisen pohjan hoidolle. Täl-

löin lapsi tai nuori voi kertoa rehellisesti hoidon toteutumisesta kotona. (Pitkä-

lä, Savikko 2007.)  

 

 

 

7 PSYYKKISET SUOJAAVAT TEKIJÄT JA RISKITEKIJÄT 

 

 

Nykyään pystytään nimeämään arkielämään liittyviä tekijöitä, jotka joko edis-

tävät tai heikentävät terveydentilaa (Poijula 2007, 235). On tutkittu, että on 

olemassa ryhmä terveyttä tukevia tekijöitä, jotka auttavat tukemaan lapsen 

selviytymistä vaikeissakin oloissa (Räsänen & Tamminen 2004, 375). Suo-

jaavat tekijät vaihtelevat yksilöllisesti persoonan ja kehitysvaiheen mukaan 

(Kääntä 2012).  

 

Tärkeimmiksi suojaaviksi tekijöiksi koetaan hyvät suhteet perheeseen, lähei-

siin ja ystäviin (Kääntä 2012).  Lapsen hyvä suhde ainakin toiseen vanhem-

paan on lapsen ja nuoren mieltä suojaava tekijä (Poijula 2007, 235; Makko-

nen & Pynnönen 2007). Lapsi voi yhdessä vanhemman kanssa etsiä ratkai-

suja vaikeissa tilanteissa, jolloin vanhempi toimii toivon luojana paremmasta 

tulevaisuudesta (Huttunen 2017). Nuoruuden ikävaiheeseen tultaessa kave-

reiden merkitys nuoren elämässä kasvaa ja vanhemmat saattavat jäädä osit-

tain taka-alalle (Nuorten mielenterveystalo). Ympäristön tarjoama tuki ja rajat, 

esimerkiksi omalta vanhemmalta, kuitenkin suojaavat lasta tai nuorta psyyk-

kiseltä sairastumiselta (Räsänen & Tamminen 2004, 375; Makkonen & Pyn-

nönen 2007). 

 

Riittävä hyvänlaatuinen uni on yksi hyvin keskeinen psyykkinen suojaava 

tekijä (Karukivi & Cacciatore 2014, 116–118).  Univelka vaikuttaa lapsen 
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psyykkisiin toimintoihin ja päivittäiseen selviytymiseen. Mikäli lapsi ei saa öi-

sin riittävästi unta, hän on päiväsaikaan väsynyt, levoton, kyvytön keskitty-

mään ja pahantuulinen (Almqvist 2004, 345 & Poijula 2016, 56). Riittävä lepo 

ja unen laatu vaikuttavat myönteisesti lapsen koko ruumiin ja aivotoiminnan 

kypsymiseen (Almqvist 2004, 345-346). 

 

Myös harrastus voi olla sairaalle lapselle voimaannuttava asia. (Kääntä 

2012). Itselle mielekäs vapaa-ajan harrastus parantaa mielialaa ja harrastuk-

sesta saa voimavaroja arkeen. Harrastus mahdollistaa lisäksi irtautumisen 

huolista ja murheista sekä tukee sosiaalisia suhteita. (Suomen mielenterve-

ysseura. Hyvinvointi. Vapaa-aika virkistää.) 

 

Suotuisa temperamentti saattaa auttaa lasta selviytymään vaikeista tilanteis-

ta. Myös lapsen yksilöllinen lahjakkuustaso ja sosiaaliset taidot helpottavat 

uusiin haasteellisiin tilanteisiin sopeutumista. Mikäli lapsi on aiemmin kokenut 

elämässään haasteellisia tilanteita, voi hän sairastuessaan käyttää niitä voi-

mavaroinaan sopeutumisessa. (Räsänen & Tamminen 2004, 375; Makkonen 

& Pynnönen 2007.) Suhtautuminen ja optimistinen asenne omaan toimintara-

joitteeseen ovat jaksamisen kannalta merkittäviä. Toisaalta olennaista on 

myös huonompien hetkien hyväksyminen. (Kääntä 2012.) Kaikki eivät tarvit-

se sosiaalista tukea, vaan jotkut kaipaavat omaa rauhaa ja asioiden pohdis-

kelua itsekseen. Vertaistukea pidetään kuitenkin tärkeänä suojaavana tekijä-

nä. Vertaistuen avulla lapsi voi tavata muita saman kokeneita, mutta se ei 

velvoita puhumaan sairaudesta. (Kääntä 2012.)  

 

Riskitekijöitä löytyy sekä lapsesta itsestään että hänen kasvuympäristöstään. 

Vaikea temperamentti saattaa ohjata lasta kielteiseen suhteeseen ympäris-

tönsä kanssa. (Räsänen & Tamminen 2004, 374–375.) Lapsen vaikea tem-

peramentti voi näkyä esimerkiksi haasteissa sopeutua uusiin tilanteisiin, epä-

säännöllisyyksinä elämänrytmissä sekä taipumuksena ärtyä herkästi. Lapsi 

saattaa ilmaista tunteensa voimakkaasti ja olla usein huonotuulinen. (Her-

manson 2012.) 

 

Somaattisen pitkäaikaissairauden lisäksi psyykkiselle häiriölle altistavia riski-

tekijöitä ovat hankala perhetilanne, yksilöllinen herkkyys, sairauden diagnoo-
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si, miessukupuoli, rikollisuus, päihteet, vanhemman mielenterveysongelma 

tai huono sosiaalinen asema (Makkonen & Pynnönen 2007). Erilaiset trau-

maattiset kokemukset, esimerkiksi hoitotoimenpiteiden yhteydessä, voivat 

olla riskitekijöitä lapsen psyykkiselle sairastumiselle. Lisäksi sairaudesta joh-

tuvat menetykset, kuten itselle tärkeästä harrastuksesta luopuminen, altista-

vat psyykkisille ongelmille. (Räsänen & Tamminen 2004, 374–375.)  

 

Koulukiusaaminen vaikuttaa myös lapsen ja nuoren mieleen haitallisesta 

(Poijula 2007, 245-246). Lasta tai nuorta saatetaan kiusata esimerkiksi sai-

raudesta johtuvien ulkoisten muutosten, kuten avanteen tai arpien takia 

(Makkonen & Pynnönen 2007). Koulukiusaamiselle on pitkäaikaisia haittavai-

kutuksia. Esimerkiksi pitkäkestoinen kiusaaminen voi aiheuttaa masennusta. 

Jos lapsella tai nuorella on yksikin hyvä ja läheinen ystävyyssuhde, suojaa 

tämä suhde lasta tai nuorta kiusaamisen toisinaan hyvinkin traumaattisilta 

vaikutuksilta (Poijula 2007, 245–246).  

 

 

 

8 PITKÄAIKAISSAIRAAN LAPSEN JA NUOREN KOHTAAMINEN 

 

 

8.1 Psyykkisen avun tarpeen tunnistaminen ja ohjaus 

 

Henkinen hyvinvointi ja mielenterveys ovat tärkeä osa ihmisen elämänlaatua. 

Kukaan ei ole niin vahva, että kestäisi mitä tahansa eikä kenenkään mielen-

terveys ole myöskään niin heikko, ettei sitä pystyisi hoitamaan. Mielenterve-

ysongelmat heikentävät psyykkistä tasapainoa ja arjessa selviytymistä. Niihin 

liittyy usein psyykkistä stressiä tai lievä mielenterveyshäiriö. Mielentasapai-

noa voidaan suojata, tukea, palauttaa ja ylläpitää eri hoitokeinojen ja sosiaa-

listen verkostojen avulla. Ennaltaehkäisevällä työotteella tarkoitetaan yksilöi-

den hoidossa voimavarojen kartoittamista, vahvistamista ja psyykkisen hy-

vinvoinnin lisääntymistä. (Iija 2009, 15–16.)  

 



31 

 

 

Psyykkisen avun tarpeen tunnistaminen on haaste terveydenhuollolle, koska 

psyykkiset häiriöt oireilevat hyvin eri tavoin. Oirekuva ei ole aina selkeä, vaan 

potilaalla saattaa olla oireita useasta eri mielenterveyden häiriöstä. (Kanerva, 

Kuhanen & Seuri 2012, 183–184.) Psyykkinen kuormittuminen sairaudesta ja 

sen hoidosta voi oireilla esimerkiksi voimattomuutena, haluttomuutena, pa-

hoinvointina tai väsymyksenä (Hanhisalo 2002). Lapsen tai nuoren psyykki-

sen avun tarpeen tunnistuksessa voi hyödyntää mielialan arviointia asteikolla 

1-10 huomioiden samalla potilaan ulkonäköä, mielialaa, käytöstä sekä puhet-

ta (Kanerva, Kuhanen & Seuri 2012, 211–212). 

 

Lapsi ei välttämättä tunnista avun tarvetta itse eikä osaa hakea apua. Hoito-

henkilökunta on avainasemassa psyykkisistä ongelmista kärsivien lasten löy-

tämisessä ja hoitoon ohjaamisessa. Hoitamattomat mielenterveyden häiriöt 

johtavat usein terveyttä vaarantavaan käytökseen. (Jakonen 2006, 158.) Kun 

hoitaja havaitsee lapsella tai nuorella psyykkistä oireilua, tulee hänen arvioi-

da, voiko tilaa jäädä seuraamaan vai tarvitseeko nuori välitöntä hoitoa. Tilan 

vakavuuden arviointi tulisi tehdä nopeasti, mutta samalla myös rauhallisesti. 

Hoitajan saattaa olla vaikea tehdä arviointia, mikäli tilanne on hänelle uusi ja 

hän tulee tilanteeseen valmistautumatta. Turvallisuutta luova, avoin ja läm-

min ilmapiiri auttavat lasta keskustelemaan ongelmistaan. Lapsi tarvitsee 

rauhoittumista, kuuntelua ja kiireetöntä läsnäoloa voidakseen kertoa ongel-

mistaan. Jos nuoren sairastuminen aiheuttaa fyysisiä muutoksia, psyykkinen 

sopeutuminen tilanteeseen on erityisen vaativaa. (Aalto-Setälä 2006, 196–

198.) 

 

Ohjaaminen hoitotyössä on erittäin tärkeä osa potilaan hoitoa ja jokaisen hoi-

totyössä toimivan hoitajan tulee ohjata potilaita. Ohjaaminen on suunnitelmal-

lista ja sitä tehdään jokaisessa hoitotyön vaiheessa. Ohjauksen avulla pyri-

tään löytämään asiakkaan omia voimavaroja ja kannustetaan asiakasta ot-

tamaan vastuuta oman sairautensa hoidosta. (Hirvonen, Johansson, Kyngäs, 

Kääriäinen, Poskiparta & Renfors 2007, 5.) Asiakkaan tieto sairaudesta ja 

sen hoidosta on välttämätön ehto hoitoon sitoutumiseen (Hentinen & Kyngäs 

2009, 29). 
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Ohjaustilanteeseen vaikuttavat aina asiakkaan ja hoitajan taustatekijät. Fyy-

sisiä taustatekijöitä ovat esimerkiksi asiakkaan ikä, sukupuoli ja terveydentila. 

Lapsen ohjauksessa tulee huomioida hänen ikänsä ja arvioida sen mukaan, 

kuinka paljon ohjausta annetaan lapselle itselleen suoraan. Lapsen mukaan 

ottaminen ohjaustilanteessa lisää lapsen hoitomyönteisyyttä ja hoitoon sitou-

tumista. Nuorten kohdalla ongelmaksi saattaa muodostua nuoren halu hoitaa 

asioita täysin itsenäisesti, vaikka alaikäinen on huoltajansa vastuulla. Sairau-

den tyyppi ja terveydentila saattavat vaikuttaa siihen, miten potilas kykenee 

ottamaan ohjausta hoitohenkilökunnalta vastaan. Ennen ohjaustilannetta hoi-

tajan tulee pohtia, mitä asioita ohjauksessa käsitellään ensisijaisesti ja mitä 

asioita voidaan käsitellä jatkokäynneillä. Esimerkiksi tilanteissa, joissa asia-

kas on vasta saanut diagnoosin jostakin sairaudesta, ei hän välttämättä ky-

kene ottamaan kovinkaan paljoa ohjausta vastaan. (Hirvonen ym. 2007, 29–

31.) 

 

Ohjaukseen vaikuttavia psyykkisiä tekijöitä ovat asiakkaan oma käsitys sai-

raudestaan, aikaisemmat kokemukset, odotukset, tarpeet, oppimisvalmiudet 

ja motivaatio (Hirvonen ym. 2007, 32). Motivaatio on tila, joka voi vaihdella ja 

johon hoitaja voi vaikuttaa vuorovaikutuksella (Koski-Jännes 2008, 43). Riit-

tävän selkeät tavoitteet, sopiva tunnetila ja asiakkaan onnistumisodotukset 

synnyttävät yhdessä motivaation. Potilan oman motivaation lisäksi myös hoi-

tajan oma motivaatio ja asennoituminen vaikuttavat ohjauksen onnistumi-

seen. Asiakkaan aikaisemmat kokemukset sairaudesta ja sen hoidosta saat-

tavat vaikuttaa asiakkaan ohjaukseen suhtautumiseen. Ohjaus voi jäädä te-

hottomaksi, mikäli asiakkaalla on mieltymyksiä, joita ei huomioida ohjaukses-

sa. (Hirvonen ym. 2007, 32–34.) Asiakkaan saattaa olla haastavaa sitoutua 

hoitoonsa, jos hoitoon sitoutuminen vaatii suuria elämänmuutoksia. Hoitoon 

sitoutumista ja yhteistyötä edistävät asiakkaan kokemukset myönteisestä 

ilmapiiristä ja hyväksytyksi tulemisesta. (Hentinen & Kyngäs 2009, 31.) 

 

Jotta hoitaja voi ohjata potilasta, hänellä tulee olla tietoa ohjattavista asioista, 

oppimisen periaatteista ja erilaisista ohjausmenetelmistä. Hoitajan rooli ohja-

ustilanteissa on toimia ohjauksen ja vuorovaikutuksen käynnistämisen ja ete-

nemisen asiantuntijana. Hoitajalla tulee olla siis vuorovaikutus- ja johtamistai-

toja. Hoitajan tulee kannustaa ja tukea potilaan oma-aloitteisuutta, mutta an-
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taa myös riittävästi tilaa asiakkaalle ottaa vastuuta omasta hoidostaan. (Hir-

vonen ym. 2007, 34–35.) Ohjauksen tarkoitus on auttaa asiakasta käsittele-

mään kokemuksiaan, ratkaisemaan ongelmia ja löytämään erilaisia tapoja 

toimia (Hentinen & Kyngäs 2009, 78). Hoitaja voi vaikuttaa ohjaustilantee-

seen, mutta asiakas voi itse ainoastaan ottaa vastuun omahoidostaan (Hir-

vonen ym. 2007, 35). 

 

Pitkäaikaissairaus näkyy lapsen tai nuoren elämässä monimutkaisina oireku-

vina, muutoksina elintoiminnoissa ja käytöksessä sekä pärjäämisessä arki-

elämän vaihtuvissa tilanteissa (Hopia 2006). Somaattiset pitkäaikaissairaudet 

toimivat usein altistavina tekijöinä lasten ja nuorten psyykkisille sairauksille. 

Somaattisen sairauden aiheuttama pelko ja huolestuneisuus laukaisevat täl-

löin psyykkisen sairauden.   (Huttunen 2015.)  Somaattisesti pitkäaikaissairas 

lapsi tai nuori käy läpi ikätovereidensa kanssa samat kullekin ikävaiheelle 

ominaiset kehityshaasteet. Eteenkin nuoruuden ikävaihe on jo itsestään 

haastava elämänvaihe. Somaattinen pitkäaikaissairaus tuo nuoruuden omien 

kehityshaasteiden lisäksi mukaan suurentuneen riskin psykososiaalisten on-

gelmien kehittymiselle. Nuoren pitkäaikaissairaus vaikuttaa hänen psyykki-

seen ja fyysiseen kehitykseensä, mutta samalla myös nuoren ikävaihe ja sii-

hen liittyvät kehitystehtävät vaikuttavat sairauteen ja sen hoitoon. Nuori esi-

merkiksi hakee rajojaan ja pyrkii itse hankitun autonomian saavuttamiseen. 

Tämä voi johtaa vastakkainasetteluun hoitohenkilökunnan kanssa ja riski-

käyttäytymiseen, jolloin hoitotasapaino saattaa kärsiä merkittävästi. (Makko-

nen & Pynnönen 2007.) 

 

Pitkäaikaissairas lapsi tarvitsee kasvaessaan riittävästi tietoa omasta sai-

raudestaan, tukea itsetunnon vahvistamiseen, vertaistukea sekä muuta sosi-

aalista tukea. Parhaassa tapauksessa hoitohenkilökunnan toteuttama laadu-

kas ohjaus lisää itsenäisyyttä sekä hoitoon sitoutumista ja ehkäisee hoidon ja 

seurannan ulkopuolelle jäämistä sekä vähentää komplikaatioille altistumista. 

(Korhonen, Vähäsalo, Kääriäinen, Toivonen, Haapala & Miettinen 2015.) 
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8.2 Pitkäaikaissairaan lapsen vanhemmuuden tukeminen 

 

Lasten ja nuorten lisäksi heidän vanhempansa voivat tuntea pelkoa ja avut-

tomuutta. Lapsen tai nuoren vanhempia kannustetaan olemaan lapsensa 

kanssa niin paljon kuin mahdollista ja puhumaan lapsen kanssa asioista, jot-

ka pelottavat tai huolettavat lasta. On hyvin tärkeää kannustaa vanhempia 

auttamaan ja lohduttamaan lapsiaan. Tarvittava tuki tulisi miettiä juuri per-

heen tarpeiden mukaisesti. Vanhempia voi kehottaa käyttämään omia selviy-

tymisvoimavarojaan tai vastaavasti sairaalassa tai muussa yhteisössä tarjolla 

olevaa apua. Hoitajien tulisi pyrkiä terveydenhuollon ammattilaisina arvioi-

maan perheen stressiä, selviytymisvoimavaroja ja muita stressioireita. (Poiju-

la 2016, 288–289.) 

 

Sairaat lapset joutuvat kokemaan elämänsä aikana monenlaisia kokemuksia. 

Tämän vuoksi olisikin tärkeää, että lapsella olisi vanhempi tai muu huoltaja 

jakamassa näitä kokemuksia. Vanhemman on tärkeää ottaa vastaan lapsen 

tunnekokemuksia ja käsitellä ne mielessään lapsen avuksi. Lapsen tai nuo-

ren vanhemmuus on vaativaa ja siihen kasvetaan biologisen ja psykologisen 

kehityksen kautta. Lapsen sairaus tai vammaisuus koettelee kuitenkin tätä 

kasvua monin tavoin. Lapsen ja nuoren selkeästi erottuva sairaus tai vam-

maisuus voi järkyttää vanhemman varhaista keskittymistä omaan vanhem-

muuteensa. Lapsi tarvitsee aluksi paljon hoitoa sairastuessaan ja on riippu-

vainen toisten hänelle antamasta hoidosta. Tällaisessa tilanteessa olisi tär-

keää, että vanhempi luottaa omiin kykyihinsä hoitaa lastaan. Lapsi ja van-

hempi tarvitsevat mielekkäitä yhteisiä kokemuksia ja fyysistä kosketusta, jos-

sa vuorovaikutusviestit toimivat parhaiten. On tärkeää, että pitkäaikaissairaan 

lapsen vanhemmat saavat tukea esimerkiksi lapsen isovanhemmilta. Tarkoi-

tuksena ei kuitenkaan ole, että isovanhemmat hoitavat lapsen kokonaan, 

vaan päävastuu lapsen hoidosta kuuluu aina hänen omille vanhemmilleen tai 

huoltajilleen. (Mäkelä & Mäkelä 1999, 84–86.) 

 

Lapsen tai nuoren vanhempi saattaa tuntea suurta myötätuntoa lastaan koh-

taan, jolloin hän yrittää kompensoida lapsensa kärsimystä suojelemalla häntä 

pettymyksiltä. Hoitajan on hyvin tärkeää tukea pitkäaikaissairaan lapsen tai 

nuoren vanhempia vanhemmuudessa, sillä se vaikuttaa suuresti, millaiseksi 
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vanhempien mielikuvat omasta vanhemmuudestaan muovautuvat. Vanhem-

mille saattaa muodostua rooliristiriita, sillä heidän tulee puolustaa omaa las-

taan ja hänen oikeuksiaan. Heidän tulee myös tukea lastaan missä tahansa 

kokemuksissa. Samalla he joutuvat luovuttamaan lapsensa erilaisiin tutki-

muksiin ja hoitotoimenpiteisiin, vaikka he eivät olisi valmiita siihen ja kokisivat 

sen vääräksi. (Mäkelä & Mäkelä 1999, 87.) 

 

Lapsen ja nuoren hoitoon sitoutumisessa on ratkaisevaa perheen ja muun 

lapsen ja nuoren oman lähipiirin tuki. Läheiset suhteet lapsen tai nuoren 

omaan lähipiiriin on todettu alentavan hoitoon liittyviä paineita ja parantavan 

koko hoitoon sitoutumista. Pitkäaikaissairaan lapsen tai nuoren jaksamisen 

kannalta läheisten antama tuki on elintärkeää. Hoito voi muuttaa perheen tai 

läheisten elämän, jolloin koko lapsen tai nuoren perhe täytyy ottaa hänen 

hoidossaan hyvin huomioon. (Hentinen & Kyngäs 2009, 34.) Jos lapsen tai 

nuoren vanhempi tai muu läheinen sairastuu itse tai kohtaa ongelmia lapsen 

pitkäaikaissairauden vuoksi, aikuisen tehtävä on hankkia vastuullisesti myös 

itselleen tukea ja tarvittaessa apua. Vanhempi ja muu perhe voivat tarvita 

tukiverkostoa ja muuta apua erityisesti silloin, kun aiemmin terve lapsi sairas-

tuu äkillisesti johonkin pitkäaikaissairauteen. Erityisesti tukiverkoston moni-

puolisuus korostuu näissä tilanteissa. Tällainen tilanne vaatii perheeltä tie-

tenkin myös paljon muuta sopeutumista. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 

2017.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

9 LASTEN JA NUORTEN ERIKOISSAIRAANHOITO SATAKUNNAN SAI-

RAANHOITOPIIRISSÄ  

 

 

9.1 Lastenpsykiatrian erikoissairaanhoito 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirissä lastenpsykiatrialla saatava hoito on aina eri-

koissairaanhoitoa. Lastenpsykiatria toimii Satakunnassa Porissa ja Raumalla. 

Lastenpsykiatrian vastuualueenjohtajana toimii Auli Laakso-Santavirta. Sekä 

Raumalla että Porissa on polikliinista toimintaa, mutta lasten ympärivuoro-

kautinen osasto ja päiväosasto sijaitsevat fyysisesti Porissa. Porissa polikli-

nikka toimii jakautuneena erilaisiin työryhmiin. Nämä työryhmät ovat: yleislas-

tenpsykiatrinen, akuuttityöryhmä, lastenneuropsykiatrinen työryhmä, sijoitet-

tujen lasten SILTA – työryhmä, pikkulapsipsykiatrinen työryhmä ja polikliini-

sena toimiva perheosasto-työryhmä. Rauman lastenpsykiatrinen poliklinikka 

ei varsinaisesti ole eriytynyt työryhmiksi. (Anja Lehtilä henkilökohtainen tie-

donanto 2017.) 

 

Lastenpsykiatrisiin tutkimuksiin ja hoitoon tullaan lääkärin lähetteellä. Lähet-

teen voi saada esimerkiksi perheneuvolasta, terveyskeskuksesta, yksityisiltä 

lääkäriasemilta tai itse sairaalan sisältä. Satakunnan sairaanhoitopiirissä las-

tenpsykiatrialla asioivat potilaat ovat aina 0-13-vuotiaita. Syynä lastenpsykiat-

riseen hoitoon voivat olla esimerkiksi levottomuus – ja keskittymiskyvyn on-

gelmat, psykosomaattiset ongelmat, neurologisen kehityksen erityisongelmat, 

akuutit kriisitilanteet päiväkodissa tai koulussa, masennus, perheen sisäiset 

vuorovaikutussuhdeongelmat, vaikeudet laajemmissa sosiaalisissa suhteissa 

tai lapsen itsetuhoisuus.  (Anja Lehtilä henkilökohtainen tiedonanto 2017.) 

 

Lastenpsykiatrialla ulkopuoliset ja sairaalan sisäiset lähetteet käsitellään vii-

koittain lähetepalaverissa. Akuutit kriisilähetteet käsitellään nopeammin. Täl-

löin on mahdollisuus nopeaan tilannearviointiin esimerkiksi osastolla tapahtu-

van kriisihoidon suhteen. Kiireellisyyden ja hoitotakuun asettamien rajojen 

puitteissa lapsille ja heidän perheilleen tehdään tilannekohtainen alkuarviointi 

poliklinikalla. Lapsen ja hänen perheensä lisäksi jo alkuarviointiin kutsutaan 

usein tilanteen kannalta oleelliset tahot, kuten koulu, sosiaalitoimi sekä lähet-
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tävä taho verkostoluonteiseen kartoituspalaveriin. Tämän jälkeen poliklinikal-

la lapsi ja hänen perheensä läpikäyvät tarpeelliset perhekohtaiset ja yksilölli-

set lastenpsykiatriset tutkimukset. Tutkimusten jälkeen polikliinisella työryh-

mällä on esittää perheelle ja lapselle hoitosuosituksensa. Yhdessä perheen 

kanssa sovitaan lapsen tarvittavien hoitojen toteuttamismahdollisuuksista ja 

mahdollisesta lääkehoidosta. (Anja Lehtilä henkilökohtainen tiedonanto 

2017.) 

 

Poliklinikan kautta osastohoitoon voidaan päätyä alkuarvioinnin, polikliinisten 

tutkimusten tai pidempiaikaisen hoidollisen työskentelyn jälkeen. Tässä vai-

heessa hoitoon ohjaudutaan päivä– tai kokovuorokausiosastolle. (Anja Lehti-

lä henkilökohtainen tiedonanto 2017.) Satakunnan keskussairaalan osasto 

P0A toimii lastenpsykiatrian päiväosastona ja puolestaan osasto P0B toimii 

kokovuorokausiosastona. Osastolla P0A on potilaspaikkoja 5–6 ja osastolla 

P0B potilaspaikkoja on 6. Satakunnan sairaanhoitopiirissä lastenpsykiatrian 

osastojaksojen tyypit ja pituudet ovat: tutkimusjakso (noin 7 viikkoa), hoito-

jakso (vähintään 1 kuukausi), kriisijakso (2–3 viikkoa) sekä intervallijakso (7 

viikkoa). Osastolla käyvät lapset opiskelevat osastojakson ajan Tiilimäen sai-

raalakoulun erityisluokilla. Lastenpsykiatrian osastoilla hoidossa olevalla lap-

sella on aina nimetty omahoitaja. (Erkolahti & Laakso-Santavirta 2011.) 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirissä lastenpsykiatrian yhteys lastentautien eri-

koisalalle riippuu työryhmästä. Vaikeaa somaattista sairautta ja syömishäiriöi-

tä sekä unihäiriöitä voi esiintyä monen ikäisillä lapsilla. Joskus lastenpsykiat-

rialta voidaan tehdä suoria konsultaatioita lastenosastoille. Lastenpsykiatrian 

osastoilla potilaana voi olla diabetesta sairastava lapsi, jolla on samaan ai-

kaan hoitosuhde myös lastentaudeille. Tiilimäen sairaalakoulussa voi joskus 

olla lastenpsykiatrian osastoiden oppilaiden lisäksi oppilaita muiltakin lasten-

osastoilta, kuten esimerkiksi lastenneurologian osastolta. (Lehtilä 2017.) 

 

Lastenpsykiatrialla työyhteisö on hyvin moniammatillinen. Moniammatilliseen 

työyhteisöön kuuluu sairaanhoitajia, mielenterveyshoitajia, lastenhoitajia, 

osastonhoitaja, erikoislääkäreitä, psykologeja, psykoterapeutteja, perhetera-

peutti, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä ja kuvataideterapeutti.  Satakun-

nan sairaanhoitopiirissä lastenpsykiatrinen hoito voi päättyä eri tavoin. Poti-
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laan hoito voi päättyä kokonaan sillä kertaa, potilas voi siirtyä perheneuvolan 

hoidonpiiriin perustasolle tai lapsi siirtyy muun kuntoutuksen piiriin. Esimer-

kiksi yhteistyössä lastensuojelun ja lapsen perheen kanssa voidaan nähdä, 

että lastensuojelulliset tukitoimenpiteet ovat tilannekohtaisesti ensisijaisia. 

Jos psykiatrisessa hoidossa olevan lapsen ongelmat jatkuvat 13-ikävuoden 

jälkeen, hänet ohjataan nuorisopsykiatrian hoidon piiriin. Hoidon ohella lap-

selle voidaan järjestää Kelan kustantamaa vaativan kuntoutuksen psykotera-

piaa tai määräaikaisesti lapselle voidaan järjestää ostopalvelupsykoterapiaa. 

(Anja Lehtilä henkilökohtainen tiedonanto 2017.) 

 

Tulevaisuuden haasteita lastenpsykiatrialla ovat muun muassa lastensuoje-

luasiakkaat, sillä Satakunnassa on paljon uusia lastensuojelulaitoksia. Muita 

haasteita ovat neuropsykiatriset potilaat, kriisityö, erikoislääkärien suhteelli-

sesti vähäinen määrä, hoitotakuun toteutuminen ja avohoidon edelleen kehit-

täminen. Tietynlainen tulevaisuuden haaste on myös hoitoketjun perustason 

jäsentynyt toimintamalli ja eri kuntien asiakkaiden lähettäminen erikoissai-

raanhoitoon. (Erkolahti & Laakso-Santavirta 2011.) 

 

 

9.2 Nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoito 

 

Nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidon palvelut ovat suunnattu 13–23-

vuotiaille satakuntalaisille nuorille. Satakunnan sairaanhoitopiirissä lastentau-

tien erikoisalalta voidaan tarvittaessa pyytää konsultaatioapua ongelmatilan-

teissa nuorisopsykiatrian akuuttityöryhmältä. Akuuttityöryhmä on psyykkisen 

voinnin arviointiin erikoistunut työryhmä, joka on perustettu vuonna 2012. 

Akuuttityöryhmässä työskentelee kaksi sairaanhoitajaa ja nuorisopsykiatrian 

erikoislääkäri. Lastentautien erikoisalalta voi tehdä lähetteen akuuttityöryh-

mälle nuoresta esimerkiksi tilanteissa, joissa nuori oireilee jotenkin psyykki-

sesti, hoitotasapaino heittelee, nuorta kiusataan sairauden takia tai hänellä 

on selittämättömiä psykosomaattisia oireita. (Anna Mäkelä henkilökohtainen 

tiedonanto, 2017.) Yleisimpiä somaattisia pitkäaikaissairauksia, jotka saatta-

vat johtaa psykiatriseen arviointipyyntöön ovat diabetes, kardiologiset sairau-

det sekä syöpäsairaudet (Karukivi & Haapasalo-Pesu 2017).  
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Akuuttityöryhmän on mahdollista tavata nuorta kerrasta muutamaan käynti-

kertaan tilanteen arvioimiseksi. Käynnit pyritään järjestämään nuoren lasten-

tautienpoliklinikkakäynnin yhteyteen tai lastentaudeilla tapahtuvan osastojak-

son aikana. Jos käyntejä ei onnistuta järjestämään somatiikalla tapahtuvien 

käyntien yhteyteen, nuoren on mahdollista tavata akuuttityöryhmää myös 

nuorisopsykiatrian poliklinikalla. Lisäksi akuuttityöryhmän on mahdollista jal-

kautua tapaamaan nuorta kotikäynneille. Kotikäynnit ovat mahdollisia esi-

merkiksi tilanteissa, joissa nuori ei suostu tulemaan tapaamaan akuuttityö-

ryhmää tai hän ei fyysisen tai psyykkisen vointinsa takia kykene tulemaan 

paikalle. Nuoret suhtautuvat yleensä psykiatrian erikoissairaanhoidosta jär-

jestettäviin arviointikäynteihin myöntyvästi pienen positiivisen kannustuksen 

avulla. Satakunnan sairaanhoitopiirissä lastentautien erikoisalalta tehdään 

konsultaatiopyyntöjä nuorisopsykiatrian akuuttityöryhmälle vuodessa noin 

25–30. Näistä lähetteistä noin kolmesta viiteen nuorta tarvitsee pidempiai-

kaista psykiatrista hoitoa. Yleisimpiä psykiatrisia häiriöitä somaattisesti pitkä-

aikaissairailla nuorilla ovat masennus ja ahdistuneisuushäiriöt. (Anna Mäkelä, 

henkilökohtainen tiedonanto, 2017.) 

 

Nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidosta järjestetään terapiakäyntejä 

psyykkisistä häiriöistä kärsiville nuorille. Somaattiseen sairauteen ja sen hoi-

toon liittyvään tukeen perustuvia käyntejä ei järjestetä psykiatrisessa erikois-

sairaanhoidossa. Tukea sairauden kanssa selviytymiseen voi saada esimer-

kiksi lastensuojelusta, kouluterveydenhuollosta, erilaisista järjestöistä tai pe-

rustason nuorten vastaanotosta. Satakunnan sairaanhoitopiirissä somaatti-

sesti pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten tuen tarvetta vastaamaan on kehi-

tetty sairaanhoitajan toimi lastentaudeille. Sairaanhoitajan on tarkoitus antaa 

tukea ja keskusteluapua lastentautien poliklinikalla. Tilastojen mukaan tämä 

on vähentänyt lähetteiden määrää nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoitoon 

esimerkiksi diabeteslapsien kohdalla. Lapsen tai nuoren pitkäaikaissairaus 

vaikuttaa koko perheeseen. Erikoissairaanhoidosta ei ole tällä hetkellä mah-

dollista järjestää varsinaista perheterapiaa somaattisesti pitkäaikaissairaiden 

nuorten perheille, mutta perhetapaamisiin on mahdollisuus. Perheet voivat 

saada lisäksi tukea esimerkiksi perheneuvolasta. (Anna Mäkelä, henkilökoh-

tainen tiedonanto, 2017.) 
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Nuorisopsykiatrista erikoissairaanhoitoa järjestetään Satakunnan sairaanhoi-

topiirissä viidellä eri aluepoliklinikalla. Poliklinikoilla työskentelee erikoislääkä-

reitä, sairaanhoitajia, psykologeja sekä sosiaalityöntekijöitä. Porin poliklinikan 

yhteydessä toimii lisäksi akuuttityöryhmä sekä neuropsykiatrinen työryhmä. 

Poliklinikoilla hoidetaan erilaisista psykiatrisista häiriöistä kärsiviä nuoria. Po-

liklinikoilla hoito perustuu terapiakäynteihin sekä lääkehoitoon. Mikäli polikli-

nikalla tarjottavat käynnit eivät riitä, nuori voi saada apua päiväosastolta tai 

vaativimmissa tilanteissa nuorisopsykiatrian suljetulta osastolta. Päiväosas-

tolla hoitoa on viitenä päivänä viikossa virka-aikaan. Suljettu osasto on 

avoinna ympärivuorokauden vuoden jokaisena päivänä. (Satakunnan sai-

raanhoitopiiri. Psykiatrian erikoisalat. Nuorisopsykiatria.) 

 

 

9.3 Lastentautien poliklinikka 

 

Lastentautien poliklinikka sijaitsee Satakunnan keskussairaalassa uudessa 

lasten- ja naistentalossa. Poliklinikalla hoidetaan 0-16-vuotiaita lapsia ja nuo-

ria, joilla on jokin sairaus tai vamma, joka vaatii erikoissairaanhoitoa. Hoitoon 

tullaan aina erikseen kirjoitetulla lääkärin lähetteellä. Tällaisia sairauksia ovat 

esimerkiksi diabetes tai astma. Lastentautien poliklinikalla on eri sairauksiin 

keskittyneitä vastaanottoja, kuten sydänlääkärin vastaanotto ja diabeteshoita-

jan ja –lääkärin vastaanotot. Samassa rakennuksessa sijaitsee lasten oma 

päivystys. (Satakunnan sairaanhoitopiiri. Lasten ja nuorten sairaudet. Lasten-

tautien poliklinikka.) 

 

Joskus somaattisen sairauden tila vaatii myös erityistä psyykkistä tukea. Las-

tentautien poliklinikalla toimii erillinen tukipoliklinikka lapsille, jotka tarvitsevat 

sairautensa hoidon ohella erityistä lisätukea psyykkisiin ongelmiin ja sairau-

tensa kanssa jaksamiseen. (Satakunnan sairaanhoitopiiri. Lasten ja nuorten 

sairaudet. Lastentautien poliklinikka.) Lastentautien poliklinikka tekee yhteis-

työtä lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoisalojen kanssa. Tarvittaessa psykiat-

rialta järjestetään apua konsultaatioihin ja jatkohoidon järjestelyyn. (Anna 

Mäkelä henkilökohtainen tiedonanto, 2017.) Esimerkiksi diabetesta tai sy-

dänsairautta sairastavia lapsia hoidetaan myös lastenpsykiatrian osastoilla 

(Anja Lehtilä henkilökohtainen tiedonanto 2017). 
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10 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

10.1 Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset  

 

Opinnäytetyön aiheena on Somaattisesti pitkäaikaissairaan psyykkinen 

kuormittuminen ja tuki – Lapset ja nuoret Satakunnan sairaanhoitopiirissä. 

Opinnäytetyömme on laadullisena tutkimus. Tarkoituksena on kartoittaa so-

maattisesti pitkäaikaissairaiden lasten kokemuksia sairautensa hoidosta, sen 

kuormittavuudesta ja psyykkisen tuen tarjoamisesta Satakunnan sairaanhoi-

topiirissä. Tavoitteena on selvittää lasten kokemuksia saadusta hoidosta ja 

hoitajien kokemuksia annetusta hoidosta. Opinnäytetyömme antaa Satakun-

nan sairaanhoitopiirille mahdollisuuden hyödyntää tutkimustuloksia ja kehit-

tää omaa toimintaansa niiden avulla. Työmme tarjoaa myös jatkomahdolli-

suuksia muille opinnäytetöille ja tutkimuksille jatkaa aiheen tutkimista.  

 

Tutkimuskysymyksinä ovat:  

1. Miten lapset ja nuoret kokevat pitkäaikaissairautensa?  

2. Miten somaattisesti pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten psyykkistä 

terveyttä huomioidaan lasten ja nuorten kuvaamana sekä sairaanhoi-

tajien kuvaamana? 

 

 

10.2 Aineiston keruu ja analyysimenetelmät 

 

Aineistona tutkimuksessa käytetään Satakunnan keskussairaalan lastentau-

tien poliklinikan lapsipotilaiden sekä poliklinikalla työskentelevien sairaanhoi-

tajien lomakehaastatteluvastauksia. Aineistonkeruumenetelmänä käytetään 

potilaille sekä hoitajille erikseen suunniteltuja kyselylomakkeita. Potilaat ja 

hoitajat vastaavat kyselyyn anonyymisti ja vapaaehtoisesti. Lapsi voi täyttää 

lomakkeen vanhempiensa avulla, mikäli hän ei itse osaa täyttää kyselyä. 

Nuori voi täyttää kyselyn itsenäisesti ilman vanhempaa. Aineistonkeruu toteu-

tetaan kolmen viikon pituisena jaksona. Kyselylomakkeet on kohdennettu 

lastentautien poliklinikan hoitajille ja pitkäaikaissairaille lapsille. Kyselyillä on 
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tarkoitus selvittää lasten kokemuksia saadusta hoidosta ja hoitajien koke-

muksia annetusta hoidosta. 

 

Toteutamme tutkimuksen haastattelun lapsille puolistrukturoituna lomake-

haastatteluna ja sairaanhoitajille avoimena lomakehaastatteluna. Laadullisen 

tutkimuksen avulla pyritään asian syvälliseen ymmärtämiseen ilman määrälli-

siä tai tilastollisia menetelmiä (Kananen 2017, 35). Haastattelu on mielekäs 

aineistonkeruumenetelmä silloin, kun tutkitaan mielipiteitä, käyttäytymistä tai 

sellaisia tutkimusalueita, joista ei tiedetä kovin paljoa. Haastattelut ovat ylei-

siä aineistonkeruumenetelmiä laadullisessa tutkimuksessa. Tutkimuksen 

kohderyhmä voi vaikuttaa aineistonkeruussa käytettävään menetelmään, sillä 

esimerkiksi lasten voi olla vaikea täyttää haastattelulomakkeita. (Kananen 

2015, 143).  Strukturoitu haastattelu on kysely, jossa on tiukka kysymysjär-

jestys ja haastatteluprosessi on kaikille sama. Strukturoimaton haastattelu on 

joustava haastattelun sisällön ja järjestelyn suhteen. Puolistrukturoitu haas-

tattelu on puolestaan näiden kahden välimuoto (Kananen 2015, 144).  

 

Lomakekyselyssä esitetään tutkimuksen tarkoituksen ja ongelman kannalta 

olennaisia kysymyksiä. Jokaisen kysymyksen olemassaolo tulee olla ennalta 

perusteltua. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87.) Lomakkeen avulla tehtävissä 

haastatteluissa yhtenä ongelmana on kysymysten muotoilu mahdollisimman 

tarkaksi, koska mahdollisuutta tarkentaa välittömästi kysymyksiä ei ole. Lo-

makkeella tehtävien kyselyiden keskeinen piirre on fyysinen välimatka haas-

tateltavan ja haastattelijan välillä. Viestintä toteutuu puheen sijasta tekstipoh-

jaisena. Lomakehaastattelun etuna on vähäiset kustannukset, sillä silloin ei 

tarvitse olla fyysisesti samassa paikassa. Etuna on myös se, että kysymyk-

siin on mahdollisuus vastata anonyyminä. Kuitenkin ongelmana on vastaajan 

anonyymiteetin vuoksi varmistaa, kuka vastaajana toimii (Ruusuvuori & Tiittu-

la 2005, 265–269.)  

 

Tutkimuksessamme aineiston analysointimenetelminä käytetään sisällönana-

lyysia ja teemoittelua. Sisällönanalyysi on aina aineistolähtöistä ja sillä saa-

daan vastaus tutkimuskysymykseen sisältöä yhdistelemällä (Tuomi & Sara-

järvi 2011, 112). Sisällönanalyysin tavoitteena on analysoida dokumentteja 

objektiivisesti ja systemaattisesti. Pyrkimyksenä on kuvata dokumenttien si-
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sältöä sanallisesti. Dokumentti voi olla mikä tahansa kirjalliseen muotoon 

saatettu materiaali, kuten kirja, artikkeli, kirje, haastattelu tai keskustelu. Si-

sällönanalyysillä pyritään jäsentämään aineisto selkeään ja tiiviiseen muo-

toon kadottamatta sen sisältämää informaatiota. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

117–122.)  Teemoittelu on laadullisen analyysin perusmenetelmä, jossa tut-

kimusaineistosta pyritään hahmottaan keskeisiä aihepiirejä eli teemo-

ja. Teemoittelussa voidaan käyttää sitaatteja esimerkkinä aineistosta sekä 

elävöittämään tekstiä. Aineistosta lainattujen kohtien tarkoituksena on antaa 

havainnollistavia esimerkkejä ja tarjota lukijalle todiste siitä, että tutkijalla on 

ollut jokin aineisto, johon hän analyysinsa pohjaa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

105–107.) 

 

 

10.3 Tutkimuksen kohderyhmä 

 

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Satakunnan keskussairaalan lastentau-

tienpoliklinikalla asioivat somaattisesti pitkäaikaissairaat lapset ja nuoret sekä 

lastentautien poliklinikalla työskentelevät sairaanhoitajat. Poliklinikalla asioi-

vien potilaiden ikä vaihtelee 0-16 ikävuoden välillä. Nuorin vastaaja tutkimuk-

sessa on 2-vuotias ja vanhin 18-vuotias. Lomakekyselyssä ei ole eritelty pit-

käaikaissairauksia, koska vastaajan diagnoosilla ei ole tulosten kannalta 

merkitystä. Lasten sukupuoli ei vaikuta tutkimustuloksiin. Hoitajista tutkimuk-

seen valikoituu lastentautien poliklinikalla pitkäaikaissairaiden lasten parissa 

työskentelevät sairaanhoitajat. Vastanneiden ikää, sukupuolta tai työkoke-

musvuosia ei ole rajattu. Poliklinikalla työskentelee seitsemän sairaanhoita-

jaa. Kyselyyn vastaaminen on lapsille sekä hoitajille täysin vapaaehtoista. 
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11 TULOKSET  

 

 

11.1 Lasten ja nuorten kokemukset saamastaan hoidosta 

 

Toteutimme puolistrukturoidun kyselytutkimuksen yksilöhaastatteluna Sata-

kunnan keskussairaalassa lastentautien poliklinikan potilaille maaliskuussa 

2018. Kyselyllä oli tarkoitus selvittää potilaiden tyytyväisyyttään koskien hei-

dän saamaansa hoitoa. 

 

Kyselyssä oli kymmenen kohtaa, johon potilaat vastasivat. Kysymykset 1–9a 

olivat monivalintakysymyksiä ja kysymykset 9b sekä 10 olivat puolestaan 

avoimia kysymyksiä. Veimme lastenpoliklinikalle yhteensä 50 vastausloma-

ketta. Saimme vastattuja lomakkeita takaisin 26 kappaletta. Vastausprosentti 

kyselyymme oli siis 52 %. Kyselyyn vastanneiden potilaiden keski-ikä oli 11,5 

vuotta. Nuorin vastaaja oli 2-vuotias ja vanhin 18-vuotias. 

 

”Lastenpoliklinikalle on mukava tulla. Henkilökunta on ystävällistä” 

 

Satakunnan keskussairaalan lastenpoliklinikalla lapset ja nuoret kokivat teet-

tämässämme kyselyssä, että he saavat tarpeeksi informaatiota sairaudes-

taan. He kokivat myös saavansa tarpeeksi aikaa hoitajalta käynneillään sekä 

hoitajien olevan aidosti kiinnostuneita heistä. Kaikkien kyselyyn vastanneiden 

lasten hoito järjestyi yhdessä samassa paikassa, Satakunnan keskussairaa-

lan lastentautien poliklinikalla. 

 

“Myötäeläen ja vertaistuen tarjoaminen” 
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KUVIO 1. Pitkäaikaissairaiden lasten kokemukset sairautensa kuormittavuudesta. 

 

Lastenpoliklinikalla kyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista noin puolet ko-

kivat sairautensa raskaaksi ja taas puolestaan puolet eivät kokeneet. Lapsen 

kokemukseen omasta sairaudestaan vaikuttavat lapsen ikä, perhetaustat, 

oma motivaatio, tukiverkosto ja lapsen persoonallisuus (Aalberg & Siimes 

2007, 302–303). Myös hoitopaikan antamalla informaatiolla ja tuella on suuri 

merkitys siihen, miten lapsi kokee sairautensa. Lisäksi itse sairaus ja sen 

laatu voivat aiheuttaa hajontaa vastauksissa. Mikäli hoitopaikka kykenee an-

tamaan tarpeeksi informaatiota sairaudesta ja tukemaan lasta sairauden 

kanssa selviytymisessä, on lapsella paremmat mahdollisuudet pärjätä sairau-

tensa kanssa. (Korhonen ym. 2015.) Lapset kokivat pääasiassa hoitajansa 

kysyneen säännöllisesti heidän jaksamistaan sairautensa kanssa. Muutamat 

vastaajat kuitenkin kokivat päinvastoin. Hoitajan kiinnostus lapsen psyykki-

sestä jaksamisesta voi riippua kiireestä, hoitajan kiinnostuksen puutteesta 

psyykkistä hyvinvointia kohtaan, kommunikointiongelmista potilaan kanssa, 

ohjaustyylistä tai tilannetajusta (Hirvonen ym. 2007, 29–31). 

 

“Kannustus, tuki ja yhdessä keinojen pohtiminen” 

 

Enemmistö kyselyyn vastanneista lapsista koki, ettei heille ole tarjottu kes-

kusteluapua heidän sairauteensa liittyen. Keskusteluapu saattaa jäädä tar-

joamatta, mikäli ohjaustilanteessa on kiire tai hoitaja on välinpitämätön (Hir-

vonen ym. 2007, 29–31). Hoitajalla saattaa olla puutteita ammattitaidossaan 

eikä hän osaa tunnistaa psyykkistä avun tarvetta tai ohjata siinä (Aalto-Setälä 
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2006, 196–198). Myös sairaanhoitopiirin resurssipula saattaa vaikuttaa sii-

hen, ettei tarjontaan keskusteluavulle ole. Erikoissairaanhoidon psykiatrian 

toimialue ei pysty järjestämään niin sanottuja tukikäyntejä eikä ennaltaehkäi-

sevää hoitoa. Erikoissairaanhoidon piiriin päästäkseen lapsella tulee olla jo-

kin diagnosoitu psykiatrinen häiriö. Lastentautien poliklinikka pyrkii tarjoa-

maan ennaltaehkäisevää hoitoa tukipoliklinikan avulla. (Anna Mäkelä henki-

lökohtainen tiedonanto 2017.) Hoitajan on tärkeää ottaa puheeksi lapsen 

psyykkinen jaksaminen, koska lapsi voi olla kyvytön pyytämään itse apua tai 

tunnistamaan voinnissaan tapahtuvia muutoksia (Aalto-Setälä 2006, 196–

198). 

 

 

KUVIO 2. Pitkäaikaissairaiden lasten kokemukset keskusteluavun tarjoamisesta. 

 

“Ei syyttelyä vaan pyrkii opastamaan, mikä on hyvin” 

 

Kysymys ”Onko lastentautien poliklinikalle mieluisa tulla?” aiheutti hieman 

hajontaa. Aloimme kyselyn toteuttamisen jälkeen itse hieman kyseenalaistaa 

kysymyksemme oikein muotoilua, koska pohdimme, onko sairaalaan tulo 

ylipäätänsä koskaan lapselle tai nuorelle mieluisaa. Sairaalaan tuloon positii-

visesti vaikuttavia seikkoja ovat tarjoilu, palkinnot, iloinen värimaailma, lapsen 

hyvä valmistelu, rauhallinen ja myönteinen ilmapiiri (Pelander 2008). Puoles-

taan negatiivisesti vaikuttavia asioita ovat erilaiset toimenpiteet, huonot ko-

kemukset ja henkilökunnan mahdolliset negatiiviset asennoitumiset asioihin 

(Tuomi 2008).  
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”Diabetes on rasittava sairaus ja toivoisimme ymmärrystä vaikka aina ei hoito 

olisi tasapainossa, koska lapsi ei aina itse ymmärrä asioita ja terveydenti-

laansa. Asiallinen ja opettava keskustelu hoidon tärkeydestä ja elämänhallin-

nasta.” 

 

Lapset ja nuoret olivat pääsääntöisesti uskaltaneet kertoa lastentautien poli-

klinikan henkilökunnalle, jos hoito ei ollut toteutunut kotona sovitulla tavalla. 

Joitakin kieltäviä vastauksia oli kuitenkin mukana. Asioiden kertomiseen tai 

kertomatta jättämiseen voivat vaikuttaa hoitajan persoona tai asenne (Pitkälä 

& Savikko 2007). Aiemmat huonot kokemukset kertomisesta seuranneista 

epämukavista asioita saattavat vaikuttaa siihen, haluaako lapsi jatkossakaan 

vastaavista asioista puhua. Samoin tähän voivat vaikuttaa myös vanhempien 

mielipiteet, häpeä omasta toiminnasta tai erilaiset sanktiot. (Vidqvist & Keski-

nen 2015.) 

 

”sillä tavalla että hoitaja kysyy suoraan että olenko jaksanut” 

 

”kysymällä kuulumisia” 

 

”olen ollut tyytyväinen nykyiseen tapaan: hoitajan vastaanotolla alkutarkas-

tuksen yhteydessä rennosti jutellen” 

 

”mieluummin ei turhaa keskustelua” 

 

Lapset toivoivat hoitajien ottavan psyykkisen terveydentilan puheeksi rennos-

ti kuulumisten vaihdon yhteydessä. Toiveena oli myös, että hoitajat kysyisivät 

lapsen jaksamista suoraan. Lapset ilmaisivat vastauksissaan, etteivät halua 

keskustella ylimääräistä hoitajakäynneillä.  

 

 

11.2 Hoitajien näkemykset annetusta hoidosta 

 

Hoitajien kyselylomakkeiden avulla kartoitimme lasten poliklinikan sairaanhoi-

tajien ammatillista osaamista somaattisesti pitkäaikaissairaiden lasten psyyk-

kistä hyvinvointia arvioidessa. Jätimme lastentautien poliklinikalle seitsemän 
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kyselylomaketta, koska poliklinikalla työskentelee seitsemän sairaanhoitajaa. 

Seitsemästä saimme vastattuja lomakkeita takaisin viisi kappaletta. Vastaus-

prosentti on siis 71,4 %. Kyselylomakkeet sisälsivät kaksitoista avointa ky-

symystä. Vastaajien keskimääräinen työkokemus vuosina oli 18,4 vuotta. 

 

 

KUVIO 3. Kyselyyn vastanneiden sairaanhoitajien työkokemus vuosina. 

 

”Keskustelen, kyselen, katselen olemusta. Yritän lukea rivien välistä. Kyselen 

kuulumisia, katselen tuntemuksia.” 

 

”Jokaisen kontaktin (hoito) yhteydessä.” 

 

Vastauslomakkeista saimme selville, että sairaanhoitajat huomioivat lapsen 

ja nuoren psyykkistä terveyttä havainnoimalla, keskustelemalla, tarkkailemal-

la ja kysymällä jaksamista suoraan. Sairaanhoitajat arvioivat lapsen tai nuo-

ren psyykkistä terveyttä heti ensikäynnistä aina hoitoprosessin loppuun 

saakka. Hoitajat ohjaavat lapsen tai nuoren tarvittaessa eteenpäin jatkohoi-

toon psyykkisen terveydentilan tätä vaatiessa, mutta asiasta keskustellaan 

myös lapsen ja hänen perheensä kanssa. Lapsipotilaiden ja heidän per-

heidensä mielipiteet siis huomioidaan. Mahdollisia jatkohoitopaikkoja ovat 

esimerkiksi perheneuvola, nuorten vastaanotto, psykiatrinen sairaanhoitaja 

tai nuorten psykiatri.   
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KUVIO 4. Hoitajien käyttämät menetelmät potilaiden psyykkisen voinnin seurannassa. 

 

”Tunnistaminen ei ole niin hankalaa kuin asian puheeksi ottaminen ja tarvit-

taessa eteenpäin ohjaaminen” 

 

”Kyllä, koen! Nuoret eivät varsinkaan tuo helposti asiaa esiin” 

 

”Ei ole välttämättä helppoa jollei potilaalla itsellä selvää avuntarvetoivetta. 

Yleensä käynnillä suurin voimavara kuluu somaattisen voinnin tunnistami-

seen.” 

 

Sairaanhoitajat kokevat lapsen ja nuoren avun tarpeen tunnistamisen melko 

haastavaksi, koska vastaanottoaika on lyhyt ja vastaanotolla huomioidaan 

enemmän somaattista vointia. Lisäksi nuorten on vaikea joskus tuoda psyyk-

kistä vointiaan esille. Hoitajat seuraavat psyykkistä terveyttä havainnoimalla, 

keskustelemalla, huomioimalla koko perheen mielipiteet ja havainnoimalla 

heidän reaktioitaan käynnillä. Kysyimme hoitajilta, millä käytännön menetel-

millä he arvioivat lapsen tai nuoren psyykkistä terveyttä. Itse tarkoitimme ky-

symyksellä esimerkiksi mittareita, mutta emme saaneet vastauksia kysymyk-

seen. 

 

”Väsyvät, kyllästyvät hoitamaan itseään. Kapinoivat sairauden hoitamatto-

muudella.” 

 

Hoitajien mukaan somaattisesti pitkäaikaissairailla lapsilla ja nuorilla psyykki-

sessä arvioinnissa on erityispiirteinä muun muassa väsyminen sekä kylläs-

havainnointi 

keskustelu 

tarkkailu 
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tyminen sairauteen, kapinointi sairauden hoitamattomuudella ja murrosiän 

ilmaantuminen. Murrosiässä on silti vaikea huomata, mikä liittyy psyykkiseen 

epätasapainoon vai itse murrosikään. Myös yksilöllisyys täytyy ottaa huomi-

oon, koska jokaisella on omat erityispiirteensä. 

 

 

KUVIO 5. Psyykkisen terveyden arvioinnin erityispiirteet pitkäaikaissairailla lapsilla. 

 

”Sairauden huomioiminen, sen aikainen rasite.” 

 

Hoitajien oli vaikea vastata siihen, miten somaattisesti pitkäaikaissairailla 

lapsilla tai nuorilla psyykkisten erityispiirteiden seuranta tapahtuu. Muutama 

hoitaja kuitenkin on sitä mieltä, että huomioimalla perussairauden tuoma rasi-

te. Huomatessaan psyykkisiä ongelmia lapsella tai nuorella, hoitajat ottavat 

asian puheeksi perheen, muun hoitotiimin ja lääkärin kanssa. Sairaanhoitajat 

kokevat valmiutensa arvioida ja seurata lapsen tai nuoren psyykkistä terveyt-

tä olevan hyvät että huonot. Myös oma intuitio on tärkeä arviointimenetelmä. 

 

”Kyllä, koen tarvitsevani lisäkoulutusta” 

 

”Hyväksi varmasti olisi!” 

 

Hoitajista kolme viidestä kokee tarvitsevansa lisäkoulutusta psyykkisen avun 

tarpeen arviointiin. Kaksi vastaajista ei laittanut vastausta lainkaan. Avoimes-

sa loppupalautteessa hoitajat vastasivat, että kyselyyn vastaaminen tuntui 

vaikealta. Yksi vastaajista pohti, että pienten lasten vanhemmat tarvitsevat 

usein psyykkistä tukea lapsen sairastuessa. Vanhempien hoitoon ohjaami-

nen on vaikeaa. 
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KUVIO 6. Sairaanhoitajien kokemus lisäkoulutuksen tarpeesta. 

 

 

 

12 OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS 

 

 

Kokonaisuudessa opinnäytetyömme on luotettava. Käytimme opinnäyte-

työmme kirjoittamiseen monipuolisesti ja runsaasti lähteitä. Käytössämme oli 

esimerkiksi tieto- ja tutkimuskirjoja, lakeja sekä lääkärilehtiä. Internetistä käy-

tössämme oli luotettavia sivustoja tieteisartikkeleineen ja erilaisia tietokanto-

ja. Käyttämissämme artikkeleissa oli mainittu artikkelin tekijä, virkanimike ja 

muokkauspäivämäärä. Opinnäytetyön teossa käytimme myös luotettavien 

järjestöjen internetsivuja. Lähteiden runsauden vuoksi lähdemateriaalien ana-

lysointi tuotti välillä haasteita. Olemme haastatelleet ja saaneet luotettavaa 

tietoa alan ammattihenkilöiltä itse tekemiemme haastatteluiden ja muiden 

henkilökohtaisten tiedoksiantojen kautta.  

 

Opinnäytetyössämme olemme käyttäneet pääasiassa suomenkielistä lähde-

materiaalia. Opinnäytetyön luotettavuutta saattaisi lisätä kansainvälisen läh-

demateriaalin käyttö, sillä meiltä on voinut jäädä käyttämättä merkittävää, 

esimerkiksi englanninkielistä, materiaalia. Toisaalta, jos olisimme käyttäneet 

enemmän eri kielisiä aineistoja, emme välttämättä olisi osanneet kääntää 

niitä oikein ja olisi syntynyt epäluotettavaa sisältöä opinnäytetyöhön. Lapsia 

tutkittaessa haasteeksi muodostunee aina lasten rajallinen kyky ymmärtää 

tutkimuksen kysymyksiä. On vaikeaa ellei mahdotonta eritellä, kuinka paljon 
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yhdessä vanhemman kanssa täytetyissä lomakkeissa kuuluu lapsen ääni 

vanhemman äänen sijaan. Toisaalta pienet lapset eivät kykene täyttämään 

kirjallisia kyselylomakkeita itsenäisesti, joten vanhemman apu on välttämä-

töntä. Tutkimuksen luotettavuutta olisi saattanut lisäksi lisätä vastaajien suu-

rempi lukumäärä. 

 

Opinnäytetyömme eettisyyttä arvioidaksemme teimme hakemuksen Satakor-

kean eettiselle toimikunnalle, joka hyväksyi opinnäytetyömme. Jo opinnäyte-

työtä ja siihen liittynyttä tutkimusta suunnitellessamme pyrimme kattavasti 

huomioimaan erilaisia tutkimukseen liittyviä eettisiä ongelmia. Sitouduimme 

noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimia, Huma-

nistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eetti-

siä periaatteita. 

 

Tekemämme tutkimustyö opinnäytetyötämme varten ei vahingoittanut tai lou-

kannut ketään. Keräsimme opinnäytetyöhön tutkimuksellista aineistoa nimet-

tömästi kyselylomakkeiden kautta. Hoitajat jakoivat lasten kyselylomakkeet 

henkilökohtaisesti lapsille ja nuorille. Osastonhoitaja jakoi sairaanhoitajille 

kohdennetut kyselylomakkeet hoitajille henkilökohtaisesti. Saimme kaikki ky-

selylomakkeet takaisin Diakonia-ammattikorkeakoulun suljetussa kirjekuo-

ressa. Olemme kunnioittaneet yksityisyyttä ja tietosuojaa sekä tutkittavan 

itsemääräämisoikeutta. Tutkimukseemme osallistuminen oli koko tutkimuk-

sen teon ajan täysin vapaaehtoista. Tutkittavat hoitajat, lapset ja nuoret sai-

vat etukäteen kirjallisen ja suullisen informoinnin ennen kyselylomakkeisiin 

vastaamista. Opinnäytetyössämme tutkimusetiikkaan liittyvät asiat ja osateki-

jät otettiin siten huomioon. Hävitimme kyselylomakkeet analysoinnin jälkeen 

asianmukaisesti tietoturvajätteeseen.  Tutkimuslupahakemuksen hoidimme 

puolestaan Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa.  
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13 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Toteuttamamme tutkimuksen mukaan lastentautien poliklinikan potilaat olivat 

tyytyväisiä sairaudestaan saamaansa informaation määrään. Potilaat kokivat 

saavansa hoitajakäynneillä riittävästi aikaa hoitajiltaan sekä hoitajien olevan 

aidosti kiinnostuneita heistä. 

Lasten ja nuorten hoitotyössä hoitaja toimii lapsen asianajajana. Sairaanhoi-

taja huolehtii tiedonvälittämisestä ymmärrettävällä tavalla lapselle, neuvotte-

lee vanhempien kanssa ja kuuntelee lasta. Lisäksi hoitaja pyrkii ottamaan 

lapsen toiveet huomioon hoidon suunnittelussa, kun se on hänen ikä- ja kehi-

tystasoonsa nähden mahdollista. Hoitaja myös kunnioittaa lasta rajaamalla 

lapsen päätöksentekoa, mikäli lapsi ei kykene ymmärtämään omaa etuaan 

hoitoon liittyvistä asioista päätettäessä. (Leino-Kilpi & Välimäki 2014, 194–

195; Hänninen ym. 1999, 190–191.) Tutkimusten mukaan lapset itse kuiten-

kin kokevat usein jäävänsä päätöksenteon ulkopuolelle (Coyne 2006, 61–

71). 

 

Puolet kyselyyn vastanneista lapsista koki sairautensa raskaaksi.  

Lapset ovat yksilöitä ja he kokevat sairastumisensa ja sairautensa hyvin eri 

tavoin. Yksilöllisten tekijöiden lisäksi lapsen kokemukseen sairastumisesta 

vaikuttavat ikä, kehitystaso, suhde vanhempiin sekä sairauden ja hoidon laa-

tu. (Hanhisalo 2002.) Tavallisesti lapsi tai nuori alkaa ensin uupua psyykki-

sesti voimiensa vähetessä. Fyysiset sairaudet aiheuttavat toissijaista eli se-

kundaarista stressiä ja ahdistusta, jotka voivat aiheuttaa muun muassa ma-

sennusta, univaikeuksia, jatkuvaa väsymystä ja muistin heikkenemistä. (Var-

tiovaara 2000, 36.)  

 

Enemmistö lapsipotilaista vastasi, ettei heille oltu tarjottu keskusteluapua. 

On tutkittu, että erilaiset fyysiset sairaustilat heijastuvat potilaan tunnetiloihin. 

Uupumus on usein yhteydessä pitkäaikaisiin somaattisiin sairauksiin. Psyyk-

kinen jaksaminen on tavallisesti asia, joka jää huomaamatta hoidettaessa 

pitkäaikaissairauksia. (Vartiovaara 2000, 36.) Pitkäaikaissairas lapsi tarvitsee 

kasvaessaan riittävästi tietoa omasta sairaudestaan, tukea itsetunnon vahvis-

tamiseen, vertaistukea sekä muuta sosiaalista tukea. Parhaassa tapaukses-
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sa hoitohenkilökunnan toteuttama laadukas ohjaus lisää itsenäisyyttä sekä 

hoitoon sitoutumista ja ehkäisee hoidon ja seurannan ulkopuolelle jäämistä 

sekä vähentää komplikaatioille altistumista. (Korhonen ym. 2015.) 

 

Osa tutkimukseen vastanneista lapsista ei ollut uskaltanut kertoa hoitajalleen, 

mikäli hoito ei ollut toteutunut kotona suunnitellusti.  

Lapsen mielipiteiden ja arvojen hyväksyminen tukee hoitoon sitoutumista. 

Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri luo rehellisen pohjan hoidolle. Tällöin lapsi 

tai nuori voi kertoa rehellisesti hoidon toteutumisesta kotona. Usein ajatellaan 

virheellisesti, että hoitohenkilökunnan antama tieto riittää potilaan sitouttami-

seksi hoitoonsa. Näin ei kuitenkaan ole, vaan potilaan tulee hyväksyä hoito-

suunnitelmansa ja motivoitua siihen. (Pitkälä & Savikko 2007.) Lapsen nega-

tiivista asennetta hoitoon sitoutumistaan kohtaan tulisi pyrkiä muokkaamaan 

ja puolestaan positiivista sopeutumista lisäämään. Tutkimusten mukaan pit-

käaikaissairaista lapsista noin puolella esiintyy puutteellista lääkehoidon to-

teutusta (Moilanen ym. 2004, 374). 

 

Tutkimuksemme mukaan lastentautien poliklinikan sairaanhoitajat seurasivat 

lapsipotilaiden psyykkistä terveyttä havainnoimalla, tarkkailemalla ja kysymäl-

lä jaksamista suoraan lapselta. 

Turvallisuutta luova, avoin ja lämmin ilmapiiri auttavat lasta keskustelemaan 

ongelmistaan. Lapsi tarvitsee rauhoittumista, kuuntelua ja kiireetöntä läsnä-

oloa voidakseen kertoa ongelmistaan. (Aalto-Setälä 2006, 196–198.) Lapsen 

tai nuoren psyykkisen avun tarpeen tunnistuksessa voi hyödyntää mielialan 

arviointia asteikolla 1-10 huomioiden samalla potilaan ulkonäköä, mielialaa, 

käytöstä sekä puhetta (Kanerva, Kuhanen & Seuri 2012, 211–212). 

 

Sairaanhoitajat kokivat psyykkisen avun tarpeen tunnistamisen melko haas-

tavaksi, koska vastaanottoajat ovat lyhyitä ja vastaanotoilla keskitytään 

enimmäkseen lapsen fyysiseen terveyteen.  

On tutkittu, että fyysiset tekijät korostuvat edelleen pitkäaikaissairauksien 

hoidossa psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden jäädessä vähemmälle huomi-

olle (Kääntä 2012). Psyykkisen avun tarpeen tunnistaminen on haaste ter-

veydenhuollolle, koska psyykkiset häiriöt oireilevat hyvin eri tavoin. Oirekuva 

ei ole aina selkeä, vaan potilaalla saattaa olla oireita useasta eri mielenter-
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veyden häiriöstä. (Kanerva, Kuhanen & Seuri 2012, 183–184.) Psyykkinen 

kuormittuminen sairaudesta ja sen hoidosta voi oireilla esimerkiksi voimatto-

muutena, haluttomuutena, pahoinvointina tai väsymyksenä (Hanhisalo 2002).  

 

Hoitajat kokivat valmiutensa arvioida lapsipotilaiden psyykkistä terveyttä sekä 

hyviksi että huonoiksi. Kolme viidestä sairaanhoitajasta koki tarvitsevansa 

lisäkoulutusta psyykkisen avuntarpeen arviointiin. 

Lapsi ei välttämättä tunnista avuntarvetta itse eikä osaa hakea apua. Hoito-

henkilökunta on avainasemassa psyykkisistä ongelmista kärsivien lasten löy-

tämisessä ja hoitoon ohjaamisessa. Hoitamattomat mielenterveyden häiriöt 

johtavat usein terveyttä vaarantavaan käytökseen. (Jakonen 2006, 158.) 

 

Tutkimuksen aineiston keruussa yhdeksi ongelmaksi osoittautui, etteivät 

kaikki lapset vastanneet avoimiin kysymyksiin. Syynä tähän saattoi olla jak-

samattomuus, kiire tai se, etteivät lapset ymmärtäneet kysymyksiä. Havait-

simme, että lasten oli selvästi helpompi vastata dikotomisiin kysymyksiin, 

joihin vastataan vain yhdellä sanalla. Hoitajien vastaukset avoimiin kysymyk-

siin olivat melko lyhyitä ja suppeita tai kokonaan tyhjiä. Hoitajien oli selkeästi 

helppo vastata kysymyksiin esimerkiksi jatkohoidosta, sillä se kuuluu heidän 

jokapäiväiseen hoitotyöhönsä. Hoitajien mielestä oli kuitenkin haastavaa tun-

nistaa, milloin lapsi tai nuori tarvitsee psyykkistä tukea. Pohdintakysymykset, 

esimerkiksi erityispiirteiden tunnistaminen somaattisesti pitkäaikaissairaan 

psyykkisessä voinnin arvioinnissa, osoittautuivat haastaviksi.  

 

Saimme kuitenkin potilaiden ja hoitajien vastauksia riittävästi, jotta pystyimme 

toteuttamaan niiden pohjalta laadullisen tutkimuksen. Tarkastelimme tutki-

muksemme tuloksia opinnäytetyön tavoitteen, tarkoituksen ja tutkimuskysy-

mysten näkökulmista. Tavoitteiseen ja tarkoitukseen päästiin ja tutkimusky-

symyksiin löytyi vastauksia. Tulosten perusteella voidaan todeta, että pitkäai-

kaissairaiden lasten ja nuorten hoidossa on Satakunnan sairaanhoitopiirissä 

huomioitu myös psyykkinen terveys ja sen tukeminen. Sairaanhoitajat kuiten-

kin kokivat lapsen ja nuoren psyykkisen avun tarpeen tunnistamisen melko 

haastavaksi. Hoitajat toivoivatkin lisäkoulutusta kyseisestä aiheesta.  
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Lasten somaattiset ja psyykkiset sairaudet ovat lisääntyneet Suomessa 

1980-luvulta lähtien. Tutkimusten mukaan psyykkisen terveyden edistämi-

nen, ennaltaehkäisevä työ ja mielenterveydenhäiriöiden varhainen tunnista-

minen ovat erittäin tärkeässä asemassa lasten ja nuorten mielenterveyden 

turvaamisessa. Opinnäytetyömme aiheesta ei ole aiemmin tehty muita opin-

näytetöitä ja aihetta on tutkittu muutoinkin vähäisesti.  Opinnäytetyömme luo 

hyvän pohjan jatkaa aiheen tutkimista ja tehdä jatkossa uusia opinnäytetöitä 

aiheeseen liittyen. Oma opinnäytetyömme on laaja, joten jatkossa aihetta voi 

rajata esimerkiksi tutkimalla aihetta jonkin tietyn pitkäaikaissairauden näkö-

kulmasta. Satakunnan keskussairaalan lastentautien poliklinikan henkilökun-

ta saa tutkimustuloksemme käyttöönsä ja heidän on mahdollista kehittää po-

liklinikan toimintaa tulosten mukaisesti. Esimerkiksi toteuttamiemme kyselyi-

den perusteella hoitajat kaipaavat lisäkoulutusta somaattisesti pitkäaikaissai-

raiden lasten psyykkisen avun tarpeen tunnistamisesta ja ohjauksesta. Nos-

taessamme tämän puutteen esiin uskomme, että hoitajat hakeutuvat nyt her-

kemmin hakemaan lisäkoulutusta aiheesta. 

 

Opinnäytetyöprosessi on kulkenut opiskelujemme rinnalla yli kahden vuoden 

ajan. Kyseisenä aikana olemme oppineet paljon koko opinnäytetyön proses-

sista ja kasvaneet ammatillisesti. Idea opinnäytetyömme aiheeksi syntyi nuo-

risopsykiatrian vastuualueen ylilääkäri Max Karukiven avustuksella. Pitkän 

opinnäytetyöprosessin aikana koimme useita haasteita, mutta myös onnis-

tumisenkokemuksia saadessamme mielestämme asiantuntevaa tekstiä tuo-

tetuksi. Kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys kehittyivät entisestään opinnäytepro-

sessin edetessä.  

 

Opinnäytetyötä aloittaessamme emme ymmärtäneet täysin, kuinka laaja ko-

ko opinnäytetyö tulee olemaan ja yllätyimmekin työmäärän paljoudesta. Välil-

lä mielessämme kävi ajatus aiheen muuttamisesta suppeammaksi, mutta 

pitäydyimme kaikesta huolimatta alkuperäisessä suunnitelmassa. Prosessi 

oli hyvin monivaiheinen, johon kuului muun muassa lupahakemuksien teke-

minen, opinnäytetyöpajoihin osallistuminen, muiden opinnäytetöiden op-

ponointi, erilaiset tapaamiset yhteistyötahojen kanssa, opinnäytetyöseminaa-

rit ja asiantuntijahaastattelut. Teimme opinnäytetyötä osittain yksilötyönä, 
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parityönä ja ryhmätyönä. Työmäärä jakaantui meidän neljän kesken tasaises-

ti. 

 

Ryhmämme yhteistyökumppaneina toimivat Satakunnan sairaanhoitopiirin 

lastentautien, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian poliklinikoiden asiantun-

tijat. Opinnäytetyöprosessin toteuttaminen oli moniammatillista yhteistyötä. 

Tapasimme monen eri ammattikunnan edustajia prosessin aikana. Psykiatri-

an toimialueella kaikki sujui ongelmitta alusta loppuun. Lastenpoliklinikalla 

asioiden etenemistä hidasti hieman osastonhoitajan vaihtuminen kesken 

opinnäytetyön prosessin. 

 

Opinnäytetyö opetti meille, kuinka toteuttaa luotettava ja yleispätevä tutki-

mus. Opimme käyttämään opinnäytetyöprosessin aikana monia erilaisia tie-

tokantoja ja tutkimaan lähteitä kriittisesti. Opinnäytetyön toteuttaminen vaati 

suuren tekstimäärän stilisointia, vaikka vakaviin ja pitkäaikaisiin sairauksiin 

liittyvät psyykkiset vaikutukset ovat vielä pitkälti tutkimattomia. Opinnäytetyön 

teon myötä Satakunnan sairaanhoitopiirin palvelujärjestelmä ja somaattisen 

ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon yhteistyö hahmottuivat meille entises-

tään. 

 

Kokonaisuudessaan olemme tyytyväisiä opinnäytetyöhömme, vaikka sen 

toteuttaminen veikin paljon aikaa ja hermoja. Välillä meistä tuntui, että meitä 

oli ryhmässämme liian monta tekijää yhtä työtä varten, mutta toisaalta ai-

heemme oli todella laaja ja tekemistä riitti rutkasti jokaiselle. Opimme tätä 

kautta tärkeitä ryhmätyöskentelytaitoja, joista on varmasti hyötyä vielä myö-

hemmin elämässä. 
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LIITTEET 

LIITE 1: Potilastiedote kyselyyn vastaaville lapsille ja heidän huoltajilleen 

 

 

   

   

Potilastiedote 

Arvoisa vastaanottaja   

Pyydämme Teitä osallistumaan opinnäytetyöhömme liittyvään tutkimukseen pitkäaikaissairaiden 

lasten ja nuorten kokemuksista sairaudestaan ja sen hoidosta.  

Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää somaattisesti pitkäaikaissairaiden (esim. reuma, diabetes, 

sydänsairaudet, syöpäsairaudet) lasten ja nuorten vointia, tuen tarvetta ja sen saamista 

Satakunnan sairaanhoitopiirissä.  

Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista, luottamuksellista ja kysely toteutetaan nimettömästi. 

Ennen kyselyyn osallistumista Teiltä pyydetään kirjallinen suostumus siihen osallistumisesta. 

Kyselyyn vastaaminen vie noin 5-10 minuuttia. Ikä- ja kehitystasosta riippuen kyselyn voi täyttää 

lapsi itse tai huoltaja lapsen puolesta. Tutkimukseen osallistuminen tai osallistumatta jättäminen 

eivät vaikuta hoitoonne tai kohteluunne lastenpoliklinikalla.  

Olen lukenut edellä olevan informaation ja ymmärrän vastaamisen olevan vapaaehtoista. Annan 

luvan siihen, että lapseni ___________________________________________________________ 

osallistuu tähän kyselytutkimukseen. 

Täytetyt lomakkeet voi palauttaa Satakunnan keskussairaalassa lastenpoliklinikalla 

_____________________________________________  palautuslaatikkoon. 

Kiitämme mielenkiinnostanne sekä vaivannäöstänne tutkimustamme varten. 

 

Sairaanhoitajaopiskelijat 

Heli Pentikäinen, Julia Salmivala, Maiju Vianto ja Silja Koskela 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Porin toimipiste 

Lisätietoja koskien tutkimustamme saatte: 

maiju.vianto@student.diak.fi, heli.pentikainen@student.diak.fi, julia.salmivala@student.diak.fi 
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LIITE 2: Kysely somaattisesti pitkäaikaissairaille lapsille 

 

 

 

 

   

Kyselyssä on 10 kohtaa. Kysymykset 1-9a ovat monivalintakysymyksiä. 

Rastita mielestäsi sopiva vaihtoehto. Kysymykset 9b ja 10 ovat avoimia 

kysymyksiä. Kirjoita kysymyksen jälkeiseen tyhjään tilaan vastauksesi. 

Lopussa on tilaa lisätiedoille. 

  Ikäsi ____________ 

 

1. Koetko tällä hetkellä tai oletko kokenut aiemmin sairautesi raskaaksi?  

__kyllä 

__ ei 

   

2. Onko hoitajasi kysynyt säännöllisesti jaksamisestasi sairauden kanssa?   

__ kyllä 

__ ei  

 

Jos vastasit ”EI”, olisitko toivonut, että hoitajasi olisi kysynyt jaksamistasi:   

__kyllä 

__ei 

   

3. Oletko saanut mielestäsi tarpeeksi tietoa ja neuvoja sairaudestasi?  

__ kyllä 

__ ei 
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4. Koetko saaneesi riittävästi aikaa hoitajaltasi käynneillä? 

__kyllä  

__ ei 

    

5. Koetko, että hoitajasi on aidosti kiinnostunut sinusta?  

__kyllä 

__ei 

   

6. Onko sinulle tarjottu keskusteluapua sairauteesi liittyen? 

__kyllä 

__ei  

   

7. Järjestyykö hoitosi tällä hetkellä yhdessä paikassa, Satakunnan 

keskussairaalassa lastentautien poliklinikalla?  

__kyllä 

__ei 

   

8. Onko lastentautien poliklinikalle mieluisa tulla? 

 

__kyllä 

__ei  

   

9. a) Oletko uskaltanut kertoa hoitajallesi, mikäli lääkityksesi tai hoitosi ei ole 

toteutunut kotona sovitulla tavalla? 

 

__kyllä 

__ei 
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Kiitos vastauksistasi! 😊 

 

 

  b) Jos vastasit kyllä, miten hoitajasi reagoi?  

   

 

 

 

   

                                                                                        

10. Millä tavalla haluaisit hoitajan ottavan puheeksi jaksamisen sairautesi   

kanssa?  

   

   

 

 

   

Mitä muuta haluat sanoa aiheeseen liittyen? 
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LIITE 3: Tiedote tutkimuksesta lastenpoliklinikan sairaanhoitajille 

 

 

 

 

 

   

Hyvä Satakunnan keskussairaalan lastenpoliklinikan sairaanhoitaja 

   

Olemme neljä viimeisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijaa Diakonia-ammattikorkeakoulun 

Porin toimipisteestä. Teemme opinnäytetyötä aiheesta Somaattisesti pitkäaikaissairaan 

lapsen tai nuoren psyykkinen kuormittuminen ja psyykkinen tuki Satakunnan 

sairaanhoitopiirissä. Opinnäytetyöhömme kuuluu tutkimuksellinen osuus, jolla on tarkoitus 

kyselylomakkeiden avulla kartoittaa somaattisesti pitkäaikaissairaiden lasten kokemuksia 

hoidostaan Satakunnan keskussairaalan lastenpoliklinikalla sekä lastenpoliklinikan 

sairaanhoitajien ammatillista osaamista somaattisesti pitkäaikaissairaiden lasten psyykkistä 

kuormitusta kohdatessaan.  

   

Pitkäaikaissairaille lapsille ja sairaanhoitajille on luotu omat kyselykaavakkeensa 

täytettäviksi. Lasten kyselylomakkeen mukana toimitetaan potilastiedote informaatioksi 

tutkimuksestamme lapsella ja hänen huoltajalleen. Huoltaja allekirjoittaa yhdessä lapsen 

kanssa potilastiedotteen ennen kyselyyn osallistumista.   Kyselyyn osallistuminen on kaikille 

osapuolille vapaaehtoista ja nimetöntä.   Kyselyyn vastaamalla sekä lapsipotilaat että 

hoitohenkilökunta auttavat kehittämään lastenpoliklinikan toimintaa. Lastenpoliklinikan 

henkilökunta saa tietoa saadusta ja annetusta hoidosta ja on näin kykenevä kehittämään 

lastenpoliklinikan henkilökunnan ammatillista osaamista pitkäaikaissairaiden lasten 

psyykkisen kuormituksen parissa.  

   

Toiveenamme on, että sairaanhoitaja jakaa vastaanotollaan kyselylomakkeen lapsella ja 

hänen huoltajalleen. Kyselyyn osallistuvalla lapsella tulee olla jokin somaattinen 

pitkäaikaissairaus. Muilla sairauksilla tai sairauden kestolla tai sen tilalla ei ole 

tutkimustulosten kannalta merkitystä.   Kysely koostuu 10 kysymyksestä. 9 kysymyksistä on 

monivalintakysymyksiä, jossa oikea vastaus rastitetaan vaihtoehdon edessä olevalle 
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viivalle. Viimeinen kysymys on avoin kysymys, johon vastaus kirjoitetaan kysymyksen 

jälkeen olevaan tyhjään tilaan. Kyselyn lopussa on tilaa mahdollisille lisätiedoille. 

Vanhemmat lapset voivat huoltajan suostumuksella täyttää kyselyn itse. Nuoremmat lapset 

täyttävät kyselyn yhdessä huoltajan kanssa. Huoltaja toimii tällöin kysymysten avaajana ja 

kirjurina lapselle. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että kyselyyn vastaa eri 

pitkäaikaissairauksia sairastavia lapsia, joilla on eri omahoitajia. Eri omahoitajat saattavat 

huomioida lasten psyykkistä hyvinvointia eri tavoin, joka saattaa vaikuttaa tutkimustuloksiin. 

Mitä suurempi otos vastaajia saadaan, sitä luotettavampia tutkimustuloksia saadaan.  

Hoitajien kysely koostuu 12 avoimesta kysymyksestä. Kaikkiin kysymyksiin vastataan siis 

kirjoittamalla vastaus kysymyksen jälkeiseen tyhjään tilaan. Tutkimukseen osallistuminen ei 

velvoita jatkotutkimuksiin. 

Täytetyt kyselylomakkeet palautetaan 23.3.2018 mennessä lastenpoliklinikalla 

_________________________________________ suljettuun palautuslaatikkoon.  

   

Kiitämme vaivannäöstänne ja avustanne tutkimuksemme toteutuksessa.  

   

Sairaanhoitajaopiskelijat Silja Koskela, Heli Pentikäinen, Julia Salmivala ja Maiju Vianto 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Porin toimipiste 

   

Lisätietoja koskien tutkimustamme saatte: 

maiju.vianto@student.diak.fi, heli.pentikainen@student.diak.fi, 

julia.salmivala@student.diak.fi, silja.koskela@student.diak.fi  
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LIITE 4: Kysely Satakunnan sairaanhoitopiirin lastenpoliklinikan hoitajille 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kyselyssä on 12 avointa kysymystä. Kirjoita vastaukset kysymyksen jälkeiseen 

tyhjään tilaan. Lopussa on tyhjää tilaa lisätiedoille. 

     

Työkokemuksen määrä vuosina: 

 

 

1.  Miten huomioit lapsen/nuoren psyykkistä terveyttä?  

   

     

   

   

   

   

2.   Missä vaiheessa hoitosuhdetta arvioit lapsen/nuoren psyykkistä 

terveyttä? 
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3.           Milloin arvioit uudelleen lapsen/nuoren psyykkistä terveyttä?  

   

   

 

 

 

   

   

4.           Miten mahdollinen lapsen/nuoren eteenpäin ohjaus tapahtuu?  

   

 

 

 

 

   

   

   

5.  Koetko lapsen/nuoren psyykkisen avuntarpeen tunnistamisen 

haastavaksi?  
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6.   Millä käytännön menetelmillä seuraat lapsen/nuoren psyykkistä terveyttä? 

 

 

 

 

 

 

 

7.Millä käytännön menetelmillä arvioit lapsen/nuoren psyykkistä terveyttä? 

   

   

 

 

   

   

   

8.  Millaisia erityispiirteitä on somaattisesti pitkäaikaissairaiden 

lapsen/nuoren psyykkisen voinnin arvioinnissa?  
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9. Millaisia erityispiirteitä on somaattisesti pitkäaikaissairaiden lapsen/nuoren 

psyykkisen voinnin seurannassa? 

   

   

   

   

 

   

10. Havaitessasi lapsella/nuorella psyykkisiä ongelmia, kuinka toimit 

tilanteessa?  

   

   

 

 

 

   

11. Millaiseksi koet valmiutesi arvioida ja seurata lapsen/nuoren psyykkistä 

terveyttä?  
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12. Koetko tarvitsevasi lisäkoulutusta aiheesta? 

   

 

 

 

 

 

   

Mitä muuta haluat sanoa aiheeseen liittyen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiitos vastauksistasi! 😊 

   

 

 


