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TIIVISTELMÄ 

 

 
Huhtala, Outi & Ojanaho, Essi. Meningomyeloseele-lapsi perheessä. Opas vanhemmil-

le, syksy 2013, 40 s., 2 liitettä.  

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, Hoitotyön suuntautumis-

vaihtoehto, Sairaanhoitaja (AMK) / Diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, Sai-

raanhoitaja (AMK) – Diakonissa.  

 

Opinnäytetyön tehtävänä oli tuottaa MMC-lapsi perheessä -opas vanhemmille. Opin-

näytetyön tavoitteena oli kehittää meningomyeloseele -lapsen vanhempien ohjausta. 

Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalan lasten neurologi-

sen yksikön henkilökunnan kanssa. Opas laadittiin tuotteistamisprosessia noudattaen.  

 

Oppaan sisällön valinnan lähtökohtana olivat Oulun yliopistollisen sairaalan järjestä-

mällä perhevalmennuskurssilla kartoitetut MMC-lapsen vanhempien tiedon tarpeet. 

Oppaan sisällössä on huomioitu lasten neurologisen yksikön MMC-lapsen hoitoa kehit-

tävän työryhmän toiveet. Oppaaseen koottiin teoriatietoa MMC-lapsen erityisyydestä, 

hoidosta, kuntoutuksesta ja tukipalveluista. Opas on suunnattu vanhemmille. Se toimii 

vanhempien ohjauksessa materiaalina.  

 

Jatkossa kehittämishaasteena on tehdä opas, joka seuraa MMC-lapsen kehitysvaiheita 

normaalin ikäkehitysvaiheiden mukaisesti. Lisäksi MMC-lapsen vanhemmille olisi hy-

vä kehittää opas sosiaalitukiasioista.  

 

Asiasanat: MMC, vanhemmat, opas, perhehoitotyö 

  



ABSTRACT 

 

 

Huhtala, Outi & Ojanaho Essi. An MMC Child in the family. Guidebook for parents. 

Autumn 2013, 40 pages, 2 appendices Diakonia University of Applied Sciences, Degree 

Programme in Nursing, Option of nursing. Degree: Registered Nurse / Degree Pro-

gramme in Nursing, Option of Diaconal Nursing. Degree: Registered Nurse.  

 

The goal of this thesis was to produce a guidebook called an ’MMC Child in the family’ 

– a guidebook for parents. The goal was to develop the guidance of parents whose chil-

dren have been diagnosed with MMC. The thesis was implemented in co-operation with 

the staff of Oulu University Hospital’s ward for child neurology. The guidebook was 

created by following the branding process. 

 

The basic contents of the guidebook were gained from a Family Coaching Course for 

MMC children which was organized by Oulu University Hospital. The guidebook also 

contains information gained from a work team in Children’s neurology ward which spe-

cializes in developing the treatment of MMC children. The guidebook was gathered by 

combining the theory of MMC Child’s special needs, treatments, rehabilitation and sup-

port services. The guidebook is directed to parents. It will work as material for parental 

guiding. 

 

For the future there is a challenge to create a guidebook which follows the development 

stages of an MMC Child through the normal child age development. Furthermore, there 

should be a guidebook for parents of MMC Children about social support services and 

their processes. 

 

Keywords: MMC, parents, guidebook, family nursing 
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1 JOHDANTO 

 

 

Suomessa 10 000 vastasyntynyttä kohti meningomyeloseele todetaan keskimäärin nel-

jällä lapsella. Prosentuaalisesti vamma esiintyy 0,3 %:lla kaikista vastasyntyneistä. 

Maassamme meningomyeloseeleä sairastaa noin 1000 henkilöä ja vuositasolla uusia 

diagnosointeja tehdään 15–20. Koko maailmassa MMC-vammaisia lapsia syntyy vuo-

sittain 300 000. (Suomen cp-liitto 2010.) 

 

Meningomyeloseele (myöhemmin MCC) tarkoittaa liikuntavammaa, joka estää tai hi-

dastaa lapsen normaalia motorista kehitystä. Vamma rajoittuu yleensä lantion ja alaraa-

jojen alueelle ja ilmenee erilaisina halvausoireina alaraajojen alueella. Ihon tuntopuu-

tokset ovat tavanomaisia.  Osalla MCC-lapsista esiintyy kognitiivisia toimintahäiriöitä. 

Monella MMC-lapsella esiintyy aivojen nestekierron häiriötä eli hydrokefaliaa.  (Suo-

men cp-liitto ry 2010.) 

 

Vammaisen lapsen syntymä tulee vanhemmille usein yllätyksenä. Mitä varhaisemmassa 

vaiheessa tieto lapsen vammaisuudesta tulee esille, sitä paremmin vanhemmat voivat 

asiaan valmistautua. Asiasta tiedottaminen vanhemmille on tärkeää varhaisessa vaihees-

sa. Näin pystytään lieventämään vammaisuuden aiheuttamaa sokkia vanhemmille ja 

muulle perheelle. Varhainen tiedon välittäminen motivoi vanhempia sitoutumaan hoi-

toon, hankkimaan itsenäisesti tietoa, apua ja vertaistukea. Lapsen vammaisuus aiheuttaa 

aina perheessä erityisjärjestelyjä ja arkisia haasteita.  

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää MMC-lapsen vanhempien ohjausta. Teh-

tävänä oli tuottaa opas ohjaustyön välineeksi. Opasta on tarkoitus käyttää perheiden, 

erityisesti vanhempien ohjauksen tukena, kannustajana ja rohkaisijana. Opinnäytetyö on 

toteutettu yhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalaan lastenneurologian osasto 65 

kanssa.  
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2 MENINGOMYELOSEELE PERHEEN OHJAUS 

 

 
Meningomyeloseele eli MMC koostuu latinankielen kolmesta sanasta, jotka ovat me-

ningo, myelo ja cele. Meningo tarkoittaa aivokalvoa, myelo selkäydintä ja cele viittaa 

siihen, että elimet, jotka ovat suljetussa tilassa pyrkivät tilansa ulkopuolelle pullistumal-

la. Vastasyntyneellä on silmin todettavissa oleva pullistuma jossakin kohti selkärankaa. 

Sijainti ja koko voivat vaihdella. Suomessa MMC-lapsia syntyy vuosittain noin 20–25. 

Se on kaikkiaan vain noin 0,3 % kaikista vastasyntyneistä. (Suomen cp-liitto ry i.a.) 

 

MMC on neurologinen kehityshäiriö, joka johtuu sikiöaikaisesta hermoston kehityksen 

häiriöstä. MMC aiheuttaa aina jonkin asteista liikuntavammaa. Lisäksi MMC-lapsella 

esiintyy aivojen nestekierron häiriötä, eli hydrokefaliaa. Yleensä MMC todetaan ultra-

äänitutkimuksella raskauden aikana, jolloin synnytys tapahtuu sektiolla. Normaali syn-

nytys MMC-lasten kohdalla on harvinaista. (Henkilökohtainen tiedonanto 28.1.2013.)  

 

 

2.1 Meningomyeloseele kehityshäiriönä  

 

Jo kolmannella raskausviikolla voi kehittyä sikiön hermoston kehityshäiriö, joka ilme-

nee syntyvällä lapsella MMC:nä. Kehityshäiriö tarkoittaa, että kehittyvien aivojen ja 

selkäytimen hermostoputki ei sulkeudu.  Pullistuman alapuolelle jäävän selkäytimen ja 

selkäytimestä lähtevien ääreishermostojen osat jäävät kehittymättä tai kehittyvät puut-

teellisesti. Tällöin selkäydin ei ole suojassa selkänikamien muodostamassa kanavassa. 

Paikka, jossa sulkukohdanhäiriö on tapahtunut vaikuttaa vamman tasoon. (Suomen cp-

liitto ry i.a.) 

 

MMC - kehityshäiriön voivat aiheuttaa erilaiset mekanismit yksin tai yhdessä. MMC:n 

synnyn syy on tuntematon. Aiheuttavia geenejä ei ihmisillä tunneta. Perinnölliset tekijät 

voivat altistaa meningomyeloseelen synnylle. Aikaisemmin MMC-lapsen synnyttäneel-

lä äidillä on seitsemänkertainen riski saada vammainen lapsi. Lapsella olevat kro-

mosomipoikkeamat ja muut synnynnäiset sairaudet liittyvät suurentuneeseen MCC-

riskiin. (Suomen cp-liitto ry 1998, 44.) 
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Tutkimusten mukaan ulkoisilla tekijöillä voi olla osuutta MMC:n syntyyn. Näitä ovat 

äidin sairaudet, tiettyjen lääkkeiden ja alkoholin käyttö sekä huono ruokavalio. Epilep-

sialääkkeenä olevan valproaatin ja karbamatsepiinin käyttö aiheuttaa 1-2 % lisääntynyt-

tä riskiä. Eläinkokeet osoittavat, että myrkylliset määrät vaikka vain A-vitamiinia voivat 

provosoida hermostoputken sulkuhäiriön. Näiden tekijöiden merkitys tulee kyseeseen 

äidin raskauden neljännen viikon tienoilla. Samoin äidin insuliinihoitoinen diabetes tai 

pitkittynyt kuume voivat lisätä lapsen riskiä sairastua MMC:een. (Suomen cp-liitto ry 

1998, 44.) 

 

Vastasyntyneen selkäytimen sulkuleikkaus on MMC-kehityshäiriön ensimmäisen vai-

heen hoito. Sulkuleikkaus tehdään kaikille MMC-vastasyntyneille syntymän jälkeen 24 

tunnin kuluessa. Leikkaus korjaa huomattavasti lapsen ryhtiä. (Idowu & Oyleke 2009.)  

 

MMC-lapsen hoidon tavoite on parantaa heidän terveyttään kuntoutuksen keinoin ja 

tuottaa heille hyvää oloa kustannustehokkaiden ratkaisujen pohjalta. MCC - lasten ja 

heidän perheidensä ryhmätapaamiset tukevat kuntoutumista ja hoitoa. Perheet voivat 

jakaa kokemuksiaan kehityshäiriöstä ja auttaa toisiaan selviytymään. (Liptak, El Samra 

2010, 72) 

 

MMC-lapsen liikuntakykyyn vaikuttaa selkäytimen vaurion laajuus: kohjuepämuodos-

tuma, muut epämuodostumat sekä sekundaariset rakennepoikkeavuudet selkäytimen 

alueella. Lapsilla saattaa olla hydrokefalian ja aivovaurion aiheuttama ylemmän mo-

toneuronin vaurio. Tämä aiheuttaa alaraajojen, vartalon tai yläraajojen spastisiteettia. 

Joskus spastisiteettia on kaikissa näissä kehon osissa. Liikuntakykyyn vaikuttavat se-

kundaariset epämuodostumat nivelissä, polvissa, jalkaterissä ja lonkissa. (Timonen 

2004, 125.)  

 

MCC-lapsen hydrokefalia johtuu selkäytimen pullistumasta. Selkäydinkanavassa aivo-

selkäydinneste ei kierrä normaalilla tavalla, vaan sen kierrossa on esteitä. ( Iivanainen & 

Soinila 2004, 76). (Suomen cp-liitto ry 1998, 27). Pienetkin häiriöt aivo-

selkäydinnesteen tuotannossa, imeytymisessä ja virtauksessa aiheuttavat nesteen kerty-

mistä aivokammioihin. Tämä johtaa aivokammioiden laajenemiseen ja paineen nou-

suun. (Suomen cp-liitto ry 1998, 27.) 
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Pienillä lapsilla hydrokefalian oireita ovat pullottava aukile, pään liikakasvu ja laajat 

kallon saumat (Serlo 2004, 111). Hydrokefalia diagnosoidaan ultraäänitutkimuksiin ja 

kliinisin oirein. Kohonnut kallonsisäinen paine aiheuttaa isommille lapsille päänsärkyä, 

oksentelua, pään heiluttelua, uni- ja näköhäiriöitä. Hydrokefalia käynnistää puberteetin 

normaalia aikaisemmin. (Suomen cp-liitto ry 1998, 28.) Hydrokefalian hoitotoimenpi-

teenä asennetaan aivojen alueelle leikkauksessa niin sanottu sunttikatetri. Sen avulla 

aivo-selkäydinneste johdetaan verenkiertoon.  (Suomen cp-liitto ry 1998, 28–36.) 

 

Lähes jokaisella MMC-lapsella on virtsateiden ja suolen hermotuksen häiriö. Jos virtsa-

rakon paineolosuhteet pysyvät tasaisina eikä merkittävää takaisinvirtausta eli hydrone-

froosia, virtsatieinfektioita tai jäännösvirtsaa ole, toimenpiteitä ei tarvita. Ongelmien 

esiintyessä puhdas toistokatetrointi on kuitenkin mahdollista aloittaa jo lapsen ensim-

mäisten elinkuukausien aikana. Leikkaushoito virtsateihin tulee kysymykseen silloin, 

kun rakkovirtsan takaisinvirtaus ulottuu munuaisiin asti, eikä konservatiivisesta hoidos-

ta ole ollut apua. (Timonen 2004, 128.) 

 

MMC-lapsella suolen pidätyskyvylle tärkeä tahdonalainen lihaksisto on halvaantunut. 

Suoli toimii normaalisti, jos autonomisen hermoston toiminta on kunnossa. Jos hermos-

ton toiminta ei ole kunnossa, se voi aiheuttaa ummetus-tuhrimiskierrettä. Suolen toimin-

taa voidaan auttaa säännöllisellä ulostamisella aterioinnin jälkeen. Joskus myös lääke-

hoito ja suolen tyhjentäminen ovat tarpeen. (Timonen 2004, 129.) 

 

Meningomyeloseeleä sairastavilla lapsilla on henkisiä sekä fyysisiä kehityshäiriöitä. 

Reaktiokyky ja havainnointikyky ovat heikompia mitä normaalisti kehittyvillä lapsilla. 

Monilla lapsilla on keskittymishäiriöitä ja lisäksi he tarvitsevat paljon sanallista ja fyy-

sistä huomiota. Vajaatoimintaa esiintyy dynaamisissa ja motorisissa liikkeissä, kuten 

käsien, jalkojen ja silmien liikkeissä. Lapset pystyvät oppimaan puhetta normaalisti, 

mutta lauserakenteiden muodostaminen voi olla vaikeaa. Normaalisti ihmisten välinen 

keskustelu koostuu yhteistyöstä ja vuoropuhelusta. MMC-lapsilla keskustelun käyminen 

on vaikeampaa ja epäselvempää. Lapsilla on vaikea erottaa myös musiikista eri tahteja 

(Barnes & Dennis 2010, 31–33.) 

 

Erilaisilla hoito-ohjelmilla on vaikutusta kehityshäiriön kulkuun. Hoidossa käytetään 

tutkittuja kliinisiä hoitomenetelmiä. Monialaisella klinikalla turvataan paras mahdolli-
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nen hoito meningomyeloseele lapselle. (Liptak, El Samra 2010, 68–72) MMC-lapsen 

liikuntakyvyn kannalta oikeanlainen fysioterapia on tärkeää. Fysioterapian tavoitteena 

on auttaa lasta saavuttamaan kykyjensä mukainen liikuntataito. Apuvälineitä käytetään 

tarvittaessa. (Timonen 2004, 125.)  

 

 

2.2 Meningomyeloseele-lapsi perheessä 

 

MMC on neurologinen vamma. Vammainen lapsi vastaanotetaan perheessä eri tavoin. 

Suhteutumiseen vaikuttavat vanhempien omat lapsuuden kokemukset, perheen historia, 

sosiaalis-taloudellinen tilanne sekä sisarusparvessa vammaisen lapsen syntymäjärjestys. 

Perheen tilanne vaikuttaa suhtautumiseen kuten vaikea sosioekonominen tilanne. Lap-

sen sairaus voi järkyttää perheen tasapainoa entisestään. Vanhempien omat kokemukset 

neurologisista sairauksista auttavat ymmärtämään lapsen tilaa paremmin. (Lönnqvist 

2013.) 

 

Vanhemmat saattavat tuntea syyllisyyttä, jos perheeseen syntyy vammainen lapsi. Van-

hemmilla voi esiintyä voimakasta häpeän tunnetta. He saattavat pohtia, ” Miksi emme 

saaneet tervettä lasta, mikä meissä on vikana? ”. Epäoikeudenmukaisuuden kokemus, 

katkeruus, viha, suru ja masennus ovat tunteita, joita vanhemmat kokevat. Näiden tun-

teiden kokeminen johtuu usein siitä, että monissa perheissä lapsen syntymäajankohta on 

valmisteltu huolella. Opinnot on saatettu päätökseen ja uusi koti hankittu lapsen tuloa 

ajatellen. Toisilla vanhemmilla voi tietoisuus lapsen neurologisesta sairaudesta voimis-

taa suojeluvaistoa. Vanhemmat voivat ryhtyä kaikin mahdollisin keinoin taistelemaan 

lapsen paremman elämän puolesta. (Lönnqvist 2013.) 

 

Poikkeavaa lasta odottavat vanhemmat elävät vaativassa elämäntilanteessa. Perhe saat-

taa joutua kantamaan huolta lapsensa eloonjäämisestä. Vanhemmat voivat joutua poh-

timaan vaikeaa kysymystä raskauden jatkamisesta. Tilannetta monimutkaistaa moninai-

nen tunnepitoisuus.  Näissä tilanteissa perhe tarvitsee hoitajaltaan arvostamista, tukevaa 

asennoitumista ja aitoa kiinnostusta perheen tilannetta kohtaan. Tärkeää on, ettei van-

hempi tule torjutuksi elämäntilanteeseensa liittyvien ajatusten suhteen. (Maijala, Åstedt-

Kurki, Paavilainen & Paunonen-Ilmonen. 2002, 5.) 
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Perheissä reagoidaan eri tavoin lapsen neurologiseen vammaisuuteen. Korostettu suoje-

lu ja torjunta ovat tapoja reagoida tilanteeseen. Vammaiseen lapseen tulisi suhtautua 

kuten lapsiin yleensä. Perhe voi kehityshäiriön toteamisen alkuvaiheessa elää epävar-

muudessa, sillä monen neurologisesti sairaan lapsen sairauden kehitystä ei osata var-

muudella ennustaa. (Lönnqvist 2013.) Perheen täytyy totutella lapsen vammaisuuden 

tuomiin uusiin asioihin. Neurologisesti sairailla lapsilla voi olla esimerkiksi paljon lääk-

keitä vaikka lapsilla yleensä pyritään välttämään turhaa lääkitystä. (Lönnqvist 2013.)  

 

MMC-vammaiseen lapseen tulee suhtautua kunnioittavasti. Vammaisuus on lapsen eri-

tyisominaisuus, joka tulee huomioida erilaisissa tutkimuksissa, toimenpiteissä sekä 

suunnitellessa lapsen hoitoa. On tärkeää muistaa, että vanhemmat ovat aina lapsensa 

parhaita asiantuntijoita. Vanhempia tulee aina kuunnella ja huomioida heidän toiveensa 

lapsen hoidossa. Sairaan lapsen vanhimmille on tärkeää välittyä se, että heidän lastaan 

halutaan auttaa. (Lönnqvist 2013.) Vammaisuus aiheuttaa jatkuvaa avun tarvetta. 

(Lönnqvist 2013.)  

 

MCC-vammaisen lapsen hyvän elämän eväät koostuvat eri osa-alueesta. ”Oma minä” 

opitaan löytämään ja hyväksymään. Rakastettu ja hyväksytty minä -tunteen löytäminen 

luo lapselle turvaa. Vammaista lasta on autettava kasvamaan omaksi itsekseen. Van-

hemman on myös opittava antamaan lapselle omaa tilaa ja riittävää irtipäästöä. Myös 

vammaisella lapsella on oikeus kasvaa itsenäisyyteen ja riippumattomuuteen. Itsemää-

räämisoikeus on ihmisoikeus. Vammaisella lapsella on oikeus saada tietoja sairaudes-

taan ja hoidosta tavalla, joka vastaa hänen käsityskykyään. Hoitohenkilökunta toimii 

perheen kannattelijana ja heillä on merkittävä osa heidän selviytymisessään. (Lastensuo-

jelun keskusliitto, 1999, 186–191.) 

 

Vammaisen lapsen syntymän jälkeen vanhemmat voivat olla kriisissä. He kaipaavat 

lähelleen ihmisiä, jotka välittävät. Kukaan ei voi ottaa pois tapahtuneen aiheuttamaa 

taakkaa, mutta hetken voi kantaa hämmennystä ja hätää toisen kanssa. Kriisin jakami-

nen ei ota vanhempien tuntemaa kipua pois, mutta lieventää sitä. Kuulluksi tuleminen 

on tärkeää. (Aalto & Gothóni 2009, 25.)  

 

Hoitavan henkilökunnan on tärkeää kysyä perheen jaksamista ja tukea heitä. Vammais-

ten lasten vanhempien voimavarat joutuvat erityisen koetukselle. Vanhemmat saattavat 
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kärsiä väsymyksestä, johon on tärkeää suhtautua vakavasti, etteivät lapset joudu kaltoin 

kohdelluiksi. (Lönnqvist 2013.) 

 

Hoitajilta toivotaan aikaa keskustelulle ja kuuntelulle. Hoitaja välittää potilaille turvalli-

suutta ja toivoa tilanteessa. Nykyään hoitotyössä käytetään yhä monimutkaisempia väli-

neitä ja koneita, mutta hengellinen ja henkinen tukeminen on edelleen toisen ihmisen 

läsnäoloa. Hoitajan on tärkeää tarjota tukeaan kuuntelemalla ja keskustelemalla van-

hempien kanssa. Pienikin läsnäolon hetki osoittaa välittämistä ja voi tuoda vanhemmille 

lohtua ja turvaa tilanteeseen. (Aalto & Gothóni 2009, 5.) Vanhemmat tuntevat surua ja 

pettymystä. Siitä aiheutuneet vihan purkaukset saattavat kohdistua hoitohenkilökuntaan. 

Alkujärkytyksen jälkeen perheet palaavat normaaliin arkeensa, johon kuuluvat hoitavas-

sa sairaalassa olevat kontrollikäynnit. (Lönnqvist 2013.) 

 

 

2.3 Vanhempien ja perheiden ohjaus 

 

Perheen terveys voidaan määritellä teoreettisesta, kliinisestä tai perheiden omasta näkö-

kulmasta (Ivanoff ym. 2001, 11). Perhe on MCC-lapsen hoitamisen kannalta voimavara, 

jota tulee hyödyntää. Perheeltä saatu tuki lisää lapsen hyvää vointia ja kohentaa hänen 

terveydentilaansa. Lapsi välttyy turhilta sairaalareissuilta. Tämä lisää hoitotyytyväisyyt-

tä ja perheen terveyttä. (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1999, 14.) 

 

Perhehoitotyössä tuetaan perheen sisäisiä voimavaroja ohjauksella. Hoitotyö koostuu 

toimintatavoista, jotka vahvistavat perheen voimavaroja sekä lisäävät perheen itsehoito-

kykyä. (Paunonen, Hakulinen & Koponen 1999, 27.) Hoitotyön tekijän on hyvä kannus-

taa perhettä itse kuvailemaan terveyttään sekä tunnistamaan omia voimavaroja ja heik-

kouksia. Näin voidaan perheen kanssa yhteistyössä asettaa MCC–lapsen hoitotyölle 

tavoitteita. (Ivanoff ym. 2001,12–13.)  

 

Lähimmäisenrakkaus, välittäminen, tasavertaisuus, oikeidenmukaisuus ja heikoimman 

puolella oleminen ovat kristillisiä arvoja, jotka ohjaavat perhehoitotyötä. Autetaan niitä, 

joiden hätä on suurin tai joita ei muilla tavoin auteta (KJ 4:3). Perhetyön periaatteita 

ovat tasavertaisuus, perhelähtöisyys, kiireettömyys, realistisuus ja yhteistyö. (Rättyä 
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2009, 106). Nämä periaatteet mahdollistavat perheen tukemisen ja auttamisen. (Rättyä 

2009, 106.)  

 

Perheen ohjaus on perusteltu sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä, ammat-

tietiikassa, terveys – ja hyvinvointiohjelmissa sekä erilaisissa käytäntöä ohjaavissa laatu 

– ja hoitosuosituksissa. (Eloranta & Virkki 2011, 11.)  Lakien ja säädösten lisäksi ohja-

uksen lähtökohtana on ammattietiikka. Ammattietiikaksi kutsutaan työtä koskevaa etii-

kan aluetta (Eloranta & Virkki 2011, 12).  

 

Ohjaus rohkaisee ja mahdollistaa perhettä osallistumaan hoitoon liittyvään päätöksente-

koon. Ohjauksella voidaan vaikuttaa perheen valmiuksiin ja vähentää muutostilanteiden 

ahdistusta ja pelkoa. (Eloranta & Virkki 2011, 15.) Perheen alkuohjauksen merkitys 

korostuu, kun perheeseen syntyy MCC-lapsi.  Perhe kokee pettymystä, vihaa, järkytystä 

ja huonommuutta. Erityisesti jos vammaisena syntynyt lapsi on perheen esikoinen, saat-

tavat vanhemmat kokea vammaisuuden aiheuttaman järkytyksen suurempana (Ivanoff 

ym. 2001, 204).   

 

Fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja ympäristötekijät vaikuttavat perheen ohjaukseen. 

Fyysisiä taustatekijöitä ovat perheen jäsenten sukupuoli, ikä, terveydentila. Fyysiset 

taustatekijät vaikuttavat, miten perhe kykenee ottamaan tietoa vastaan. Psyykkisiin teki-

jöihin kuuluvat motivaatio, odotukset, mieltymykset, tarpeet ja kokemukset. Perheet 

toivovat hoitajalta herkkyyttä sekä aloitteellisuutta tiedon ja ohjeiden jakamisessa, kos-

ka tiedon puute eri vaihtoehdoista vaikeuttaa heidän päätöksentekoaan ja ratkaisujaan. 

(Kyngäs ym. 2007, 29–34.) 

 

Sosiaalisilla taustatekijöillä tarkoitetaan kulttuuritaustaa, sosiaalisuutta, etnistä taustaa, 

eettisyyttä ja uskonnollisuutta. Perheen ohjauksessa hoitaja havannoi perheen sisäistä 

vuorovaikutusta. Ympäristötekijöillä tarkoitetaan hoitotyön kulttuuria, psyykkistä ym-

päristöä, fyysistä ympäristö sekä sosiaalista ympäristö. Nämä tekijät voivat vaikuttaa 

ohjaustilanteeseen joko heikentämällä tai tukemalla sitä. Onnistunut perheen ohjaami-

nen vaatii rauhallisen ja kiireettömän ympäristön. (Kyngäs ym. 2007, 35–38.) 

 

Monissa tutkimuksissa keskitytään äidin tuen tarpeeseen esikoisen syntymän jälkeen. 

Isät kokevat saavansa neuvolasta tietoa ja ohjausta, jos ovat itse aktiivisia. Isät pitävät 
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saatuja ohjeita yleisellä tasolla olevina ja ylimalkaisina. Varhaisen vaiheen ohjaukseen 

isät haluaisivat enemmän tietoa vanhemmuudesta, parisuhteen vaalimisesta sekä vauvan 

hoidosta. Henkilökohtaisen tuen saannin isät kokevat minimaaliseksi. (Vuorenmaa, Sa-

lonen, Aho, Tarkka & Åsted-Kurki 2011, 286–287.)  Isät, joiden näkemys syntyvästä 

lapsesta oli myönteinen arvioivat saamansa ohjauksen parempi tasoiseksi, kuin isät, 

joiden näkemys tulevasta lapsesta oli kielteinen. (Vuorenmaa ym. 2011, 288–290.) 

 

Erityisesti MCC- lapsen perheen ohjauksessa molempia vanhempia tulee kohdella tasa-

vertaisina lapsensa asiantuntijoina ja tiedon vastaanottajina. Ohjaustilanteessa perheet 

toivovat saavansa tietoa MCC- kehityshäiriöstä, hoitomuodoista, tutkimuksista, toimen-

piteisiin liittyvistä asioista, toipumisesta ja tulevaisuudessa vamman kanssa elämisestä. 

(Eloranta & Virkki 2011, 16.) Ohjauksen kieli saattaa olla perheille vaikeaselkoista. 

Ohjauksen onnistumiseksi ohjaajan tulee tuntea perheen taustat ja huomioida niiden 

vaikutus ohjauksen kulkuun ja lopputulokseen (Kyngäs ym. 2007, 29). 

 

Asiakaskeskeinen lähestymistapa tarkoittaa, että perhekeskeisyys otetaan huomioon 

perheen ohjauksessa.  Perhekeskeisyys on sitä, että perhe otetaan hoitoon mukaan taus-

tatueksi ja yksilö on hoidossa keskeisin. Tai perhe itsessään on hoitotyössä keskeinen 

mielenkiinnon kohde, jolloin yksittäinen perheenjäsen on toissijainen.  (Paunonen & 

Vehviläinen-Julkunen 1999, 17.) Suomalaisessa yhteiskunnassa perhe on ydinyksikkö, 

johon kuuluu äiti, isä ja lapset. Suppeaa perheen määrittelyä on kuitenkin syytä kritisoi-

da, sillä perhekäsityksen määrittely on sidoksissa yhteiskunnalliseen muutokseen sekä 

kulttuuriin.  Biologia ole enää läheisten ja perheen määritelmä. Emotionaalinen yhteen-

kuuluvuuden tunne on keskeisintä. Yhdistävä tekijä on, että perheellä on suuri vaikutus 

jäseniinsä ja se toimii yksilön ja yhteiskunnan välisenä linkkinä. (Ivanoff, Risku, Ki-

tinoja, Vuori & Palo 2001, 10; Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1999, 15.) 

 

Vanhemmat ovat rakkauden, hoivan, turvan, aikuisen mallin ja inhimillisen vuorovaiku-

tuksen välittäjiä lapsilleen. Vanhemmuus on kasvutapahtuma sekä vuorovaikutusta van-

hemman ja lapsen välillä. Vastuullisessa vanhemmuudessa panostetaan lapsiin ja heidät 

nähdään elämänsisältönä, minkä ympärille perhe organisoituu. (Kinnunen 2006, 16–18.) 

 

Vanhemmuus on vaativa, pitkäaikainen ja sitoutumista vaativa tehtävä. (Lastensuojelun 

keskusliitto, 1999, 84). MCC-vammainen lapsi tarvitsee erityisjärjestelyjä perheessä. 
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Lapsen vammaisuuden hyväksyminen on helpompaa mitä varhaisimmassa vaiheessa 

tieto lapsen vammaisuudesta tulee. (Kinnunen 2006, 21- 23). 

 

Vanhemmat tarvitsevat ymmärtäjää ja kuuntelijaa arjen kokemusten jakamiseen. Ver-

taistuen avulla vanhemmat ymmärtävät myös paremmin itseään ja tunteitaan. Vertaistu-

en avulla vanhemmat voivat kokea aitoa välittämistä. Vanhempien yhtenevät henkilö-

kohtaiset kokemukset ovat avain hyvään vertaistukeen.  (Kinnunen 2006, 64–65.)  Van-

hemmat voivat yhdessä muodostaa toisten vanhempien kanssa vertaistukisuhteen ja 

jakaa samoja kokemuksia toistensa kanssa. Vertaistukisuhteessa jaettavan emotonaali-

sen ja tiedollisen tuen lisäksi vanhemmat tarvitsevat kokemusta parantaakseen jokapäi-

väistä elämäänsä. Vanhemmat jakavat toisilleen tuntemaansa pelkoa, epävarmuutta, 

syyllisyyttä, murheita ja jopa raivoa. Tuen avulla vanhemmille syntyy vahva tuntemus 

siitä, että he eivät ole yksin ongelmiensa kanssa. Erityisesti äitien keskuudessa omien 

tunteiden käsitteleminen ja niiden jakaminen vertaistukivanhempien kanssa oli hyvin 

merkityksellistä. (Kinnunen 2006, 65–70.)   

 

Vertaistuen ja sosiaalisen tuen hakeminen on meningomyeloseele perheiden eniten 

käyttämä selviytymismenetelmä. Vanhempien maailmankuva on selvästi muuttunut 

MMC-lapsen johdosta, sillä suuri osa ajasta kuluu lapsen hoivaamiseen. Tämä luo van-

hemmille sosiaalisia paineta, mikä voi johtaa jopa vakavaan masennukseen. Kuitenkin 

on todettu, että MMC-lapsen vanhemmat haluavat hoitaa lastaan jopa enemmän mitä 

tavallisten lapsien vanhemmat, johtuen lapsen vammasta. (Gras, Berna & Lopez 2009.) 

 

Perheiden auttaminen on tärkeää, mutta vaativaa ja vastuullista työtä. Perhehoitotyö 

edellyttää työntekijältä monenlaisia ammatillisia valmiuksia. (Rättyä 2009, 106.)  Ensi-

sijaisesti perheille annetaan käytännöllistä ja emotionaalista tukea. Konkreettisen tuen 

tarve kasvaa jos perheessä pitkäaikaisesti sairas lapsi tai vanhemmilla on vaikeaa. Työn 

tärkeä osa on perheiden luokse tehdyt kotikäynnit. Kotikäyntien aikana on mahdollista 

hahmottaa perheen kokonaiselämäntilanne ja tavata kaikkia perheenjäseniä. (Gothóni 

2012, 106–107.)   

 

Perheiden terveyden ja toimintakyvyn lisäämisessä sekä terveyserojen kaventamisessa 

vastuu on kaikilla kunnan hallinnonaloilla. Tavoitteen toteutumiseksi tarvitaan yhteis-

työtä. Tässä yhteistyössä terveydenhuollolla on merkittävä rooli tiedon tuottajana, asian-
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tuntijana sekä terveysvaikutusten arvioinnin aktiivisena osapuolena. (Sairaanhoitajaliitto 

i.a.) Kunnan lisäksi rooli on kolmannella sektorilla sekä yksityisillä toimijoilla. Tervey-

denhuolto ja sosiaalipalvelut tekevät perhetyötä. Näiden rinnalla sitä tekevät seurakunta 

ja vapaaehtoisjärjestöt. Seurakunnan diakonisen perhehoitotyön menetelmiä ja tukimuo-

toja ovat kotikäynnit, vastaanotto, lapsi- ja nuorisotyö, ryhmätoiminta ja käytännöllinen 

ja emotionaalinen tukeminen. Käytännöllinen tuki sisältää hoidollisen ja tiedollisen tuen 

antamista perheelle. (Rättyä 2009, 106.) Seurakuntatyössä tukea tarjoaa hengellisen 

työn tekijä, jonka ammatillinen osaaminen näkyy terveyden edistämiseen liittyvänä oh-

jauksena, hengellisen tuen antamisena, tuen antamisena muuttuneessa elämäntilanteessa 

sekä toivon ja voimavarojen vahvistamisena. (Góthoni, Helosvuori, Kuusimäki & Puus-

ka 2012, 98–99, 101.)  

 

Työskenneltäessä MCC-perheiden kanssa on huomioitava, että lapset eivät jäävät unoh-

duksiin työntekijän keskittyessä kuulemaan perheen vanhempia. Seurakunnan diakonia 

perhehoitotyössä puhutaan lapsidiakoniasta joka on osa perhediakoniaa. Lapsidiakoni-

assa halutaan nostaa esiin lasten tilanne ja olosuhteet perheessä. Tällöin halutaan tarkas-

tella lapsen näkökulmasta kokonaistilannetta. Lapsidiakonia on lapsen nähdyksi tule-

mista sekä tuen ja turvan antamista suoraan lapselle. Lapsidiakonian työmuotoja ovat 

pyhäkoulutoiminta, iltapäiväkerhotyö, lasten vertaistukiryhmät, erilaisille riskiryhmille 

suunnattuja kerho- ja ryhmätoimintaa sekä nuorille tarkoitettuja yhteisiä oloiltoja.  

(Gothóni, 107–108.)  

 

”Terveyden edistäminen on toimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa ihmisten mah-

dollisuuksia ja edellytyksiä oman ja ympäristönsä terveyden huolehtimisesta. Terveyden 

edistäminen on myös terveyden edellytysten parantamista yksilön, yhteisön ja yhteis-

kunnan kannalta.” Terveys on monipuolinen ilmiö ja terveyden edistämisessä yksilön 

näkökulman rinnalla korostuvat myös yhteiskunnallinen sekä yhteisöllinen näkökulma. 

(Iivanainen, Jauhiainen & Syväoja 2011, 48–49). MCC-lapsen perheen ohjaus edistää 

perheen terveyttä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kannattaa. Toiminnoilla on 

suora vaikutus kustannuksiin, joita syntyy sairauspoissaoloista, ennen aikaisesta eläköi-

tymisestä sekä terveydenhuollon palveluista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.)  
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3 OPINNÄYTETYÖN TEHTÄVÄ JA TAVOITE  

 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää MMC-lapsen vanhempien ohjausta. Teh-

tävänä oli tuottaa Pidä minua sylissä -opas ohjaustyön välineeksi. Opasta on tarkoitus 

käyttää perheiden, erityisesti vanhempien ohjauksen tukena, kannustajana ja rohkaisija-

na. Opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalaan lastenneuro-

logian osasto 65 kanssa.  

 

 

4 MENINGOMYELOSEELE OPPAAN TUOTTEISTAMISPROSESSI 

 

 

4.1 Toimintaympäristö ja perheet oppaan käyttäjinä 

 

Oulun yliopistollisen sairaalan lastenneurologian yksikön potilasaineisto koostuu 0-18 

vuotiaista lapsista, nuorista ja heidän perheistään.  Lapsilla tai nuorilla on todettu tai 

epäillään olevan neurologinen sairaus, tarkkaavaisuus tai oppimisvaikeutta tai neurolo-

gisen kehityksen viivettä. Oulun yliopistollisen sairaalan lastenneurologian yksikön 

tavoitteena on korkealaatuinen lasten ja nuorten neurologisten sairauksien diagnostiikka 

sekä hoidon suunnittelu ja toteutus. Osaston moniammatillinen työryhmä vastaa potilai-

den kuntoutussuunnitelman toteutuksesta. Tutkimus ja hoito koostuvat erimittaisista 

hoitokokonaisuuksista. Poliklinikalla käyvät perheineen lapset ja nuoret, joilta tutkitaan 

muun muassa epilepsiaa, päänsärkyoireita ja vaikeaa ADHD:ta. Vuodeosaston potilas-

aineisto koostuu esimerkiksi potilaista, joilla on aivoperäisiä kohtauksia, lihassairauksia 

tai trauman jälkeisiä neurologisia ongelmia. 

 

OYS:n lasten neurologisella osastolla 65 on kehitetty ja tehty MCC- lapsen hoitoproses-

simallin kuvaus moniammatillisessa yhteistyössä eri yksiköiden kanssa, jotka ovat mu-

kana. Kehittämisen tavoitteena oli luoda toimiva ja laadukas hoitomalli MMC-potilaalle 

ja perheelle. Toisena tavoitteena oli saada perhe sitoutumaan MMC-lapsen hoitoon, 

motivoida sekä lasta että perhettä olemaan hoidossa sekä olemaan aktiivisena osana 

kuntoutusta. Lisäksi hoitomallin kehittämistyön tavoitteena oli keskittää lapsen ja per-

heen palvelut yhteen paikkaan. (OYS, Lastenneurologian yksikkö.) 
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Kun MMC-lapsi syntyy, hän menee syntymänsä jälkeen lasten teho-osasto 64:lle, jonka 

jälkeen vastasyntyneelle suoritetaan selkäytimen sulkuleikkaus. Sulkuleikkauksen jäl-

keen lapsi siirtyy takaisin osastolle 64 seurantaan. Leikkauksen jälkeisen seurantajakson 

päätyttyä vastasyntynyt siirretään jatkohoitoon lasten neurologiselle osastolle 65. Jatko-

hoidon hoitovastuu on lastenneurologian osastolla ja siellä suoritetaankin kotiutumisen 

jälkeen tehtävät kontrollikäynnit. Kontrollikäynnit toteutuvat siten, että MMC-lapsi käy 

kontrollissa 1–2kk, 3–6kk ja 9kk–1vuoden iässä sekä vuosittain aina koulun alkamiseen 

saakka. Kontrollikäyntien yhteydessä toteutetaan tarvittavat tutkimukset ja tehdään kun-

toutussuunnitelmat.  (OYS, Lastenneurologian yksikkö.)  

 

Hoitopolun varrella perheelle tarjotaan monenlaista tukea. Sikiötutkimusyksikössä on 

mahdollista tavata lasten kirurgi sekä vauvaperhetyöntekijä. Vauvaperhetyöntekijä on 

mahdollista saada kotikäynneille lapsen syntymään jälkeen lapsen ensimmäisen ikävuo-

den ajaksi. Vauvaperhetyöntekijä tekee kotikäyntien lisäksi hoitojaksojen aikaisia käyn-

tejä osastolla. Kuntoutusohjaajan palvelut ovat perheen käytettävissä lapsen kouluikään 

saakka. Kuntoutusohjaaja tekee kotikäyntejä sekä lapsen hoitojakson aikaisia käyntejä. 

Vertaistukea perheelle on järjestettävissä sopeutumisvalmennuskurssien muodossa sekä 

CP-liiton toimesta. Lisäksi lasten psykiatria tarjoaa vanhemmille mahdollisuutta keskus-

telutukeen lapsen syntymän jälkeen. (OYS, Lastenneurologian yksikkö.)  

 

Lapsella ja perheellä on nimetyt omahoitajat, jotka pysyvät koko hoitosuhteen ajan. 

Lapselle ja perheelle tulee tutuksi lasta hoitava hoitotiimi. Sairaalajaksojen aikana am-

mattihenkilöt, jotka osallistuvat lapsen hoitoon ja kuntoutukseen, käyvät tapaamassa 

lasta ja perhettä osastolla. Myös hoitotiimi oppii tuntemaan potilaan ja hänen perheensä 

paremmin, mikä edelleen auttaa paremman kuntoutussuunnitelman luomista perheläh-

töisesti ja tukee perheen sitoutumista lapsen kuntoutukseen. Lapsen kasvua ja kehitystä 

pystytään tukemaan kokonaisvaltaisesti. Myös vanhempien jaksamista ja selviytymistä 

pystytään paremmin tukemaan. Yhteistyö lapsen hoitopolussa mukana olevien tahojen 

kanssa on tiivistä. (OYS, Lastenneurologian yksikkö.)  

 

Haasteitakin edellä kuvatusta hoitomallista löytyy. Osaston henkilökunnan osaamista 

täytyy vahvistaa osa-alueille, joita aikaisemmin ei osastolla tehtävässä hoitotyössä vält-

tämättä ole tarvinnut. Näitä osa-alueita ovat vastasyntyneen MMC-lapsen hoito, haa-
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vanhoito, kivunhoito ja aivopaineoireiden tunnistaminen vastasyntyneellä. Lisäksi van-

hempien tukeminen ja kannustaminen varhaiseen vuorovaikutukseen lisääntyy tässä 

hoitomallissa. (OYS, Lastenneurologian yksikkö.) 

 

 

4.2 Oppaaseen tulevan sisällön valinta 

 

Opinnäytetyöprosessi käynnistyi syksyllä 2012 yhteistyössä lasten ja nuorten neurologi-

an osaston kanssa. Osastolla oli tarve MMC-lasten vanhempien ja perheiden tukioppaal-

le. Jotta tuotetta voidaan lähteä kehittämään, tulee ensin tunnistaa kehittämistarve. Tä-

män jälkeen siirrytään ideavaiheeseen. Ideavaiheessa tuotteen tekotapaa ei ole vielä 

ratkaistu ja sen seurauksena käynnistyy ideointiprosessi vaihtoehtojen kartoittamiseksi. 

Ratkaisuvaihtoehtoja on mahdollista saada esimerkiksi palautteita ja aloitteita keräämäl-

lä. (Jämsä & Manninen 2000, 30,35.) 

 

Lähtökohtana oppaan sisällön valinnalle oli analysoida asiakkaana olevilta perheiltä 

kirjallinen palauteaineisto, joka oli kerätty MMC-lasten perhevalmennuskurssilta kesäl-

lä 2012. Palauteaineisto koostui useamman perheen antamasta palautteesta, jossa van-

hemmat kuvasivat, mitä tietoa ja tukea he tarvitsevat selviytyäkseen. Tämä aineisto ana-

lysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Analyysin perusteella muodostuivat ke-

hitettäviksi asioiksi varhainen tieto vammaisuudesta, psyykkisten voimavarojen tuke-

minen, voimaannuttavien asioiden löytäminen, vertaistuki, sosiaalisen tukikanavat ja 

niiden hakeminen.  

 

Perhevalmennuskurssilaiset kokivat, että kurssilta saatua tietoa olisi tarvinnut aikai-

semmin jo raskauden aikana. Kurssilla olleille vanhemmille oli tärkeää, että he saivat 

konkreettista apua sosiaalisten tukien hakemiseen ja lomakkeiden täyttöön.  Internetistä 

vanhemmat kokivat saaneensa tietoa. Kurssilaisten palautteessa oltiin tyytyväisiä siihen, 

miten käytännönläheisesti asiat kurssilla esitettiin. Kurssi oli voimaannuttanut osallistu-

jia, antanut välineitä arjen hallintaan ja uskoa tulevaisuuteen. Perhevalmennuskurssilai-

set pääsivät näkemään toisia samassa tilanteessa eläviä perheitä ja kokivat ryhmästä 

saatavan vertaistuen ensiarvoisen tärkeäksi. Samassa tilanteessa olevan ihmisen koh-

taaminen loi yhteenkuuluvuutta. Palautteesta nousi esille psyykkisten voimavarojen 

tukeminen ja voimaannuttavien asioiden tärkeys.   
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Analysoidun aineiston tulosta työstettiin eteenpäin aivoriihi ongelmanratkaisun mene-

telmällä.  Aivoriihi tarkoittaa työskentelytapaa, jonka avulla pyritään löytämään uusia 

ratkaisuvaihtoehtoja käsillä olevaan ongelmaan tai luodaan kokonaan uusia tapoja toi-

mia. (Jämsä & Manninen 2000, 35–36.)  Opasta työstettiin yhteistyössä Oulun yliopis-

tollisen sairaalan lastenneurologian osaston MMC-työryhmän kanssa. Työskentely on 

ollut mielekästä. Lastenneurologian MMC-työryhmä on ollut sitoutunut yhteistyöhön 

kanssamme.  Perhevalmennuskurssilta saatua tietoa muokattiin tukioppaan asiasisällök-

si.  

 

Perheiltä sopeutumisvalmennus kurssin palautteista tehdyn tarveanalyysin perusteella 

tuotteen sisältöä varten haettiin tietoa lääketieteellisestä ja hoitotieteellisistä tutkimuk-

sista, kirjallisuudesta ja tieteellisistä artikkeleista. Tietoa sairauden vaikutuksista elimis-

töön haettiin tietokannoista. MMC:tä käsitteleviä artikkeleita ja tutkimuksia löytyi lin-

keistä muun muassa Nelli-portaalista, Terveysportista, Cochranesta ja Theseuksesta. 

Tietokannoista löydetty aineisto johdatti kansainvälisten lähteiden ja opinnäytetöiden, 

tutkimusten ja elektronisten julkaisujen pariin. Huomioon otettiin myös lasten OYS:n 

neurologisen yksikön ehdotukset ja näkemykset tuotteelle. Tuotteen sisällön aikaansaa-

miseksi on tekijän perehdyttävä viimeisimpiin lääketieteellisiin tutkimustuloksiin ja 

hoitokäytänteisiin, myös asiantuntijatietoa on arvokasta ja sitä on hyvä hyödyntää. 

(Jämsä & Manninen 2000, 35 -52.) MMC aihetta on vähäisesti sivuttu liikuntavammoja 

käsittelevissä tutkimuksissa. Suomalainen tutkimusta on vähän. Englanninkielisiä tut-

kimuksia aiheesta löytyy runsaasti ja niitä olemme myös hyödyntäneet. CP-liitto ry:n 

tarjoama suomenkielinen materiaali on ollut hyödyllistä.  

 

Jotta tuote saadaan profiloitua oikealle kohderyhmälle, edellyttää se asiakasprofiilin 

laadintaa sekä asiakasanalyysia. Tavoitteena on selvittää, mitä tietoa kohderyhmä halu-

aa ja vastaako tuote tähän, ketkä hyötyvät suunniteltavasta tuotteesta ensisijaisesti ja 

millaisia tarpeita heillä on tuotteen käyttäjinä, sillä tehokkaimmin asiakkaita palvelee 

tuote, jonka suunnittelussa on otettu huomioon kohderyhmän tarpeet. Lisäksi sosiaali- ja 

terveysalan tuotetta kehiteltäessä on hyvä perehtyä ajantasaiseen tutkimustietoon ja 

hyödyntää sitä. Asiakkaiden tarpeisiin ja erityispiirteisiin voi löytyä apua myös muiden 

alojen tutkimuksista ja myös ulkomaalaisia tutkimuksia on hyvä hyödyntää, sillä ne 

saattavat olla alan kehittämisen kärkipäässä. (Jämsä & Manninen 2000, 44, 47.) Opin-
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näytetyöprosessin edetessä moniammatillisen asiantuntijatiedon hyödyntäminen osoit-

tautui tärkeäksi ja hyödylliseksi tiedoksi oppaan kokoamisessa, mutta myös ammatilli-

sen kasvun näkökulmasta. Eri asiantuntijoiden tuomat näkökulmat edistivät tuotteen 

sisällön kokoamista. 

 

 

4.3 Oppaan sisältöteemat 

 

Tuotteen kehittely etenee ideoinnin perusteella valittujen rajausten, periaatteiden ja asi-

antuntijayhteisön mukaisesti. Terveysalalla tuotteet useimmin on tarkoitettu tiedon välit-

täjiksi hoitohenkilökunnalle, potilaille tai yhteistyökumppaneille. Sisällön muodostavat 

keskeiset tosiasiat, jotka pyritään esittämään ymmärrettävästi ja selkeästi huomioiden 

kohderyhmän tiedon tarpeet. Painotuotetta suunniteltaessa huomioidaan tuotteen ensisi-

jainen tarkoitus ja asiakaslähtöisyys. Tuotteen tarkoituksena on kohderyhmän tietope-

rustan lisääminen, jolloin tekstityyliksi valitaan selkeä asiasisältö ja asiatyyli. (Jämsä & 

Manninen 2000, 54 -57.) Oppaan teemoiksi muodostuivat varhainen tieto vammaisuu-

desta ja sen hoitomuodoista psyykkisten voimavarojen tukeminen, voimaannuttavien 

asioiden löytäminen, vertaistuki, sosiaalisen tukikanavat ja niiden hakeminen.  

 

Varhainen tieto MMC-lapsen kohdalla tarkoittaa tietoa lapsen kehityshäiriöstä, sel-

käydinkohjun sulkuleikkauksesta, lateksiallergiasta, haavahoidosta, vauvan pe-

rushoidosta ja kuntoutuksesta. Vanhemmille on ensiarvoisen tärkeää tietää, miksi hei-

dän lapsensa on erilainen ja mitä MMC-kehityshäiriö tarkoittaa vauvan hoidossa. 24 

tunnin kuluttua syntymästä lapselle tehdään selkäydinkohjun sulkuleikkaus. Leikkauk-

sen jälkeen haavan parantumiseen asti huolehditaan haavahoidosta. Kohjun sulkeutumi-

sen jälkeen vauvaa voi käsitellä kuin ketä tahansa vastasyntynyttä. Siitä eteenpäin vau-

van perushoito ei poikkea normaalista vauvan perushoidosta.   

 

MMC-kehityshäiriöön kuuluu lateksiallergia. Ei ole tarkkaa tietoa mistä tämä johtuu. 

MMC-lapsen hoitoympäristö on lateksivapaa. Lateksiallergia ei vaikuta ruokavalioon, 

ellei sitä ole selvästi todettu.  

 

Lastenneurologian MMC-työryhmä suunnittelee kuntoutuksen ja lapsen tarpeet huomi-

oidaan yksilöllisesti. Kaikilla vastasyntyneillä on rakastetuksi tulemisen ja läheisyyden 
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tarpeet. Vanhemmat tulee ohjata siten, että heillä on uskallusta lähteä hoitamaan vauvaa 

ja koskettaa häntä.  

 

Vanhempien psyykkisiä voimavaroja tuetaan keskusteluavulla ja yksilöllisellä, vauvan 

hoitamista koskevalla ohjauksella. Lähimmäisten lisäksi vanhempien lähimpänä keskus-

teluapuna toimivat MMC-työryhmän hoitajat. Vauvaperhetyöntekijä on lisätukena vau-

van hoitamista koskevissa asioissa ja hän tekee myös kotikäyntejä. Tarvittaessa van-

hempien keskusteluapuna toimivat myös sairaalapastori ja lasten klinikan psykiatrian 

palvelut. Voimaannuttavia asioita perheelle ovat muun muassa perheen yhteenkuulu-

vuuden ja vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä hyvistä asioista ja tapahtumista naut-

timinen. Hoitajat ovat avainasemassa voimaannuttavien asioiden vahvistamisessa, sillä 

he voivat ohjata perhettä pois sairaskeskeisyydestä.  

 

Vanhemmat voivat hyötyä vertaistuesta, joka tarkoittaa samassa tilanteessa elävien ih-

misten kohtaamista ja tunteiden sekä kokemuksien jakamista. Palautteessa vertaistuki 

on koettu kantavaksi voimavaraksi arjen keskellä. Vanhempien on mahdollista saada 

vertaistukea sopeutumisvalmennuskurssien, sosiaalisen median tai CP-liiton ylläpitämi-

en ryhmien muodossa. Vertaistukitoimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Sosiaali-

tuki – ja muissa avustusasioissa ensimmäisenä auttaa sairaalan sosiaalityöntekijä.  

 

Pidä minua sylissä – oppaan keskeinen tehtävä on välittää jäsenneltyä tietoa. Informa-

tiivisen tuotteen keskeinen sisältö rakentuu tosiasioista, jotka pyritään saamaan mahdol-

lisimman täsmälliseen ja ymmärrettävään muotoon siten, että vastaanottajan tiedon tar-

ve otetaan huomioon. Informaation välittämiseen tarkoitettujen tuotteiden yhteisiä on-

gelmia ovat tietojen muuttumisen ja vanhentumisen riski sekä asiasisällön valinta ja 

määrä. Kun terveysalan ammattilainen laatii tietoa sisältävää materiaalia asiakkaiden tai 

heidän omaistensa käyttöön, on pyrittävä mukautumaan vastaanottajan rooliin tiedon 

saajana henkilökohtaisen tai ammatillisen tiedonjanon sijasta. (Jämsä & Manninen 

2000, 54–55.) 

 

Asiasisällön valinta rajataan siihen tarkoitukseen, kenelle ja miksi tietoa välitetään. 

Useimmissa sosiaali- ja terveysalan tuotteiden tarkoituksena on informoida tai antaa 

opastusta viestin vastaanottajalle, jolloin tuotteen teksti on asiatyylistä. Tekstin on 
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avauduttava lukijalle ensisilmäyksellä, joten hyvin muotoillut otsikot ja tarkka jäsentely 

selkeyttävät tuotteen ydinajatusta. (Jämsä & Manninen 2000, 56.) 

 

 

4.4 Oppaan viimeistely 

 

Kirjoitettu teksti kertoo ammattikunnan kulttuurista, arvoista sekä ihmiskäsityksiin liit-

tyvistä näkökohdista. Edellä mainitut asiat tunnistetaan esimerkiksi puhuttelutavasta, 

esimerkkien sekä vaihtoehtojen esittämisestä, asioiden perustelusta sekä käskyjen ja 

kieltojen käytöstä. Nämä ovat tuotteessa ilmenevää oheisviestintää ja niillä voi olla joko 

estävä tai edistävä vaikutus tiedon vastaanottamiselle tai ne voivat jopa muuttaa viestin 

tarkoitusta. Oheisviestintää on myös tuotteen painoasu. Nykyisin tekstinkäsittelyohjel-

mat tarjoavat lukuisia vaihtoehtoja esimerkiksi kirjainten, kuvien ja värien muodossa. 

(Jämsä & Manninen 2000, 57.) Pidä minua sylissä – oppaassa teksti on kirjoitettu henki-

lökohtaiseen sinä-muotoon, sillä se huomioi lukijan yksilöllisesti. Oppaan kuvitus on 

käsityönä tehtyjä vesivärimaalauksia, jotta oppaan ilme olisi lämmin ja ystävällinen. 

Opas on tekstiasultaan selkeä ja asiasisältö on rajattu tiiviiksi.  

 

Tuotemuodosta riippumatta sen kehittelyprosessin eri vaiheissa tarvitaan arviointia ja 

palautetta. Parhaita keinoja on esitestata tai koekäyttää tuotetta eri valmisteluvaiheissa. 

Koekäyttäjinä voivat toimia esimerkiksi tuotteen tilaajat tai asiakkaat. Lisäksi palautetta 

on hyvä hankkia myös tuotteen loppukäyttäjiltä, joille kehiteltävä tuote ei ole entuudes-

taan tuttu. Näin saadaan myös kritiikkiä palautteeseen, jonka antaminen saattaisi jäädä 

heiltä pois, joille tuotteen kehittelytarkoitus on tuttu. Palautteen antamista helpottaa, jos 

saatavilla on tilanteissa aikaisemmin käytetty tuote tai jos toimintaa tarkastellaan siitä 

näkökulmasta, että tuotetta ei ole lainkaan. (Jämsä & Manninen 2000, 80.) Lastenneuro-

logisen yksikön MMC-työryhmä on toiminut oppaan pääasiallisena koekäyttäjänä. Heil-

tä palautetta saatiin tuotteistamisprosessin aikana sähköpostin välityksellä sekä suulli-

sesti. Lisäksi opasta on ollut arvioimassa opinnäytetyön ohjaava opettaja sekä tekijöiden 

lähipiiri. Palautteen myötä opas muotoutui askel kerrallaan kohti lopullista muotoaan.  

 

Opas toimii potilasohjauksen tukena ja ensitiedon lähteenä. Oppaan sisältö on rajattu 

ensitiedon lähteeksi. MMC-lasten vanhempien ohjauksessa hoitajat ovat kokeneet han-

kalaksi sen, että annettava informaatio on useissa tulosteissa. Osasto koki tukioppaan 
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tarpeen suureksi. Oppaan tulee olla nopeasti päivitettävissä. Tästä syystä opas julkais-

taan verkkoversiona ja tarvittaessa osasto kustantaa käyttöönsä painettuja versioita. 

Verkko-oppaasta tieto on helposti tulostettavissa ja luettavissa.  

 

Oppaan valmistumisen jälkeen lastenneurologian osastolla on oikeus päivittää oppaan 

sisältöä.  MMC-työryhmä vastasi tuotteen palautteen annosta. Työryhmän kanssa käy-

tiin osastolla pidettyjä palavereja sekä useita sähköposti keskusteluja prosessin eri vai-

heissa. Palavereihin osallistuneet asiantuntijat vaihtelivat. MMC-työryhmä antoi palau-

tetta, että tuote selkiytynyt ja kehittynyt matkan aikana. Tuote on kaivattu lisä potilasoh-

jaustyössä. Tuotteessa käytetty otsikointi on ollut asianmukainen ja selkeä. Tuotteen 

kuvitusta on pidetty oppaaseen sopivana ja neutraalina. Arvioinnissa annettiin palautetta 

aikataulun tiukkuudesta. Opinnäytetyöprosessissa oli liian paljon tekemistä käytettävään 

aikaan nähden. 

 

Palautetta ja arviointia tarvitaan tuotekehittelyn eri vaiheissa. Paras tapa tuotteen tes-

taamiselle ja palautteelle on kohdistaa se tulevaan käyttäjäryhmään, joka ei tunne sitä 

entuudestaan. Koetestaus tulisi toteuttaa heille mahdollisimman todellisessa ympäristös-

sä ja olosuhteissa. Testaajalla tulee olla myös mahdollisuus esittää muutosehdotuksia ja 

tarkentaa tai toivoa muita vaihtoehtoja otettavaksi huomioon. Palautteen jälkeen voi-

daan aloittaa tuotteen viimeistelyvaihe, jossa tuote saa lopullisen muotonsa palautteen 

perusteella. (Jämsä & Manninen 2000, 80–81.) Oppaan varsinainen kohderyhmä, 

MMC-lasten vanhemmat, eivät ole opasta sen tekoprosessissa päässeet arvioimaan. Tä-

hän on päädytty siitä syystä, että vanhempia on vähän eikä katsottu yhteistyökumppa-

neiden kanssa aiheelliseksi rasittaa heitä erillisellä palautteen annolla.  

 

Sisällön hahmottaminen lähti liikkeelle palautteesta, jota MMC-työryhmä oli saanut 

perhevalmennuskurssilta. Lisäksi huomioitiin MMC-työryhmän toiveet. Erityisesti ver-

taistuen ja voimaannuttavien keinojen osuutta pidettiin tärkeänä. Tuotteesta on saatu 

palautetta ohjaavalta opettajalta ja opponoijilta. Opinnäytetyötä on esitetty seminaareis-

sa, jotka ovat helpottaneet korjauksien tekemistä työhön. Seminaareissa saatua vertais-

palautetta on myös hyödynnetty prosessissa. Opas on liitetty liitteeksi opinnäytetyöhön 

(LIITE 1).  
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5 POHDINTA  

 

 

5.1 Opinnäytetyöstä 

 

Opinnäytetyön tekeminen on tukenut ammatillista kasvuamme. Asiantuntijaksi kasva-

minen on monivaiheinen prosessi, joka näkyy sekä ajattelun että toimintavalmiuksien 

kehittymisenä. Moniammatillisessa tiimissä työskentely on tukenut kasvuamme amma-

tillisesti sairaanhoitajan työhön. Persoonallisuutemme on kehittynyt ja kypsynyt. Osoi-

tamme valmiutemme siirtyä työelämään hoitoalan ammattilaisina valmiin opinnäyte-

työn julkaisun myötä. Opinnäytetyön alussa laatimamme aikataulu ei huomioinut tar-

peeksi tuotteen tekemisen vaativuutta. Koimme hankalaksi myös sen, että osaston kans-

sa pidettävissä palavereissa asiantuntijat vaihtelivat. Saimme ristiin menevää palautetta, 

joka hidasti oppaan kokoamista. 

 

Olemme oppineet harvinaisesta kehityshäiriöstä paljon. Ammatillista kasvuamme tukee 

myös se, että olemme olleet osallisena MMC-lapsen hoitopolun muutosprosessissa, jon-

ka yksi osa on tekemämme tukiopas vanhemmille. Olemme oppineet, että neurologisen 

potilaan hoitotyössä moniammatillisen tiimin toimiva yhteystyö on tärkeää.  

 

Diakonisen hoitotyön ammatillista kasvua tuki myös opinnäytetyöprosessin aikana jär-

jestetty tapaaminen lastenneurologian osastolla toimivan sairaalapastorin kanssa. Ta-

paamisessa painotettiin opiskelijan hengellistä näkökulmaa hoitotyössä sekä sairaala-

pastorin työtä kyseisellä osastolla. Tapaaminen oli positiivinen kokemus ja antoi eväitä 

hengelliseen työhön. 

 

Kehitysvammaisuus aiheuttaa ihmisissä monenlaisia reaktioita. Hoitajalta vaaditaan 

ammattimaista suhtautumista erilaisuutta kohdatessaan ja toimintakykynsä säilyttämistä. 

Perheelle tieto vammaisen lapsen syntymästä voi olla musertava. MMC on Suomessa 

harvinainen kehityshäiriö, joten vanhemmilla voi olla vaikeuksia löytää tietoa lapsen 

tulevaisuudesta. Tiedon puute on osaltaan ruokkimassa epävarmuutta. Olemme tyyty-

väisiä, että olemme saaneet olla osaltamme tukemassa vanhempien voimavaroja ja ke-

hittämässä sairaanhoitajan toimenkuvaa MMC-lapsen hoidossa.  
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Sairaanhoitajilla on ensiarvoisen tärkeä asema tasa-vertaisen kohtelun toteuttajina. 

Voimme olla esimerkin näyttäjinä muille ja omalla tiedollisella ja taidollisella asiantun-

temuksella olla ensiarvoisen tärkeä tuki perheelle heidän kriisin hetkellä. Sairaanhoita-

jan tulee kehittää tunneherkkyyttään, jotta hän pystyisi lukemaan ihmisen kärsimystä 

silloinkin kun sitä ei sanallisesti ilmaista. Potilas tulee kohdata kokonaisvaltaisesti, 

huomioiden myös hengelliset tarpeet.  

 

Tekijänoikeusasioista sovimme yhdessä opiskelijakoordinaattorin kanssa. Sovimme, 

että meillä tekijöillä on käyttöoikeus oppaaseen. Mikäli opinnäytetyöllemme tulee jäl-

leenmyyntiarvoa, tekijät saavat siitä 50 %. Tekijänoikeus asiat katsottiin hyvin myös 

tekijöiden edun mukaisesti. 

 

Oppaan käyttöä voi laajentaa neuvoloihin ja muihin osaston yhteistyökumppaneihin, 

jotka ovat tekemisissä MMC-lasten vanhempien kanssa. Yhtenä kehityshaasteena nä-

emme hoitotieteellisen tutkimuksen tarpeen MMC-lapsen perheen hoitotyössä. Jatkoke-

hityshaasteena on kehittää opasta eri ikäkausille lapsen normaalin kehitysvaiheiden mu-

kaisesti, ensitiedosta aikuisuuteen. MMC-tiimin tulisi pitää opas ajan tasalla ja päivitet-

tynä.  

 

 

5.2 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Ihmisten kunnioittaminen, tasa-arvoinen vuorovaikutus ja oikeudenmukaisuus ovat 

opinnäytetyön eettisiä tavoitteita. Eettisyys on myös kriittisyyttä vallitseviin käytäntöi-

hin ja tarjottuihin tietoihin. Eettinen asenne näkyy opinnäytetyön aiheen valinnassa, 

miten tietoa hankitaan, miten prosessista ja tuloksista puhutaan ja miten tuloksia sovel-

letaan. Opinnäytetyöltä odotetaan rehellisyyttä ja läpinäkyvyyttä. (Diakonia-

ammattikorkeakoulu 2010, 11–12.) 

 

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja sen eettisyyttä puoltaa se, että käsitellyn aineis-

ton henkilöt pysyvät anonyymeinä eikä palautteen annon aikaa tai paikkaa tarkemmin 

tuoda ilmi. Tietosuoja turvataan paitsi takaamalla henkilöiden anonyymiys, myös nou-

dattamalla salassapitovelvollisuutta. Salassapitovelvollisuus on ehdoton ohjenuora van-
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hempien ja lasten anonyymiyden turvaamiseksi. Tuotteessa on käytetty sinä-muotoa, 

jotta tekstistä tulisi henkilökohtaisempi lukijalle ja mahdolliset yksinhuoltajat huomioi-

daan. Opinnäytetyössä analysoimme saatua palautetta mukaillen sisällön analyysi – me-

netelmän periaatteita.  

 

Opinnäytetyö aiheeksi valitsimme aiheen, joka kehitti ammatillista osaamistamme. Li-

säksi oma mielenkiintomme aihetta ja tuotteistetun opinnäytetyön tekemistä kohtaan 

vaikuttivat eettisyyteen. Pääosin olemme noudattaneet sovittuja aikatauluja, tavoitteita 

ja toimeksiantosopimusta opinnäytetyöprosessin ajan. 

 

Tuotteistetussa opinnäytetyössä luotettavuutta kuvaa selkeä tuotteistamisprosessin ku-

vaus. Opinnäytetyön kaikissa vaiheissa käytetyt lähteet olivat asiantuntijoiden laatimia 

ja osin kansainvälisiä. Opinnäytetyön luotettavuutta lisää Oulun yliopistollisen sairaalan 

neurologisen yksikön asiantuntijoiden ammattitaito ja heidän osallistumisensa tuotteen 

ideointiin ja arviointiin.  

 

Opinnäytetyöprosessin valmistumista tuki tekijöiden omatoimisuus, sairaanhoitajan 

eettiset periaatteet, diakoniatyöntekijän eettiset ohjeet sekä vastuullinen työskentely. 

Opinnäytetyöprosessin aikana opimme joustavuutta, kärsivällisyyttä ja työn suunnitte-

lua. Opimme tarkastelemaan kriittisesti omia toimintatapoja, hyödyntämään vahvuuksia 

sekä tunnistamaan heikkouksia työskentelyssämme. Opinnäytetyötä tehdessä opimme 

hyödyntämään ulkomaista tutkimusta paremmin sekä tarkastelemaan kriittisesti lähteitä.  
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LIITE 1 

 

 

PIDÄ MINUA SYLISSÄ  

- OPAS MMC-LAPSEN VANHEMMILLE  
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Hyvä Vanhempi 

 

Onnittelumme uuden perheenjäsenen syntymän johdosta koko perheelle!   

 

Lapsesi kasvu on alkanut.  Hän oppii ja omaksuu elämän taitoja Teiltä, lähellä olevilta 

aikuisilta. Kasvu vaatii lämpöä, rakkautta, vanhemman tukea, ohjausta ja neuvoja elä-

mästä. Lapsi kehittyy nopeasti varttuessaan. Haluamme toivottaa onnea ja kauniita het-

kiä nyt alkavalle yhteiselle matkallenne! Tämä opas kannustaa Sinua tutustumaan vas-

tasyntyneeseen pienokaiseesi! Pienokaisesi on ainutlaatuinen, sellaisena kuin hän on! 

 

 

Osaston henkilökunta 
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Ensiaskelet vauvan tahdissa 

 

Vauvalla on kyky ja tarve olla vuorovaikutuksessa. Osallistu oman vauvasi hoitoon, 

koskettele, pidä häntä sylissä, juttele tai laula hänelle, ole hänen lähellään! Näin voit 

tutustua vauvaasi! MMC- vammastaan huolimatta vauva on uusi perheenne jäsen. Suh-

taudu häneen samoin kuin muihinkin perheenjäseniisi! Kaikilla vauvoilla on rakastetuk-

si tulemisen ja läheisyyden tarpeet. Kaikki perheenjäsenet ovat tervetulleita katsomaan 

vauvaa.  

 

Vauvallasi oleva Meningomyeloseele eli MMC tarkoittaa selkäydinkohjua. Se on kehi-

tyshäiriö, joka johtuu sikiöaikaisesta häiriöstä hermoston kehityksessä. MMC on maas-

samme harvinainen ilmiö, sillä 10 000 vastasyntynyttä kohti se on neljällä. Selkäytimen 

sulkuleikkaus on MMC-kehityshäiriön ensimmäinen hoito. Sulkuleikkaus tehdään kai-

kille 24 tunnin kuluessa syntymästä. 

 

”Hyvä vanhemmuus on lapsen rakastamista, kuulemista ja kunnioittamista.” Olet lapse-

si paras asiantuntija. Sinua kuunnellaan. Lapsesi hoidossa otetaan huomioon toiveesi ja 

mielipiteesi. Olet arvokas yhteistyökumppani hoitavalle taholle. Olet vanhempana herk-

kä lapsesi viesteille, opit tulkitsemaan niitä lapsen tarpeiden kannalta oikein. Kun vas-

taat viesteihin johdonmukaisesti, lapsi kokee olevansa hyvä ja tarpeellinen.  Näin syntyy 

perusturvallisuus, luottamus ja kiintymyssuhde välillenne. Vuorovaikutus vahvistuu 

kaikessa yhdessä tekemisessä, kokemisessa ja olemisessa. 

 

Vauvasi MMC-vamma voi aiheuttaa Sinussa hyvin erilaisia tunteita. Uusi tilanne voi 

aiheuttaa hämmentyneisyyttä ja epävarmuutta. Saatat kokea syyllisyyttä, epäoikeuden-

mukaisuutta, katkeruutta, vihaa, surua, masennusta jopa häpeää. Kaikkien tunteidesi on 

lupa olla olemassa. Nämä ovat inhimillinen tapa reagoida. Tunteiden avulla ihmisen 

psyyke käsittelee tilannetta. 

 

Tunteiden kanssa Sinun ei tarvitse jäädä yksin. Keskustele niistä oman hoitajan tai hoi-

totiimin jäsenten kanssa. Sinä voit keskustella myös MMC-tiimin työntekijöiden, vau-

vaperhetyöntekijän, lasten klinikan psykiatrian hoitohenkilökunnan ja sairaalapastorin 

kanssa. 
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Vanhemmuus on kasvamista, joskus haastavaa, mutta ennen kaikkea onnellisia hetkiä 

yhdessä perheen kanssa. Vanhempi ei ole kaikkitietävä, riittää kun on läsnä ja lapsensa 

käytettävissä. Jos arki alkaa tuntua raskaalta, on hyvä aika hengähtää ja pyytää apua - 

tarvittaessa. Hoitotiimi pyrkii järjestämään asioita perheenne kanssa, jotta saisitte kes-

kittyä vauvatahtiseen elämään!  He opastavat Sinua ja perhettäsi vastasyntyneen MMC-

vauvan hoitoon, haavan ja kivunhoitoon sekä aivopaineoireiden tunnistamiseen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kuntoutus tukee perheenne arkea 

 

Lapsen kuntoutukselle laaditaan yhdessä perheen kanssa tavoitteet. Tavoitteiden tulee 

olla mielekkäitä ja motivoida lasta.  Arjen toiminnot ovat lapsen kuntoutuksessa erittäin 

tärkeä osa.  Ne mahdollistavat lapsen omatoimisuuden kehittymisen. Apuvälineillä tue-

taan lapsen selviytymistä ja osallistumista arkiympäristössä. 
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Kuntoutus lisää lapsen omatoimisuutta.  Se aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vai-

heessa eri terapiamuodoilla. Oulun yliopistollisen sairaalan lasten neurologian MMC-

tiimi koostuu useiden erikoisalojen asiantuntijoista. Lapsesi tarpeet huomioidaan yksi-

löllisesti.  Hänen tarpeidensa mukaisesti valikoituvat työryhmän asiantuntijat. Mahdolli-

sia asiantuntijoita ovat fysioterapeutti, toimintaterapeutti, puheterapeutti, kuntoutusoh-

jaaja, uroterapeutti, vauvaperhetyöntekijä sekä sosiaalityöntekijä. Eri terapiamuodoilla 

tuetaan lapsen kehitystä ikätason mukaisesti. Kuntoutuksen tavoitteena on, että lapsesi 

pystyy toimimaan omassa lähiympäristössään ja osallistumaan perheen arkeen omien 

kykyjensä mukaisesti.  

  

 Kuntoutuksen onnistumisen kulmakivenä olet Sinä - vanhempana osallistut ja sitoudut 

lapsesi kuntoutusprosessiin. Vanhemman on tärkeää tukea ja kannustaa lapsen itsenäi-

syyttä ja omatoimista suoriutumista. Lasta tulee kannustaa tekemään uusia asioita, jotka 

auttavat häntä luottamaan itseensä. Näin hän kokee itsensä arvokkaaksi ja itsetunto ke-

hittyy.   Lasten neurologian MMC-tiimin työntekijät ohjaavat ja auttavat Sinua lapsesi 

kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Heiltä voit kysyä mieltäsi askarruttavista asioista.  

 

 

 

 

Muuta lapsesi hoidossa huomioitavaa 

 

Tutkimusten mukaan MMC-vammaan liittyy lateksiyliherkkyys. MMC-lapsen hoidossa 

on huomioitava lateksista eli luonnonkumista vapaa ympäristö. Lateksia löytyy muun 

muassa kumihanskoista, kuminauhoista, kumituteista, kumirenkaista, ilmapalloista, 

vauvojen puru-, kylpy ja muista leluista, palloista, lasten matoista, monista lääketieteel-

lisistä välineistä, joustavista sidoksista, laastareista ja fysioterapiavälineistä. 

 

Mikäli lateksiallergia on selvästi todettu, välttäkää seuraavia ruoka-aineita: banaani, 

kastanja. kiivi, avokado, peruna, tomaatti, passionhedelmä, papaija, melonit, ananas, 

mango, persikka, nektariini. 
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Lapsesi vauva-ajan perushoito ei poikkea muiden vastasyntyneiden hoidosta. Perushoi-

toon kuuluu vaipan vaihto, navan puhdistaminen, ihon kunnon seuraaminen ja hoitami-

nen sekä vauvan huomioiminen. Vauvasi varttuessa hoitohenkilökunta on kanssasi 

suunnittelemassa ja ohjaamassa vauvan tarvitseman yksilöllisen hoidon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tukivinkkejä ja linkkejä 

 

Vauvan kotiutuessa sairaalasta palveluita jatkossa saat muun muassa alla olevista lin-

keistä. Parhaimman tuen antajana on usein oma lähipiirisi.  

 

Sinulla on mahdollista saada myös vertaistukea. Vertaistuki on tutustumista samassa 

elämäntilanteessa oleviin ihmisiin. Vertaistuen avulla samankaltaisen taustan omaavat 
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ihmiset jakavat tietoa, tuntemuksia ja kokemuksia toisilleen ja saavat näin itsekin tukea. 

Moni vanhempi kokee vertaistuen tärkeäksi, kantavaksi voimavaraksi arjen keskellä. 

Vertaistukitoimintaan osallistuminen on vapaaehtoista.  

 

MMC-lapsen vanhemmille järjestetään vertaistukea sopeutumisvalmennuskurssien 

muodossa. Sopeutumisvalmennuskursseja järjestävät Oulun yliopistollinen sairaala, 

Mannerheimin lastensuojeluliitto sekä Cp-liitto. Esimerkiksi Oulun yliopistollisen sai-

raalan järjestämät perhekurssit ovat tarkoitettu koko perheelle. Sosiaalinen media tarjo-

aa myös keskustelumahdollisuuksia esimerkiksi Facebook-ryhmien muodossa. Suomen 

CP-liito ylläpitää vertaistukiryhmiä.  

 

 

Kela.fi 

Kela neuvoo ohjaa ja opastaa tarvittaessa. Kelassa voi asioida henkilökohtaisesti, postit-

se tai puhelimen avulla. Päivitettyä tietoa Kelan etuuksista ja käytössä olevista lomak-

keista löytyvät Kelan verkkosivuilta. 

 

Leijonaemot.fi  

Tukee erityislasten vanhempien jaksamista  

 

Mahdollisuuslapselle.com 

Tavoitteena edistää poikkeavasti kehittyvien lasten ja nuorten elämänlaatua ja tukea 
perhettä. 

 

Cp-liitto.fi 

Suomen cp-liitto ry on valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö. 

 

Mehyvat.fi 

Me hyvät ry toimii meningomyeloseeleä ja hydrokefaliaa sairastavien tasa-arvon lisää-

miseksi ja aseman parantamiseksi. Vertaistuki on keskeisin toimintamuoto. 

 

Sairaalasielunhoito 

Sairaalapastori toimii evankelisluterilaisen kirkon lähettämän työntekijänä sairaalassa ja 

tarjoaa omaisille ja potilaille juttuseuraa ja tukea vaikeina aikoina. Sairaalapastoreihin 
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saat yhteyden henkilökunnan välityksellä tai ottamalla itse yhteyttä. Sairaalapastori 

myös selvittää eri uskontokuntien edustajia ja ottaa heihin yhteyttä.  

 

 

 

 

 

 

 

MCC PÄHKINÄNKUORESSA 

 

Meningomyeloseele eli selkäydinkohju tarkoittaa hermostoputken takaosan sulkeutumishäiriön 

seurauksena selkäytimen pullistumista selkäytimen ulkopuolelle. Tämän seurauksena syntyy 

selkäydinkohju eli vastasyntyneellä on pullistuma jossakin kohti selkärankaa. MMC aiheuttaa 

aina jonkin asteista liikuntavammaa.  

 

MMC-lapsilla saattaa olla henkisiä ja fyysisiä kehityshäiriöitä, mutta valtaosa on oppimiskyvyl-

tään normaaleja. Lapset oppivat puhumaan normaalisti. Jatkohoidosta vastaa Oulun yliopistolli-

sen sairaalan lastenneurologian osasto. Kotiutumisen jälkeen kontrollikäynnit toteutuvat osastol-

la koulun alkamiseen saakka. Vertaistukea järjestävät lasten klinikka ja CP-liitto. 
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Tämä opas on laadittu yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopistollinen 

sairaalan lastenneurologian osaston kanssa. Oppaan ovat koonneet Outi Huhtala ja Essi 

Ojanaho, Seija Ojanaho (vesivärimaalaukset) 
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