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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää migreeniä sairastavien hoitajien koke-
muksia työhyvinvoinnistaan sekä työyhteisönsä ja esimiehensä suhtautumises-
ta ja joustosta työolosuhteiden mukauttamisen kannalta. Tavoitteena oli tuottaa 
kokemusperäistä tietoa Suomen Migreeniyhdistykselle. Opinnäytetyö on osa 
yhdistyksen Migreeni ja työelämän triggerit -projektia, jota rahoittaa Raha-
automaattiyhdistys. 
 
Opinnäytetyö oli laadullinen tutkimus ja aineisto kerättiin teemahaastatteluilla. 
Tutkimukseen osallistujat löytyivät Suomen Migreeniyhdistyksen kautta. Haas-
tattelimme 7 hoitajaa, joista 6 oli sairaanhoitajia ja 1 lähihoitaja. Haastattelut 
nauhoitettiin, litteroitiin ja aineisto analysoitiin teemoittelemalla. Teemat muo-
dostuivat analyysivaiheessa teemahaastattelurungon, tutkimuskysymysten ja 
aineiston pohjalta. 
 
Hoitajien kokemukset työyhteisöiden ja esimiesten suhtautumisesta ja joustosta 
olivat melko yhteneväisiä. Hoitajat kokivat pääsääntöisesti esimiesten välittävän 
heidän työhyvinvoinnistaan. Esimiehet olivat valmiita ja motivoituneita mukaut-
tamaan hoitajien työolosuhteita migreenin kannalta edullisemmiksi. Hoitajat pyr-
kivät myös itse järjestelemään työolosuhteitaan mahdollisuuksiensa mukaan. 
Työhyvinvointia heikensi esimiehen mahdollinen välinpitämätön asenne sekä 
työyhteisöiden riittämätön tietous migreenistä sairautena, mikä aiheutti migree-
nin oireiden ja vammauttavan vaikutuksen vähättelyä. Hoitajat kokivat kuormit-
tavaksi sen, että migreeni on näkymätön sairaus, jonka oireet eivät näy ulko-
puolisille eikä kipua voi mitata. Hoitajien kokemusten perusteella työyhteisöissä 
ei aina ymmärretty riittävästi migreenin aiheuttamia sairauspoissaoloja eikä koh-
tausten invalidisoivaa vaikutusta. Työyhteisöissä oltiin kuitenkin pääosin valmii-
ta joustamaan ja auttamaan hoitajia migreenikohtauksen ehkäisemisessä ja 
hoitamisessa työpaikalla. 
 
Työyhteisöiden ja esimiesten suhtautumisella on merkittävä vaikutus migreeniä 
sairastavien hoitajien työhyvinvointiin. Hoitajien työhyvinvointia selkeästi edistää 
ymmärtäväinen asenne sairautta kohtaan sekä työyhteisön että esimiehen ta-
holta ja se, että migreenin aiheuttamaa työkyvyttömyyttä ei kyseenalaisteta. 
Työhyvinvoinnin kehittämiseksi olisi tärkeää lisätä terveysalan työntekijöiden 
tietoutta migreenistä sairautena. Opinnäytetyön tuloksia on mahdollista hyödyn-
tää erilaisissa työyhteisöissä, joissa on migreeniä sairastavia työntekijöitä. 
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ABSTRACT 
 
 
Godt, Ditte & Halinen, Emmi. The Experiences of Occupational Health by 
Nurses with Migraine. 
41 p., 3 appendices. Language: Finnish. Helsinki, spring 2014.  
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Nursing, Option 
in Health Care. Degree: Public Health Nurse. 
 
The purpose of this study was to describe the experiences of occupational 
health by nurses with migraine. The aim was to collect information on how the 
nurses experience their work community and manager support and flexibility in 
order to help the nurses cope better with migraine in working life. This study is a 
part of The Finnish Migraine Association’s project called “Migraine and 
occupational triggers”. 
 
The method of this study was qualitative. The data was collected by 
interviewing participants that were found through The Finnish Migraine 
Association. In this study seven nurses were individually interviewed by a semi-
structured interview. The data was then transcribed and analysed by using a 
thematic analysis method. 
 
In the analysis the nurses’ experiences of their occupational health appeared 
mainly consistent. The nurses’ chances to adjust their work independently as 
much as possible contributed to their occupational health. The managers of the 
nurses were seen as supportive and flexible in modifying the nurses’ work 
environments, assignments or work shifts if needed. The results also showed 
that a manager’s negative attitude towards a nurse’s illness highly diminished 
the nurse’s occupational health. The work communities were seen supportive 
and helpful in preventing migraine attacks and colleagues were ready to help 
the nurses to cope with migraine attacks at the workplace. Nonetheless the 
nurses’ sick leaves because of migraine were seen unnecessary by the work 
communities. The work communities’ knowledge of migraine as a disabilitating 
disease was also insuffient for professionals. This sometimes led to belittling 
towards the nurses’ headache pain and ability to work. 
 
In conclusion, the managers’ and the work communities’ understanding and 
supportive attitude towards the nurses’ migraine constitute a prominent part of 
the nurses’ occupational health. As migraine can be seen as an invisible 
disease to outsiders it is important to increase the knowledge among work 
communities. The results of this study benefit both employees with migraine 
and their work communities in versatile working environments. 
 
 
 
Keywords: Migraine, occupational health, health promotion 
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1 JOHDANTO 

 

 

Noin joka kymmenes suomalainen sairastaa migreeniä, joka aiheuttaa kohtauk-

sellista päänsärkyä. Migreeni on krooninen neurologinen sairaus, joka vaikuttaa 

jokapäiväiseen toimintaan etenkin työelämässä. Monet migreenikohtauksia ai-

heuttavat tekijät ovat hyvin arkisia asioita, joihin on mahdollista itse vaikuttaa. 

Työympäristössä kohtauksen saattavat laukaista esimerkiksi huono sisäilma, 

erilaiset hajut tai kirkas valaistus. (Käypä hoito 2008.) 

 

Migreenikohtauksen aiheuttama päänsärky voi olla hyvin lamauttavaa. Mig-

reeniä sairastava ei välttämättä pysty kohtauksen aikana toimimaan normaalisti 

ja hoitamaan työtehtäviään. (Varkey, Linde & Henoch 2013, 835.) Terveysalan 

ammattilaisten tietämys migreenistä sairautena on myös puutteellista ja pään-

särkyä ei välttämättä oteta vakavasti (Rutberg & Öhrling 2012, 334–335). 

 

Opinnäytetyömme käsittelee migreeniä sairastavan hoitoalan työntekijän koke-

muksia työyhteisönsä suhtautumisesta sairauteen ja esimiehen toiminnasta 

työhyvinvoinnin edistämisessä sekä migreenin vaikutusta työhyvinvointiin. 

Työmme on osa Suomen Migreeniyhdistyksen kolmivuotista projektia Migreeni 

ja työelämän triggerit 2012–2014, jota rahoittaa Raha-automaattiyhdistys 

(RAY). Koko projektin tavoitteena on vähentää työn ja työolosuhteiden haittoja 

ja migreenikohtausten määrää sekä parantaa migreeniä sairastavien elämän-

laatua. Projektissa on toteutettu myös aiemmin yksi laadullinen kysely, jossa 

selvitettiin migreeniä sairastavien työpaikoilla jo tehtyjä muutoksia sekä muutos-

toiveita. Projektin tulosten pohjalta laaditaan nettisivusto, josta esimies, työsuo-

jelu, työterveyshuolto ja muut terveysalan ammattilaiset sekä migreeniä sairas-

tavat itse voivat etsiä tietoa. (Migreeniyhdistys 2013.) Migreeni on yksi yleisim-

mistä työikäisten kroonisista sairauksista. Se on usein vaikeahoitoinen ja vaikut-

taa jokapäiväiseen elämään. Migreenin vaikutuksia työelämään ei kuitenkaan 

ole tutkittu riittävästi ja tämän johdosta Migreeni ja työelämän triggerit -projekti 

sekä opinnäytetyömme ovat erittäin ajankohtaisia. 
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2 MIGREENI SAIRAUTENA 

 

 

2.1 Patofysiologia 

 

Migreeni aiheuttaa kohtauksellista päänsärkyä, jonka yleensä laukaisee ulkoi-

nen ärsyke. Migreenioireet kestävät 4–72 tuntia. Kansainvälinen päänsärkyseu-

ra (International Headache Society, IHS) luokittelee migreenin kahteen pää-

tyyppiin: auralliseen ja aurattomaan. Aurallista migreeniä sairastavilla (15 %) 

päänsärkykohtaus alkaa esioireilla. Useimmiten auraoireita ovat näköhäiriöt 

kuten näkökenttäpuutos tai sahalaitakuviot, puheen häiriöt ja halvausoireet. Au-

ran alkamisesta varsinaiseen kohtaukseen kuluu noin 5–60 minuuttia. Toisinaan 

aura voi esiintyä ilman päänsärkyäkin. Useimmiten migreeni on kuitenkin aura-

ton (85 %) ja alkaa suoraan kovalla, sykkivällä ja toispuoleisella päänsäryllä, 

joka pahimmillaan on täysin toimintakyvyn lamauttava. Migreenikohtaukseen 

liittyy usein autonomisen hermoston häiriöitä. (Färkkilä 2013.) 

 

Harvinaisia migreenityyppejä ovat muun muassa hemipleginen, oftalmoplegi-

nen, retinaalinen sekä basilaarimigreeni. (Färkkilä 2006, 168–169.) Hemiplegi-

nen migreeni on yksi aurallisen migreenin muoto, johon voimakkaan päänsäryn 

lisäksi liittyy halvausoireita. Halvausoireet ovat toispuoleisia ja voivat esiintyä 

joko auraoireena tai koko migreenikohtauksen ajan. (Harno 2012.) Myös basi-

laarimigreeni kuuluu auralliseen ryhmään. Basilaarimigreenille tyypillistä on erit-

täin raju pahoinvointi ja oksentelu sekä auraoireena alkava näkökenttäpuutos, 

joka etenee tilapäiseksi sokeudeksi. (Kallela 2008.) Naisilla usein voimakkaita ja 

pitkittyneitä kohtauksia aiheuttaa hormonaalinen migreeni, joka muistuttaa oi-

reiltaan basilaarimigreeniä. Tällöin migreenikohtauksiin vaikuttavat kuukautis-

kierto, raskaus ja menopaussi. (Sumelahti 2013.) Oftalmoplegiseen ja retinaali-

seen migreeniin liittyy aina silmäoireita, kuten silmää liikuttavien lihasten heik-

koutta, kaksoiskuvia, näkökenttäpuutoksia tai hetkellistä sokeutta (Haavisto 

2011, 143). 
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Migreeniä pidettiin pitkään vaskulaarisena sairautena – ensin aivoverisuonet 

supistuvat, johon elimistö reagoi verisuonten voimakkaalla laajenemisella. Ve-

risuonten supistuminen aiheuttaisi auran ja laajeneminen puolestaan päänsä-

ryn. Päänsärky on seurausta laajentuneiden verisuonten venyttämistä kipuher-

moista aivokalvolla. Nykytutkimusten mukaan migreeni ei kuitenkaan ole pel-

kästään auran ja päänsäryn yhdistelmä vaan pitkäkestoinen ja monimuotoinen 

häiriötila, jossa on patofysiologisesti useampia eri vaiheita. Näin ollen oireyhty-

män on oltava keskushermostoperäinen. Tutkimusten myötä migreeni muuttui 

vaskulaarisesta sairaudesta neurologiseksi. Alttius sairastua migreeniin on vah-

vasti perinnöllistä. (Kallela 2005.) 

 

Nykykäsityksen mukaan aivoverenkierron muutokset ovat sekundaarisia tapah-

tumia migreenikohtauksessa, kun primaaritapahtuma on hermosolutoiminnan 

muutos. Migreenikohtauksen laukaisee ulkoinen ärsyke (triggeri), joka aiheuttaa 

aivoissa hermosolutoiminnan muutoksen. Tämän seurauksena aivoverisuonissa 

tapahtuu muutoksia, joista seuraa päänsärkyvaihe. (Färkkilä 2006, 170.) 

 

 

2.2 Epidemiologia 

 

Arviolta noin joka kymmenes suomalainen sairastaa migreeniä. Heistä noin 80 

% on naisia. Koska migreenin vallitsevuus työikäisessä väestössä on suuri, on 

se myös kuudenneksi yleisin sairauspoissaolojen syy. (Nissilä 2012, 28.) 

 

Migreenin ja siihen liittyvien tekijöiden esiintyvyyttä on tutkittu suomalaisessa 

työikäisessä väestössä (20–54-vuotiaat). Tutkimuksen mukaan suomalaisista 

työikäisistä naisista 25,2 % oli saanut migreenidiagnoosin ja miehistä 11 %. 

Terveydenhuoltohenkilöstöstä 18,6 %:lla oli migreenidiagnoosi. (Rantala, Sum-

manen & Mattila 2007, 22.) 
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2.3 Diagnosointi 

 

Migreenin diagnosointi perustuu potilaan antamiin taustatietoihin sairauden ku-

lusta sekä potilaan kohtauksen ulkopuoliseen normaaliin neurologiseen tilaan. 

Päänsäryn oireiden kohdalla tulee huomioida erotusdiagnostiikka aurattoman ja 

aurallisen migreenin ja esimerkiksi jännityspäänsäryn, sarjoittaisen päänsäryn, 

TIA-kohtauksen sekä meningiitin välillä, joiden oireet tulee erottaa migreenin 

oireista. (Färkkilä 2013.) 

 

TAULUKKO 1. Aurattoman ja aurallisen migreenin määritelmät ja diagnostiset 

kriteerit (IHS) 

 

Auraton migreeni: 

 

Päänsärkykohtauksia ollut 5 tai enemmän, koh-

tauksien kesto on 4–72 tuntia ja kohtauksien 

aikana on ilmennyt ainakin 2 oiretta A-

ryhmästä ja 1 oire B-ryhmästä. 

 

A-ryhmä: 

• Sykkivää särkyä 

• Toispuoleista särkyä 

• Kohtalaista tai kovempaa särkyä ja 

särky estää tavallisia toimintoja 

• Särky voimistuu fyysisestä aktiviteetis-

ta 

 

B-ryhmä: 

• Oksentelu tai pahoinvointi 

• Ääniherkkyyttä 

• Valonarkuutta 

 

 

Aurallinen migreeni: 

 

Päänsärkykohtauksia ollut 2 tai enemmän, au-

rattoman migreenin kriteerit täyttyvät päänsä-

ryn osalta ja 3 seuraavista piirteistä esiintyy 

kohtauksien aikana: 

 

• Auraoire 

• Päänsärky seuraa aurasta alle 60 minuu-

tissa 

• Auran kesto ei ylitä 60 minuuttia 

• Auroja esiintyy 2 peräkkäin tai aura kestää 

yli 4 minuuttia 

(Käypä hoito 2008.) 
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2.4 Hoito ja ennaltaehkäisy 

 

Migreenin hoito pohjautuu oikeanlaatuiseen diagnoosiin sekä luottamukselli-

seen potilaan ja lääkärin väliseen suhteeseen. Hoitomuodon valinta perustuu 

huolelliseen sairauden kulun, oireiden ja päänsärkykohtauksien kuvauksen sel-

vittämiseen sekä potilaan elämäntapojen- ja laadun kartoittamiseen. Mig-

reenikohtauksen tyyppi vaikuttaa hoidon valintaan. Päänsärkykohtauksen vai-

keusaste, alkamisajankohta ja olosuhteet, muut mahdolliset sairaudet, fyysiset 

oireet kuten oksentelu tai pahoinvointi sekä hoidosta seuraavat mahdolliset hait-

tavaikutukset tulee ottaa huomioon hoitomuotoa päätettäessä. (Käypä hoito 

2008.) 

 

Migreenikohtauksien ennaltaehkäisyn kannalta oleellista on tunnistaa yksilölliset 

kohtauksen laukaisevat tekijät. Sellaisia kohtauksen laukaisevia tekijöitä, mitkä 

ovat tiedossa, on syytä vältellä mahdollisuuksien mukaan jokapäiväisessä elä-

mässä. Näitä tekijöitä voivat olla esimerkiksi tietyt ruoka-aineet tai juomat, ym-

päristön vaikutukset kuten kirkkaat valot, tupakansavu, hajusteet tai fyysiset 

tekijät kuten stressi, rasitus tai väsymys. Arkielämän ja töiden suunnittelu sekä 

säännölliset elämäntavat edistävät migreenin hallintaa ja hyvinvointia. Hyvin-

vointia, tyytyväisyyttä elämään ja omaa jaksamista edistää myös hyväksyntä 

migreenin aiheuttamista mahdollisista rajoitteista elämässä. (Varkey, Linde & 

Henoch 2013, 838.)  

 

 

2.4.1 Lääkehoito 

 

Migreenikohtauksien kanssa voi tulla toimeen ilman särkylääkitystä tai vähäisen 

lääkityksen avulla. Yleisimpiä käytettyjä kipu- ja pahoinvointilääkkeitä ovat 

muun muassa asetyylisalisyylihappo- ja parasetamolivalmisteet sekä pahoin-

vointilääkkeenä metoklopramidi, jonka on arveltu tehostavan muiden samanai-

kaisesti otettujen lääkkeiden imeytymistä pahoinvointia ehkäisevän vaikutuk-

sensa ohella. Migreenikohtauksen lääkehoidossa voidaan käyttää myös tarvit-
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taessa tulehduskipulääkkeitä sekä laajempaa valikoimaa muita lääkkeitä, kuten 

erilaisia triptaaneita, joiden kipua lievittävä vaikutus perustuu kohtauksen aikana 

laajentuneiden aivoverisuonien supistamiseen. Riittävän ison kipulääkeannok-

sen ottaminen on suositeltavaa heti kohtauksien ensioireiden alkaessa ja joskus 

hyötyä voi esiintyä myös rauhoittavan- ja kohtauslääkkeen yhdistämisestä. 

(Käypä hoito 2008.) 

 

 

2.4.2 Estohoito 

 

Usein toistuvat päänsärkykohtaukset herkistävät kivulle ja voivat aiheuttaa 

kroonisen migreenin. Tällöin migreenin estohoito on tärkeä keino ennaltaeh-

käisyn toteuttamisessa ja kivun kehittymisen katkaisemisessa mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa. Estohoitoa voidaan harkita kun kohtaukset häiritsevät 

merkittävästi normaalia elämää. Hoito voidaan toteuttaa joko lääkkeellisesti pit-

käaikaisella ja säännöllisellä estolääkityksellä tai ei-lääkkeellisin keinoin, kuten 

muun muassa akupunktiohoidolla. Hoidon toteutus tapahtuu aina hoitavan lää-

kärin seurannassa ja joskus estolääkitystä voi joutua käyttämään vuosien ajan. 

(Harno 2008.) 
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3 MIGREENIÄ SAIRASTAVAN HOITAJAN TYÖHYVINVOINTI 

 

 

3.1 Migreenin vaikutukset työhyvinvointiin 

 

Migreeni on krooninen sairaus, joten se vaikuttaa jokapäiväiseen toimintaan 

myös työelämässä. Monet migreenikohtauksia aiheuttavat tekijät ovat hyvin ar-

kisia asioita. Työympäristössä kohtauksen saattaa laukaista esimerkiksi huono 

sisäilma, erilaiset hajut tai kirkas valaistus. (Käypä hoito 2008.) Migreeniä sai-

rastavat kokevat elämänlaatunsa ja terveydentilansa keskimääräistä huonom-

maksi sekä ovat alttiimpia sairastumaan muun muassa masennukseen ja ahdis-

tuneisuushäiriöihin (Rantala ym. 2007, 20). 

 

Koska migreeni on kohtauksen aikana invalidisoiva ja usein kohtausten välillä-

kin työkykyä alentava sairaus, sen merkitys suomalaisessa työelämässä on 

suuri. Yksilölle merkittävien elämänlaatua heikentävien haittojen lisäksi migreeni 

näkyy sairauspoissaoloina sekä hoitokustannuksina. (Martikainen, Färkkilä & 

Kallela 2003.) Migreeni aiheuttaa keskimäärin yhden sairauspoissaolopäivän 

kuukaudessa sekä vuodessa 630 euron lääke- ja hoitokustannukset migreeniä 

sairastavalle ja yhteiskunnalle (Nissilä 2012, 28). Epäsuoria kustannuksia työ-

elämälle aiheuttavat suunnittelemattomat ja toistuvat poissaolot (absenteeismi) 

sekä heikentynyt työkyky työpaikalla sairaudesta johtuen (presenteeismi). Mig-

reeni sekä muut päänsäryt ovat eräitä merkittävimpiä sairauksia, mitkä lisäävät 

presenteeismistä johtuvia kustannuksia työelämälle sekä aiheuttavat työtuotta-

vuuden heikentymistä. (Weiss, Bernards & Price 2008, 495–496.) 

 

Työhyvinvoinnin edistämisen vastuu on työelämässä organisaatioiden johdolla 

sekä esimiehillä. Johdon ja esimiesten velvollisuutena on huolehtia, että työn-

teko olisi työntekijöille sujuvaa ja mielekästä sekä terveyttä ylläpitävää. Toimi-

vassa ja terveessä organisaatiossa työntekijällä tulisi olla mahdollisuus vaikut-

taa omien voimavarojensa käyttöön ja kohdentamiseen liittyviin ratkaisuihin. 

Johtajat ja esimiehet puolestaan tunnistavat sekä hoitavat mahdollisia ongelmia 
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ja toteuttavat muutoksia ja uudelleenjärjestelyitä. (Setälä & Ala-Tuuhonen 2010, 

256.) 

 

Migreeniä sairastavien työntekijöiden työhyvinvointia voidaan pyrkiä edistämään 

eri tavoin, kun sairaus otetaan puheeksi esimiehen kanssa. Työntekijä voi ker-

toa esimiehelleen migreenistä neurologisena sairautena, kohtauksien vaikutuk-

sesta vointiin, käyttämistään hoitomuodoista sekä tavoistaan yrittää edistää 

omaa hyvinvointia ja migreenin hallintaa. Esimiehelle voi myös esittää hoitavan 

lääkärin lausunnon diagnoosista. (McLean 2009, 124.) Työterveyshuollon am-

mattilaiset voivat olla työpaikalla työntekijän ja esimiehen tukena arvioimassa 

esimerkiksi työympäristöön liittyvien muutoksien hyödyllisyyttä ja vaikutusta. 

Ympäristön triggereiden tunnistaminen ja ympäristön mukauttaminen ovat mer-

kittäviä keinoja migreenikohtauksien ehkäisemisessä. (Berry 2007, 54.) Työajan 

joustavuudesta voi olla myös hyötyä kohtauksien ennaltaehkäisemisessä (Mc-

Lean 2009, 126). 

 

Työntekijöiden työhyvinvointia voidaan edistää myös tunnistamalla diagnosoi-

mattomat migreenit ja ohjaamalla migreeniä sairastavat hoidon piiriin. Työter-

veyshuolto voi tarjota migreeniä sairastavalle ohjausta ja neuvontaa ympäristön 

triggereistä sekä terveellisistä ja säännöllisistä elämäntavoista, joilla voidaan 

pyrkiä parempaan migreenin hallintaan. (Berry 2007, 54.) 

 

 

3.2 Kokemuksia migreenistä 

 

Migreeniä sairastavien naisten kokemuksien mukaan migreeni aiheuttaa epä-

varmuutta arjessa selviytymisestä. Migreenidiagnoosi tarkoittaa jatkuvaa valmi-

utta hoitaa alkanutta kohtausta sekä murehtimista seuraavasta kohtauksesta. 

Hallinnan tunteen puute vaikeuttaa suunnitelmien tekoa ja rajoittaa sosiaalista 

osallistumista. Migreeniä sairastavat tuntevat tulevansa tahtomattaan sosiaali-

sesti eristetyiksi. (Rutberg & Öhrling 2012, 329.) 
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Koska migreeni ei näy ulospäin, tuntevat migreeniä sairastavat usein, että heitä 

ei uskota. Epäilyksen aiheuttama stressi ja syyllisyys sekä laukaisee kohtauksia 

että estää joitain migreenikkoja pitämästä sairauslomaa. Leimaantumisen pe-

lossa kohtauksia piilotellaan töissä ja kotiin lähdetään vain, jos on aivan pakko. 

Migreeniä sairastavat toivovat työyhteisöiltään enemmän ymmärrystä sekä tie-

toa migreenistä, ettei sairautta tarvitsisi peitellä ja että sen hoitaminen myös 

työpaikalla helpottuisi. Tämä vähentäisi migreeniä sairastavien stressiä sekä 

kohtausten määrää. (Rutberg & Öhrling 2012, 332–335.) 

 

Terveysalan työntekijöiden tietämys migreenistä ja sen invalidisoivista vaikutuk-

sista jokapäiväiseen elämään on heikkoa. Migreeniä sairastavat kokevat, että 

edes ammattilaiset eivät usko heidän sairautensa olevan todellinen. Terveys-

alan työntekijöiden vähättelevä ja tietämätön suhtautuminen migreeniin sairau-

tena aiheuttaa terveydenhoidon piiriin hakeutumatta jättämisen. Tämä johtaa 

puutteelliseen migreenin hoitoon. (Rutberg & Öhrling 2012, 334.) 

 

 

3.3 Ympäristön mukauttaminen ja triggerien välttäminen 

 

Triggerit tunnistamalla ja niitä välttämällä migreeniä sairastava voi lisätä hallin-

nan tunnetta sairaudestaan, mutta samalla myös rajoittaa elämäänsä tarpeet-

tomasti. Kaikkia migreeniä laukaisevia tekijöitä ei kuitenkaan voi välttää, kuten 

säätiloja tai hormonitoimintaa. Migreenikohtauksen ennaltaehkäisy on jatkuvaa 

tasapainoilua riittävän ja liiallisen triggerien välttämisen välillä sekä työelämässä 

että vapaa-ajalla. (Varkey, Linde & Henoch 2013, 841.) 

 

Migreeniä sairastavan on hyvä tunnistaa ja välttää tiedossa olevia ärsykkeitä, 

koska migreenikohtauksen laukaisee yleensä ulkoinen tekijä. Migreenikohtauk-

sen ärsykkeistä yleisin on kirkas valo. Muita tavallisia laukaisevia tekijöitä ovat 

stressi, hajut, lämpötilan (kuumuus) ja sään merkittävät muutokset, vuorokausi-

rytmin ja unen muutokset, hormonaaliset vaikutukset, alkoholi, tupakansavu ja 

verensokerin suuret vaihtelut sekä mahdollisesti muutamat ruoka-aineet. (Var-

key, Linde & Henoch 2013, 838.) 
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Kohtauksen aikana oireita voi lievittää ympäristöolosuhteita mukauttamalla. 

Rauhallinen, pimeä ja viileä ympäristö helpottaa kohtauksen oireita. Tutkimuk-

sien mukaan lepo ja nukkuminen auttavat, ja kylmien kääreiden käytön on to-

dettu helpottavan oireita. Ympäristömuutokset voivat auttaa lievän kohtauksen 

aikana, mutta lääkehoitoa tarvitaan yleisesti kohtalaisissa ja kovissa päänsärky-

kohtauksissa. (Käypä hoito 2008.) 

 

 

3.4 Elämäntavat migreenin hallinnassa 

 

Migreenikohtausten ennaltaehkäisy on yksi tärkeimpiä selviytymiskeinoja mig-

reeniä sairastavan arjessa. Elämäntavoilla ja etenkin niiden säännöllisyydellä 

on merkittävä vaikutus migreenin hallinnassa. Migreenin hallinta vaatii sairau-

den ja tarpeellisten elämäntapamuutosten hyväksymistä, mutta niiden ei pidä 

antaa hallita koko elämää. (Varkey, Linde & Henoch 2013, 835.) 

 

Migreeniä sairastavat pitävät triggerien välttämistä itsestäänselvyytenä. He 

myös pyrkivät suunnittelemaan päivänsä etukäteen sekä huolehtimaan stressin 

hallinnasta, riittävästä levosta, liikunnasta, säännöllisistä ruokailuista ja juomi-

sesta. Koska migreenin hallintaa helpottavat elämäntavat ovat toisinaan rajoit-

tavia ja turhauttavia, on ympäristön tuki erityisen tärkeää hyvinvointia edistävien 

elämäntapojen ylläpitämisessä. Migreenin hallinnan edistäminen elämäntavoilla 

on jatkuvaa tasapainoilua riittävän ja liiallisen triggerien välttelyn sekä vapaa-

ajan toiminnan rajoittamisen välillä. Migreeniä sairastava joutuu punnitsemaan 

säännöllisten elämäntapojen ylläpitämisen sekä joistakin nauttimistaan asioista 

luopumisen hyötyjä ja haittoja. (Varkey, Linde & Henoch 2013, 837–839.) 
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4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYS 

 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on selvittää migreeniä sairastavan hoitoalan 

työntekijän kokemuksia työyhteisönsä ja esimiehensä suhtautumisesta ja toi-

minnasta sairauden suhteen sekä migreenin vaikutuksista työhyvinvointiin. Sel-

vitämme sekä työhyvinvointia edistäviä että heikentäviä tekijöitä. Tavoitteena on 

tuottaa kuvailevaa ja kartoittavaa kokemustietoa Suomen Migreeniyhdistykselle. 

Yhdistys hyödyntää kokemustietoa Migreeni ja työelämän triggerit –

projektissaan. Kirjoitamme opinnäytetyöstämme myös artikkelin yhdistyksen 

jäsenlehteen. Opinnäytetyöllämme pyrimme herättämään ajatuksia ja keskuste-

lua työhyvinvoinnin edistämisestä erilaisissa työyhteisöissä, joissa on migreeniä 

sairastavia työntekijöitä. Opinnäytetyöstämme voivat hyötyä niin migreeniä sai-

rastavat itse kuin heidän työyhteisönsä ja esimiehensä. 

 

 

Tutkimuskysymykset ovat 

 

1. Miten migreeni sairautena vaikuttaa hoitajien työhyvinvointiin? 

2. Millaisia kokemuksia migreeniä sairastavilla hoitajilla on työyhteisön suh-

tautumisesta sairauteen? 

3. Millaisia kokemuksia migreeniä sairastavilla hoitajilla on esimiehen toi-

minnasta työhyvinvoinnin edistämisessä? 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

5.1 Laadullinen tutkimus ja teemahaastattelu 

 

Laadullisen tutkimuksen perustana on merkityksellinen kokemustieto ihmisen 

elämästä. Tutkimuksen lähtökohtana ovat tarinat, kertomukset ja merkitykset 

tutkittavasta aiheesta. Tämä piirre erottaa olennaisesti laadullisen tutkimuksen 

määrällisestä tutkimuksesta. Laadullisen tutkimuksen tuloksista ei voida muo-

dostaa yleistettävää tilastollista tietoa samalla tavoin kuten määrällisissä tutki-

muksissa. Tavoite on kuitenkin yhteinen molemmissa tutkimussuuntauksissa - 

tutkittavien ilmiöiden totuuden selvittäminen ja uuden tiedon jäsentäminen hallit-

tuun muotoon. (Kylmä & Juvakka 2012, 16–17.) Opinnäytetyömme toteuttami-

nen laadullisena tutkimuksena oli selkeä valinta, koska tutkimuksessamme sel-

vitimme kokemustietoa aiheesta, jota ei ole paljoa tutkittu aiemmin. 

 

TAULUKKO 2. Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet 

- Lähtökohtana induktiivisuus 

- Tavoitteena osallistujien näkökulman 

ymmärtäminen 

- Tutkimusta ohjaavat mitä, miksi ja miten 

– kysymykset 

- Tutkimustehtävien tarkentuminen tutki-

musprosessin aikana 

- Osallistujien valinta tarkoituksenmukai-

suuden perusteella 

- Osallistujia yleensä vähän 

- Aineistonkeruu avoimin menetelmin 

- Läheinen kontakti tutkimuksen osallistujiin 

- Tutkimuksen tekijän rooli aktiivinen osallis-

tuja 

- Luonnollisten olosuhteiden painottaminen 

- Tiedon kontekstuaalisuus 

- Aineistona merkityksiä ilmentävät sanat 

- Aineiston analyysi lähtökohdaltaan induktii-

vinen 

- Tutkimusaiheesta on vähän tutkimustietoa 

(Kylmä & Juvakka 2012, 31.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa haastateltavat valitaan tarkoituksenmukaisesti ja 

saatua aineistoa käsitellään ainutlaatuisina tapauksina sekä analysoidaan sen 

mukaisesti. Laadullisessa tutkimuksessa on myös tavoitteena etsiä säännön-

mukaisuuksia, yhteneväisyyksiä ja eroja haastateltavilta saadussa tutkimusma-

teriaalissa. Teemahaastattelu tuo esiin haastateltavien omat näkökulmat eikä 

perustu tilastoihin ja mittaamiseen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2012, 164–

166.) Teemahaastattelussa aihepiiri on etukäteen rajattu, mutta kysymyksillä ei 
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ole tarkkaa muotoa eikä järjestystä. Haastattelijan tehtävä on varmistaa, että 

jokaisen haastateltavan kanssa käydään samat aiheet läpi. (Eskola & Suoranta 

1998, 87.) 

 

Teemahaastattelu sopii mielestämme hyvin tutkimuksemme aineistonkeruun 

menetelmäksi, koska kyseessä on laadullinen tutkimus ja kokemustiedon keruu. 

Teemahaastattelu on aineistonkeruu menetelmänä monipuolinen ja kattava se-

kä antaa enemmän mahdollisuuksia avoimille vastauksille ja keskusteluille 

haastattelun aikana kuin esimerkiksi lomakekysely. Rajattujen teemojen avulla 

voimme kerätä kattavasti avointa ja omakohtaista kokemustietoa. 

 

 

5.2 Tutkimukseen osallistujat  

 

Opinnäytetyötä aloittaessamme tutkimukseen osallistujien rajauksena oli terve-

ysalan työntekijät. Tutkimukseen osallistumisen kriteereinä oli terveysalan am-

matti, työympäristö ja työyhteisö sekä diagnosoitu migreeni. Kriteerien perus-

teella rajasimme haastateltaviksi ilmoittautuneita. Heistä kriteerit täyttäviä olivat 

kuitenkin kaikki hoitajia, joten rajasimme myös tutkimuksemme kohderyhmän 

migreeniä sairastaviksi hoitajiksi. Haastatteluihin osallistui 7 hoitajaa, joista 6 oli 

sairaanhoitajia ja yksi lähihoitaja. Osallistujista kahdella oli hoitoalan opinnot 

vielä osittain kesken haastattelun toteutumisen aikana. Kaikki hoitajat olivat nai-

sia ja kaikkien osallistujien esimiehet olivat tietoisia heidän migreenistään. Osal-

listujista muutamat olivat joutuneet aiemmin migreenin takia vaihtamaan työ-

paikkaa tai työtoimenkuvaa. 

 

Jokainen osallistujista työskenteli haastattelun tapahtuma-aikana hoitoalan 

ammatissa vaihtelevissa terveysalan työympäristöissä. Työpaikkana hoitajilla 

saattoi olla vuodeosasto-, leikkaussali-, toimisto- tai ryhmäkotityyppinen. Terve-

ysalan monipuoliset työpaikat, työympäristöt, vaihtelevat työvuorot sekä työtoi-

menkuvien erilaisuus palvelivat hyvin opinnäytetyömme tutkimusaihetta, kun 

tavoitteenamme oli selvittää kokemuksia migreeniä sairastavien hoitajien työhy-
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vinvoinnista sekä työyhteisön ja esimiehen työolosuhteiden joustamisesta mig-

reenin kannalta. 

 

 

5.3 Aineiston keruu 

 

Haastateltavien etsinnän aloitimme laatimalla infokirjeen (Liite 1), jonka Mig-

reeniyhdistyksen yhteyshenkilömme lähetti sähköpostilla yhdistyksen pääkau-

punkiseudun ja lähikuntien jäsenille. Tutkimuksesta ja haastattelusta kiinnostu-

neet henkilöt ottivat meihin tämän jälkeen yhteyttä ja rajasimme haastatteluun 

osallistujia tutkimuksen kriteerien perusteella. Haastattelut toteutimme marras-

kuun 2013 ja helmikuun 2014 välillä. Haastattelupaikkoina käytimme ammatti-

korkeakoulumme tiloja tai haastateltavan työpaikkaa. 

 

Ennen haastattelun aloittamista, laadimme jokaisen osallistujan kanssa haastat-

telusopimuksen (Liite 2) kahtena kappaleena. Toinen kappale jäi haastateltaval-

le itselleen ja toinen meille. Haastattelut toteutimme aina samalla tavalla jokai-

sen haastattelun kohdalla. Aineiston keräsimme teemahaastatteluilla ja käytim-

me haastatteluissa tukena ennalta laatimaamme teemahaastattelurunkoa (Lii-

te3). Toteutimme haastattelut parityönä, lukuun ottamatta yhtä haastatteluker-

taa. Toinen meistä suoritti varsinaisen haastattelun ja toinen kirjasi muistiin-

panoja sekä seurasi haastattelurungosta, että samat haastatteluaiheet tuli käy-

tyä läpi jokaisen osallistujan kanssa. Haastattelut nauhoitimme kahdella eri tal-

lennusvälineellä ja haastattelut kestivät 20–40 minuuttia. Nauhoitetun haastatte-

luaineiston jaoimme puoliksi niin, että toinen meistä litteroi 4 haastattelua ja toi-

nen 3. Litteroitua aineistoa kertyi yhteensä 94 sivua. 

 

 

5.4 Aineiston analyysi 

 

Luimme litteroitua aineistoa useamman kerran läpi ja aineistosta nousi esille 

selkeitä teemoja tutkimuskysymyksiin pohjautuen. Tämän vuoksi päädyimme 
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valitsemaan aineiston analyysimenetelmäksi teemoittelun, jota lähdimme jäsen-

telemään koodauksen avulla. 

 

Teemoittelu on luonteva tapa lähteä analysoimaan teemahaastattelua, koska 

aineistossa esiintyy yleensä teemahaastattelun aiheet eri tavoin. Aineistosta voi 

myös nousta uusia teemoja, joten litteroitua tekstiä tulisikin aina tarkastella 

avoimesti ja ennakkoluulottomasti. Teemoittelua toteutetaan järjestelemällä ai-

neistosta esiin nousseita teemoja omiksi kokonaisuuksiin. Tutkimusraportissa 

voidaan käyttää myös näytepaloja eli sitaatteja aineistosta, joiden avulla voi-

daan osoittaa teemojen ja analyysin perustuvan tutkimusaineistoon. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

Koodauksella tarkoitetaan merkintöjä tai luokitteluita, joita tehdään litteroituun 

aineistoon. Koodattu aineisto on selkeämmin jäsenneltyä ja tekstistä löytää no-

peammin analyysin kannalta merkittävät kohdat. Aineiston analyysin lähtökoh-

dista riippuen tekstistä voi koodata sanoja, lauseita tai pidempiä kappaleita. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

Tulostimme litteroidun aineiston ja koodasimme sen alleviivaamalla värikynillä 

lauseita ja kappaleita, joissa esiintyi tiettyjä pääteemoja. Värikyniä käyttämällä 

aineistosta nousi selkeästi esille tutkimuksen kannalta olennaiset vastaukset 

omina teemoinaan. Samankaltaisten vastausten pohjalta kirjoitimme pelkistetty-

jä, yksittäisiä lauseita kuvaamaan koodattuja teemoja. Nämä yksinkertaistetut 

lauseet tulostimme paperille ja leikkasimme jokaisen lauseen erillisiksi suika-

leiksi. Järjestimme suikaleet pääteemojen alle pienemmiksi alateemoiksi ja näin 

hahmottelimme kokonaisuutta tuloksia varten. Pääteemana saattoi olla esimer-

kiksi työyhteisö ja työkaverit, jonka yhdeksi alateemaksi tuli työyhteisön ymmär-

rys migreenistä. Pääteemojen ja alateemojen analysoinnin ja järjestelyiden jäl-

keen kirjoitimme yhteenvedon tuloksista. Tulosten kuvaamisen yhteydessä esi-

timme myös sitaatteja haastatteluista. 
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6 TULOKSET 

 

 

6.1 Työhyvinvointia edistävät tekijät 

 

 

6.1.1 Esimiehen tietämys ja ymmärrys migreenistä 

 

Yleisesti esimiesten suhtautuminen ja ymmärrys migreeniä kohtaan koettiin hy-

väksi. Esimiehet tukivat migreeniä sairastavia työntekijöitä ja olivat joustavia 

yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa sekä arvostivat työntekijöitään. Esimies-

ten ymmärrys ja tiedon määrä migreenistä sairautena oli parempaa, jos esimie-

hellä itsellään tai jollain hänen lähipiirissään oli migreeni.  

 

Tosi myönteisesti, että hän on kyllä hyvin ymmärtäväinen ja jousta-
va, että tota ja ottaa kyllä kaikki muutkin yksilölliset tarpeet mun 
mielest tosi hyvin huomioon, että ja sit aina kysyy kehityskeskuste-
luissa, et miten sen kaa pärjää ja jaksaa ja näin, että. 
 
Mä tiedän, et mun osastonhoitajalla on tosi kova migreeni välil, ni 
mä tiedän häneltki, hänel on kyl se ymmärrys, et mitä se on. 

 

 

6.1.2 Esimiehen toiminta työhyvinvoinnin edistämiseksi 

 

Esimiehet olivat kiinnostuneita työntekijöidensä jaksamisesta ja hyvinvoinnista 

sekä yrittivät panostaa heidän työkyvyn ja terveyden ylläpitoon. Esimiehet kan-

nustivat migreeniä sairastavia työntekijöitä esimerkiksi ylläpitämään terveellisiä 

elintapoja sekä lepäämään riittävästi. Esimiehet olivat valmiita mukauttamaan 

työolosuhteita ja työaikoja migreeniin kohdistuvien tarpeiden mukaan. Esimiehet 

eivät pääsääntöisesti vaatineet sairauslomatodistusta migreenin aiheuttamista 

lyhyistä poissaoloista, mikä koettiin hyväksi. Esimiesten kanssa oli sovittu, että 

migreenikohtauksen alkaessa työpäivän aikana, kotiin sai tarvittaessa lähteä 

omalla ilmoituksella ja työpäivä laskettiin suoritetuksi. 
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- - mun mielest esimiehen kannalta tai taholta tulee tosi paljon just 
sellast kannustusta, että muistaa levätä ja muistaa pitää itestä huol-
ta ja niinku monella tavalla, että. 
 
Mä vaan ilmotan, tää on tosi hyvä, mä vaan ilmotan, et en tuu tai 
mä tuun vähän myöhässä. Et ei hän epäile hetkeäkään, että näin ei 
ois. 

 

 

6.1.3 Esimiehen jousto työympäristön ja työvuorojen mukauttamisessa 

 

Käytännössä esimiesten toiminta migreenikohtausten ehkäisemiseksi näkyi työ-

ympäristön ja työvuorojen mukauttamisena. Esimiehet olivat valmiita tekemään 

muutoksia työhön liittyvissä järjestelyissä sekä pyydettäessä että itsenäisesti. 

He esimerkiksi kyselivät työntekijän vointia, panostivat ergonomiaan ja työter-

veyshuollon palveluihin. Työntekijät kokivat, että esimiesten kanssa oli mahdol-

lista ja helppoa ottaa yksilöllisten järjestelyiden tarve puheeksi. Esimiehet suh-

tautuivat hyvin muutostarpeisiin sekä olivat joustavia järjestelyiden suhteen. 

Pääsääntöisesti esimiehet eivät vaatineet lääkärinlausuntoa migreenistä työym-

päristö- ja työaikajärjestelyitä varten. 

 

Vois varmaan joo (ottaa puheeksi), että jos ois joku tämmönen va-
laistus- tai tietokoneenruutujuttu tai joku tämmönen ergonomiajuttu, 
ni varmaan vois ja kyl ne varmaan yrittäis sitte niinku muuttaa sitä. 
 
Mut että kyl siis esimerkiks työterveyshuollosta niinku on sit järjes-
tetty niinku ergonomiaa tai työfysioterapeutti on tullu kattomaan nii-
tä työasentoja ja sitte on hommattu kaikenlaisia vimpaimia ja apu-
välineitä, että millä voi olla helpompaa ja katottu työtasojen korke-
uksia ja kaikkii tämmösii, hommattu erilaisii tuoleja ja kaikkee, että 
must siihen on aika paljon niinku panostettu meijän työpaikalla. 

 

Esimiehille pystyi esittämään työvuorotoiveita ja työntekijöillä oli myös mahdolli-

suus vaikuttaa omiin työvuoroihinsa. Esimiehet olivat muun muassa pyrkineet 

minimoimaan migreeniä sairastavien yövuorot, siirtäneet heidät kokonaan päi-

vätöihin tai sellaisiin työtehtäviin, missä tauoille pääsy oli helpompaa. 

 

Siin on niinku kyllä huomioitu myös yksilöllisiä tarpeita sit siinä, että 

työvuorojen suunnittelussa. 
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Mun ei oo tarvinnu tehdä yövuoroo ollenkaan. Mä itse asiassa ite 

päätän vuorot. 

 

- - hän kyllä niinku tiedostaa sen, että tarviin niitä taukoja - - hän pi-

tää huolta siitä, et ihmiset pääsee tauolle, että pääsee syömään ja 

sit jos tarvii ottaa lääkettä, ni ilman muuta sit järjestyy aina, et tulee 

joku päästämään, et ei oo ollu mitään ongelmia sen suhteen. 

 

 

6.1.4 Tietämys ja ymmärrys migreenistä työyhteisössä 

 

Vaikka vain harva koki työyhteisönsä tietämyksen migreenistä olevan riittävällä 

tasolla, koettiin työyhteisöistä löytyvän kuitenkin ymmärrystä migreeniä kohtaan. 

Kaikki haastatteluihin osallistuneet olivat kertoneet ainakin osalle työyhteisössä 

sairastavansa migreeniä. Suhtautumisen kerrottiin olevan asiallista etenkin, jos 

työyhteisössä oli tiedossa, että sairaus on neurologin diagnosoima. Vaikka työ-

yhteisön suhtautuminen oli hyvää, koettiin ulkopuolisen olevan mahdotonta 

ymmärtää kohtauksen vammauttavaa vaikutusta, jos siitä ei ole omakohtaista 

kokemusta. Erityisesti korostui, että tietämys ja ymmärrys migreeniä kohtaan 

olivat parempia, jos työyhteisössä oli muitakin migreeniä sairastavia. 

 

Soon ihan rehellisesti ulkopuolisen on hyvin vaikee ymmärtää, jos-
sei sitä oo kokenu koskaan. 
 
Kyl se must tuntuu et se (tieto ja ymmärrys) aika hyvä on, on kyllä. 
Et tietysti aina on joku joka tykkää et se on niinku töistä lintsaamis-
ta. 

 

 

6.1.5 Työyhteisön tuki ja suhtautuminen mukautettuihin työolosuhteisiin 

 

Haastatteluista nousi esiin, että työyhteisöissä autettiin ja tuettiin kohtauksen 

hoitoa työpaikalla muun muassa mahdollistamalla ylimääräisen tai pidemmän 

tauon pitäminen, päästämällä syömään, lepäämään ja ottamaan lääkkeitä tai 

vaihtamalla kokonaan työvuoroja. Tarvittaessa työstä kehotettiin lähtemään ko-
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tiin ja myös huolehdittiin kotiin pääsemisestä. Yleisesti kohtauksen hoitoon työ-

paikalla suhtauduttiin sairauspoissaoloja paremmin. Työyhteisön koettiin huo-

lehtivan migreeniä sairastavan jaksamisesta, joka ilmeni esimerkiksi kehotuk-

sena tauon pitämisestä. Työyhteisöissä oltiin valmiita joustamaan kohtauksen 

sattuessa esimerkiksi siirtämällä työtehtävien muiden hoidettavaksi. 

 

Kyl ihmiset ymmärtää, et nyt se on siinä pisteessä, et se ei vaan 
kykene tekemään niitä töitään. Kyl ne huolehtii siitä, et mä kotia 
sieltä selviän ja varmistaa sit vielä. Et se on ihan oikeesti positiivis-
ta, et kyl he ymmärtää, mistä puhutaan. 
 
- - yks työntekijä sanoi mulle et hei, sä oot ihan kauheen kalpee, nyt 
teet niin et otat sen lääkkees ja tuol on paikka, mee alas, siel on 
yks tyhjä sänky, et meet sinne pimeeseen lepäämään. Ja mä muis-
tan, voi kun se on nytkin niin kun se, et hitsi ihanaa, et toinen välit-
tää niinku minusta. Niin siis aivan hirveesti rupesin niinku itkemään. 
 
- - mä teen pääsääntösesti anestesiaa ja sitte oon salivalvoja tai sit-
te tai oon siis passarina tai sitte heräämössä, joskus jos instrumen-
teissa on pitkä leikkaus, ni sitte myös joku voi tuoda esimerkiks 
mehua, et sit se voi helpottaa ja muuta, että, että tota, mutta aika 
harvoin oon niin pitkässä hommassa instrumenteissa, että teen 
pääsääntösesti anestesiapuolta, et siit pääsee niinku helpommin 
lähtemään tai silleen, et siit on helpompi tulla päästämään, kun ei 
tarvii olla steriilinä siinä. 

 

 

6.1.6 Migreenin hallinta ja omatoiminen työhyvinvoinnin edistäminen 

 

Fyysiseen työympäristöön oli mahdollista tehdä tilanteen mukaan pieniä itse-

näisiä muokkauksia migreenin hallinnan edistämiseksi ja kohtauksien ehkäise-

miseksi. Valaistusta pystyi säätämään pienemmälle tilanteen ja työtehtävien 

sallimissa rajoissa. Työergonomiaan tuli kiinnittää erityistä huomiota ja näyttö-

päätetyötä oli mahdollista tauottaa säännöllisin väliajoin. Kohtauksien ehkäise-

misessä auttoi myös työympäristön rauhoittaminen hälinältä ja melulta, mikäli 

tämä oli mahdollista. 

 

Mä pystyn tällä hetkellä niin paljon ite säätelee sitä, miten sitä työ-
tään tekee eli sä voit vaikuttaa niihin valaistuksiin, sä voit vaikuttaa 
siihen, missä asennossa sitä työtäs teet, miten pitkään sä oot pai-
kallas. 
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Omien mahdollisuuksien salliessa myös työympäristön psyykkisiä tekijöitä pys-

tyi muokkaamaan itsenäisesti, esimerkiksi kiireisiä työvuoroja pyrittiin rauhoit-

tamaan tilanteiden mukaan. Työmäärän kohtuullistaminen edisti myös migree-

nin hallintaa. 

 

- - se semmonen hosuminen ja stressaaminen ei oo kauheen hyvä 
asia sit kuitenkaan, että jos pystyy jotenkin kohtuullistamaan - - 

 

Elämäntapojen säännöllisyys ja terveellisyys sekä rauhallinen arkirytmi vaikutti-

vat suotuisasti kohtauksien ehkäisemiseen ja työssä jaksamiseen. Riittävä 

unensaanti ja liikunnan harrastaminen työpaikan ulkopuolella sekä taukojen 

pitäminen työaikana edistivät migreenin hallintaa. Säännölliset syömiset ja juo-

miset työpäivän aikana ehkäisivät verensokerin laskua ja migreenikohtauksen 

syntyä. Oma vastuunotto oli merkittävää myös esimerkiksi lääkärin määräämän 

estolääkityksen toteuttamisessa. 

 

Et muistaa säännöllisesti juoda, tasasin väliajoin ihan kunnolla juo-
da. Ja yrittää sitä rytmiä sit pitää, et liikkuu, nukkuu, ihan tämmösii 
perusasioita. 

 

Migreenikohtauksen hallintaa työpaikalla lisäsi mahdollisuus päästä ajoissa 

tauolle ottamaan kohtauslääkettä sekä syömään jotain tai lepäämään enna-

koivien oireiden alkaessa. Lievempien kohtauksien hoitaminen lääkkeen ja tau-

on avulla helpottivat kohtauksen hoitoa työpaikalla, mutta vakavammat kohta-

ukset aiheuttivat yleensä täydellisen työkyvyttömyyden. 

 

Se vähän riippuu kohtauksesta, et on aika monia kohtauksia, jotka 
menee niin, et mä oon puol tuntia omassa huoneessani ihan niin, et 
mä en, mä laitan puhelimen äänettömälle ja oon siellä omassa 
huoneessa puolisen tuntia, vajaan tunnin ja saatan olla ihan niinku 
toimintakykynen, et kukaan ei välttämättä edes tiedä, et mitään on 
tapahtunu. Ja sit on tosiaan ne muutamat kohtaukset, joissa se Re-
lertti tuplanakaan ei auta ja sit mä lähen kotiin. Tai sit mä en ees 
tuu aamulla. 

 

 

 

 



26 

 

6.1.7 Kehittämisideoita migreenin hallinnan ja työhyvinvoinnin edistämiseksi 

 

Hoitajien kokemusten mukaan terveysalan ammattilaisten tietämys ja ymmärrys 

migreenistä sairautena voisi olla nykyistä parempaa. Työyhteisöissä saattaa 

edelleen kohdata migreeniä vähätteleviä näkemyksiä ja ymmärryksen puutetta 

kohtauksien vakavuudesta. 

 

No varmaan se, että ihmiset ylipäätänsä tietäis, mikä migreeni on. 
Ku se on tosi, se on oikeesti aika yleistä ja sit niinku se, et, että sitä 
ei vähäteltäis. Et pitäis niinku ymmärtää, et se on ihan vammautta-
va tilanne, sillon kun se on tosi pahasti päällä. 

 

Työympäristöön tarvittaessa kohdistuvat muutokset ja työyhteisön sekä esimie-

hen jousto muutosten teon suhteen olivat toivottavia, mikäli tietyt tekijät olennai-

sesti altistivat kohtaukselle. Kohtauksen laukaisevien tekijöiden tunnistaminen 

on tärkeää työympäristön mukauttamisen kannalta. Erityisesti valaistus ja ergo-

nomia ovat työympäristön kehittämisessä erityisen huomion kohteita. Työpöy-

dän ääressä työskentelyä saattaa edistää esimerkiksi kohdevalo, jonka avulla 

voidaan ehkäistä häikäisyä. Kohtauksen hoitoa työpaikalla voisi puolestaan 

edistää lepohuone, jonka saisi pimeäksi ja hiljaiseksi. 

 

Ergonomia tietysti on varmaan ihan hyvä kanssa - - mutta varmasti 
se on hyvä, että siihen kiinnitettäis huomiota ja valaistukseen - - 

 

Et ois niinku tila missä vois hetken käydä, edes vartin verran ma-
kaamassa siellä pimeässä ja tunnustelemassa että jatkanko mä 
työpäivää, et meneeks tää ohi vai meneeks tää pahemmaks - - 
 

 

Esimiehen toimintaan kohdistuvia kehittämistoiveita olivat muun muassa työ-

tahdin ja työmäärän kohtuullistaminen, työaikajärjestelyt ja työn organisointi 

esimerkiksi mahdollistamalla tauot myös kiireisinä päivinä. Mahdollisuus kehi-

tyskeskusteluun esimiehen kanssa oli toivottua, sillä kehityskeskustelussa olisi 

mahdollista puhua työssä jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Kaikilla hoitajilla vuo-

sittaiset kehityskeskustelut eivät olleet toteutuneet. Kehityskeskustelun aikana 

työntekijä voisi ottaa myös puheeksi migreenin haasteet ja vaikutukset työhön 

sekä työn ja työolosuhteiden vaikutukset migreenikohtauksien hallintaan. 
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Ois tavallaan määrätty aika minulle ja sille esimiehelle, kaikessa 
rauhassa istua naamakkain, määrätty aika ja siin ei ois ketään 
muuta ja aika ois niinku minun hyväks tavallaan, niin semmoisessa 
tilanteessa mun mielest olis hirveen hyvä puhua muun muassa täs-
tä migreenistä. 
 
Just se työtahti ja tauot ja, ne on ne mitkä niinku, ois kiva et aina to-
teutuis. 

 

 

6.2 Työhyvinvointia heikentävät tekijät 

 

 

6.2.1 Esimiehen negatiivinen suhtautuminen ja joustamattomuus 

 

Esimiesten asenteet työntekijän sairastamaan migreeniin vaihtelivat työntekijöi-

den mukaan hyvistä huonoihin. Esimiehen välinpitämättömäksi ja kylmäksi ko-

ettu asenne työntekijän sairautta kohtaan ei edistänyt työntekijän kokonaisval-

taista työhyvinvointia. Välinpitämättömyyden kokemusta työtekijän näkökulmas-

ta lisäsi esimiehen mielenkiinnottomuus keskustella työntekijän kanssa työhy-

vinvoinnista. Esimiehen välinpitämättömyys esti myös työntekijän aloitteet oman 

työhyvinvointinsa edistämiseksi. Jos työntekijä tunsi, että esimies ei ollut kiin-

nostunut edistämään hänen työhyvinvointiaan ja työssä jaksamistaan migreenin 

kanssa, ei työntekijä itsekään ottanut puheeksi mahdollisia yksilöllisiä tarpei-

taan. 

 

Mä, mä niinku varon, varon kaikkea mahdollista mikä niinku liittyy 
siihen, että mä jotenkin niinku tekisin itsestäni ongelman. 
 
Ei ainakaan tällä hetkellä tulis niinku mieleenkää ruveta ehdottelee 
mitään et lähinnä hyvin nöyrästi katsotaan ja koetetaan ujuttautua 
sinne työyhteisöön. 

 

Työssä jaksamista heikensi myös esimiehen joustamattomuus sairauspoissa-

olotodistuksen toimittamisen suhteen. Toisinaan migreenin aiheuttamasta sai-

rauspoissaolosta vaadittiin lääkärintodistus, vaikka hoitajalla oli esittää mig-

reenistä neurologin lausunto ja työpaikalla oli muuten käytössä 3 päivän saira-

uspoissaolomahdollisuus omalla ilmoituksella. Migreenikohtauksesta seuran-
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neeseen poissaoloon kohdistunut joustamattomuus lisäsi migreeniä sairastavan 

työntekijän eriarvoisuutta työyhteisön keskuudessa. Esimiehen migreeniä vä-

hättelevä asenne ja välinpitämättömyys heikensivät myös työntekijän motivaa-

tiota pysyä työssä nykyisellä työpaikallaan. 

 

Muutama haastatteluihin osallistuneista ei ollut ottanut migreeniään tai sen 

edellyttämiä järjestelyitä työvuoroissa ja työympäristössä ollenkaan puheeksi 

esimiehensä kanssa. He kokivat, että asia ei kuulu työpaikalle tai esimies ei 

välitä eikä olisi valmis joustamaan. Toisinaan pelkän päivätyön tekeminen ei 

ollut mahdollista. 

 

Musta se on niinku mun henkilökohtainen sairaus eikä se oo mil-
lään tavalla työn aiheuttama oikeesti eikä työympäristön aiheutta-
ma. Ei, en koe et tätä tarvii muuttaa mitenkään sen takia. 
 
Mähän tekisin pelkästään aamuvuoroo, mut se on (työnantajalla) 
kielletty. 

 

 

6.2.2 Työyhteisön tiedon ja ymmärryksen puute 

 

Haastatteluissa tuli vahvasti esiin, että terveysalan ammattilaisten tietämys mig-

reenistä sairautena ei ole riittävää. Yleinen kokemus oli, että migreeniä vähätel-

lään, pidetään tekosyynä sairauspoissaoloon tai se sekoitetaan tavalliseen 

päänsärkyyn. Migreeniä ei oteta vakavasti, koska oireet eivät näy ulospäin eikä 

niitä voi mitata. Työyhteisöissä ajateltiin kohtauksen menevän ohi heti lääk-

keenoton jälkeen, vaikka myös lääkkeet aiheuttivat työkykyä alentavia sivuvai-

kutuksia tai kohtaus saattoi jatkua pitkäänkin lääkkeistä huolimatta. 

 

Ne jotenki sotkee sen semmoseen päänsärkyyn. 
 
- - ihmiset työpaikoilla ja ihan tota jopa terveydenhuoltoalan ihmiset 
ni jotenkin tykkää, et se on semmosta niinku vähän semmosta, että 
niinku et ”ota nyt vaan joku Asperiini ja vähän kahvia ja kyllä se sii-
tä”. Ja et sitä ei niinku ymmärretä, et miten invalidisoiva se niinku 
saattaa olla. 
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Sitä on jotakuinkin työkyvytön, sillon ku se iskee päälle, et se on to-
ta. Ja se on niinku hankaloittanu aika paljon justiin työelämääkin. 

 

 

6.2.3 Työyhteisön suhtautuminen sairauspoissaoloihin ja mukautettuihin 

työolosuhteisiin 

 

Hyvän suhtautumisen migreeniä kohtaan koettiin johtuvan harvoista sairaus-

poissaoloista migreenikohtausten takia. Arveltiin, että migreeniin suhtauduttai-

siin työyhteisössä negatiivisemmin, jos poissaoloja olisi enemmän. Haastatte-

luissa tuli ilmi, että migreeniä ei pidetä oikeana sairautena eikä riittävänä syynä 

sairauspoissaoloon. Työyhteisön suhtautuminen aiheutti tarvetta pyydellä an-

teeksi ja selitellä migreenikohtauksesta johtuvia poissaoloja. Työaikana alkanei-

ta kohtauksia yritettiin piilotella ja hoitaa salassa viimeiseen asti, kunnes kohta-

us joko meni ohi tai oli pakko lähteä kotiin. 

 

Mä luulen, et se ymmärrys johtuu siitä, että mul ei oo poissaoloja 
sen takia. 
 
Muhun kohdistuen en oo (kohdannut huonoa suhtautumista), mut 
osittain varmaan siitä syystä, et mähän en kovinkaan usein kerro, 
et mul on migreeni. Et sitte vaan ne pahimmat kun mä en enää ky-
kene pitämään sitä salassa, tosiaan siinä kohtaa kun mä oon täysin 
toimintakyvytön, et mut on pakko pistää pois, ni sit mä niinku, se tu-
lee yleensä julki. 

 

Vaikka työyhteisöissä oltiin pääsääntöisesti valmiita auttamaan kohtauksen sat-

tuessa, suhtautuminen työtehtävien siirtämiseen oli nihkeämpää, jos työpaikalla 

oli kiireistä. Toisinaan mukautetut työolot ja -vuorot aiheuttivat myös negatiivista 

ilmapiiriä, vaikka niihin oli työterveyslääkärin lausunto. 

 

Ihan no se tietysti riippuu aika paljon siitäkin että mikä on osaston 
tilanne, et jos on hirvee kiire kaikilla niin sit se ei suhtaudu välttä-
mättä niin hyvin kuin silloin jos on, jos heillä on aikaa hoitaa niitä 
mun työtehtävii. 
 
Joo, kyl se yö on se tavallaan et jos joku ei tee öitä, niin se ehkä... 
Ehkä vähän herättää enempi sellaista negatiivista. 
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6.2.4 Migreenikohtauksen laukaisevat tekijät 

 

Työympäristössä tyypillisimpiä migreenikohtauksia laukaisevia tekijöitä olivat 

keino- tai luonnonvalon häikäisy, työympäristön meluisuus, pitkäkestoinen näyt-

töpäätetyö ja keskittyminen, hajut ja työperäinen niska-hartia-lihasjännitys. 

Myös tietyt ruoka-aineet ja juomat saattoivat laukaista migreenikohtauksen. 

 

Varmaan noi kaikki joo on siis, et on kirkkaita valoja ja, välil on aika 
meluisaakin ja semmoista hälinää ja tota... Ja sitte ite must tuntuu 
et se semmonen niinku, niska-hartiaseudun jännitys, että kun työ-
asennot on jos laittaa tippoja, niin aika lailla niinku tuppaa hartiat 
menee jumiin. Ja tietysti myös sitten niinku päätetyöskentelyssäkin 
- - 

 

Lisäksi fysiologiset tekijät, kuten hormonikierto, allergiat tai astma altistivat mig-

reenikohtaukselle. Hoitajan luontainen vuorokausirytmi vaikutti osaltaan mig-

reenikohtausten puhkeamiseen. Jos hoitaja koki olevansa enemmän ilta- kuin 

aamuihminen, saattoi aikainen herääminen aamuvuoroon laukaista kohtauksen. 

Aamuihmiset taas kokivat iltavuorot hankaliksi migreenin hallinnan kannalta. 

Myös vuodenajoilla oli vaikutusta työkykyyn, esimerkiksi kuuma kesä saattoi 

herkistää migreenikohtaukselle helpommin kuin talviaika. 

 

Psyykkisesti raskaaksi koettu työympäristö ja työolosuhteet altistivat kohtauksil-

le enemmän kuin psyykkisesti kevyempi työympäristö. Kohtauksen syntyyn vai-

kutti stressi, kiire, työn kuormittavuus ja pakkotahtisuus. Myös pitkät työpäivät ja 

työputket, fyysinen rasitus, väsymys, valvominen sekä vuorotyön aiheuttamat 

vuorokausirytmin muutokset saattoivat yksilöllisesti pahentaa migreenikohtauk-

sien ilmaantumista. 

 

Se selkeesti näkyy, niin et nyt on viimesen parin kuukauden aikana 
ollu paljon asioita, jotka kuormittaa, ni kohtauksiakin on ollu enem-
män. Ni sen kyl tietää ite, et mistä se johtuu. Et ei se johdu siitä, et 
se migreeni on aktivoitunu, vaan se johtuu siitä omasta henkisestä 
paineesta, mikä, mitä siel on takana. Ja tietää, et kun nää asiat 
saadaan hoidettua, ne saadaan kuntoon, ni pää voi paljon parem-
min. 
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Epäsäännölliset elämäntavat sekä kotiolosuhteissa että työpaikalla pahensivat 

migreeniä – merkittävimpiä tekijöitä olivat syömättömyys, juomattomuus ja riit-

tämätön lepo. Työpaikalla esimerkiksi säännöllisten taukojen jääminen välistä ja 

verensokerin liiallinen lasku syömättömyydestä johtuen altistivat kohtauksille 

herkemmin. 

 

- - kun on paljon tekemistä, ni se syömättömyys ja varsinki juomat-
tomuus, et se rupee laukasee sitä ihan. Ja et mä tiedän, kun veren-
sokeri lähtee laskemaan, kunnolla ni sitten. Et pitäis osata ennakoi-
da, mä tiedän, et pitäis osata ennakoida, mutta tässä hullunmyllys-
sä, ni ei kyl aina kerkee. 
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7 POHDINTA 

 

 

7.1 Tulosten pohdintaa ja vertailua aikaisempiin tutkimuksiin 

 

Haastattelemalla migreeniä sairastavia hoitajia saimme kattavasti ja monipuoli-

sesti vastauksia tutkimuskysymyksiimme. Haastattelukysymyksemme perustui-

vat hoitajien kokemuksiin esimiesten ja työyhteisöiden suhtautumisesta hoitaji-

en migreeniin sekä joustosta työolosuhteiden mukauttamisen kannalta. Opin-

näytetyömme tulokset olivat myös hyvin yhteneväisiä aikaisempien migreeniä 

sairastavien kokemuksia kartoittaneiden tutkimusten kanssa. 

 

Tutkimuksemme tulosten mukaan esimiehet pääsääntöisesti välittivät hoitajien 

työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta. Esimiehet olivat valmiita joustamaan 

työympäristön ja työvuorojen mukauttamisessa migreenin kannalta paremmiksi. 

He ottivat aktiivisesti myös itse puheeksi muutostarpeita ja tekivät ehdotuksia, 

miten työhyvinvointia voisi edistää. Tulosten mukaan hoitajat pitivät kehityskes-

kusteluita tärkeinä ja niitä toivottiin olevan säännöllisesti, koska etenkin kahden 

kesken esimiehen kanssa oli helppo ottaa esille yksilöllisiä tarpeitaan. Myös 

ruotsalaisissa Rutbergin ja Öhrlingin (2012) sekä Varkeyn, Linden ja Henochin 

(2013) tutkimuksissa mainittiin ympäristön tuki merkittävänä tekijä työhyvinvoin-

nin edistämisessä. 

 

Suurin osa esimiehistä välitti työntekijöidensä hyvinvoinnista. Haastatteluissa 

ilmeni kuitenkin myös näkökulmia esimiehen välinpitämättömästä tai joustamat-

tomasta suhtautumisesta. Tämä aiheutti tunteen eriarvoisesta asemasta esi-

miehen silmissä verrattuna työyhteisön muihin jäseniin, mikä heikensi työhyvin-

vointia. Esimiehen asenne sairautta kohtaan koettiin toisinaan myös vähättele-

väksi. Kokemukset esimiehen mielenkiinnottomuudesta työntekijän hyvinvointia 

kohtaan estivät työntekijää ottamasta puheeksi omia yksilöllisiä tarpeitaan työn 

ja migreenin osalta. 

 



33 

 

Työyhteisöissä koettiin olevan enimmäkseen hyvä ymmärrys migreeniä kohtaan 

ja sen vaatimille työolosuhteiden järjestelyille. Ymmärrys ja suhtautuminen oli-

vat paremmalla tasolla etenkin, jos työyhteisössä tai muiden työntekijöiden lähi-

piirissä oli muitakin migreenikkoja. Kohtauksen hoitoon työaikana ja työpaikalla 

hoitajat saivat tukea työyhteisöltään ja suhtautuminen oli asiallista, mutta saira-

uspoissaoloa migreenikohtauksen takia pidettiin monesti liioitteluna. Syyksi ar-

veltiin migreenin näkymättömyyttä, jonka takia työyhteisöissä migreenin ajatel-

tiin olevan tekosyy sairauspoissaoloihin. Hoitajat epäilivät, että suhtautuminen 

olisi kaikkiaan huonompaa, jos sairauspoissaoloja tulisi paljon. Siksi kohtauksia 

pyrittiinkin hoitamaan ensisijaisesti työpaikalla. 

 

Rutbergin ja Öhrlingin (2012) tutkimuksessa nousi vahvasti esiin migreenin nä-

kymättömyyden aiheuttama stressi. Tutkimukseen osallistuneet tunsivat ympä-

ristön epäilevän heidän sairauttaan, pitävän sitä keksittynä ja tavalliseen pään-

särkyyn verrattavana. Pelko migreenikohtauksista oli kokoajan läsnä ja pelkoa 

pahensi entisestään migreenin näkymättömyys ulkopuolisille. Osallistujat toivoi-

vat parempaa ymmärrystä migreeniä kohtaan, jolloin he eivät tuntisi tarvetta 

peitellä oireitaan. He tunsivat myös syyllisyyttä migreenin aiheuttamista saira-

uspoissaoloista. Tutkimukseen osallistuneet kokivat, että edes terveysalan am-

mattilaiset eivät ottaneet heitä tosissaan eikä heillä ollut riittävää tietämystä mig-

reenistä sairautena. 

 

Edellä mainitut asiat tulivat vahvasti esiin myös omissa tuloksissamme. Ympä-

ristön epäilykset ja migreenin näkymättömyys sekä niiden aiheuttama stressi 

vaikuttivat olennaisesti hoitajien työhyvinvointiin. Työyhteisöissä kohdattiin vä-

hättelyä, eikä työyhteisön tietämys migreenistä sairautena ollut riittävää. Sitä 

pidettiin päänsärkyyn verrattavana tilana, joka hoituu ottamalla särkylääke. Sen 

invalidisoivaa ja työkykyä alentavaa vaikutusta ei ymmärretty. Hoitajat kokivat, 

että heidän sairauttaan ei aina pidetty riittävänä syynä sairauspoissaoloon ja he 

tunsivat tarvetta selitellä tai pyydellä anteeksi migreenin aiheuttamaa työkyvyt-

tömyyttä. Migreenin näkymättömyys sairautena ja siitä johtuva työyhteisön epäi-

ly sekä hoitajan oma epätietoisuus seuraavasta kohtauksesta aiheuttivat stres-

siä, mikä heikensi työhyvinvointia. 
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Myös Varkeyn, Linden ja Henochin (2013) tutkimus oli tuloksiltaan samankaltai-

nen omien tulostemme kanssa. Opinnäytetyömme ja vertailututkimuksen tulok-

sissa korostui ympäristön tietotason, ymmärryksen ja tuen merkitys migreenin 

hallinnassa yhtä tärkeänä tekijänä kuin triggerien välttely. Oma hyvinvointi ja 

mahdollisuudet vaikuttaa migreenin hallintaan koettiin paremmiksi silloin, kun 

sairautta tai sen oireita ei ollut tarpeen peitellä ympäristöltä. Ympäristön ymmär-

täväinen ja avoin suhtautuminen paransi migreenin sekä kohtauksia laukaisevi-

en tekijöiden hallintaa. 

 

Tuloksissamme hoitajat kokivat pääsääntöisesti työhyvinvointinsa melko hyväk-

si silloin, kun heillä oli mahdollisuus vaikuttaa myös itse työpaikalla kohtauksien 

eston hallintaan. Työpaikalla yleisimmiksi migreenikohtauksen laukaiseviksi te-

kijöiksi mainittiin valaistus, kiire, stressi, työn kuormittavuus, huono työergono-

mia ja epäsäännölliset tauot. Hoitajista osalla vuorotyön tekeminen heikensi 

migreenin hallintaa, tai vuorotyö oli kokonaan mahdotonta. Hoitajat pyrkivät 

mahdollisuuksien mukaan vähentämään työympäristöstä kohtauksen laukaise-

via tekijöitä. Toisinaan kohtauksia laukaisevien tekijöiden välttely myös työpai-

kan ulkopuolella rajoitti hoitajien vapaa-aikaa. Varkeyn ym. (2013) tutkimukses-

sa kävi ilmi, että migreeniä sairastavat joutuvat tasapainoilemaan liiallisen ja 

riittävän triggerien välttelyn välillä sekä luopumaan joistain pitämistään asioista. 

Tutkimuksen tulosten mukaan migreenikohtauksia laukaisevien tekijöiden vält-

tämistä ja hallintaa pidettiin silti itsestään selvänä keinona edistää omaa hyvin-

vointia, mikä oli vain hyväksyttävä. Tämä tuli ilmi myös opinnäytetyömme tulok-

sissa. 

 

Hoitajat esittivät myös kehittämisideoita ja -toiveita oman työhyvinvointinsa edis-

tämiseen. Työhyvinvoinnin edistämisen ja migreenin hallinnan parantamisen 

osalta hoitajat toivoivat erityisesti työn organisoimisen ja työolosuhteiden kehit-

tämistä esimiehen kanssa. Hoitajat toivoivat myös kahdenkeskistä keskustelu-

aikaa esimiesten kanssa, esimerkiksi mahdollisuutta säännöllisiin kehityskes-

kusteluihin. Hoitajat olivat pettyneitä työyhteisöiden tietämyksen tasoon mig-

reenistä, etenkin koska kyse oli terveysalan ammattilaisista. Yleisesti hoitajat 

toivoivat, että tietämys olisi paremmalla tasolla työyhteisöissä eikä migreeniä 
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vähäteltäisi sairautena. Sekä omissa tuloksissamme että Rutbergin ja Öhrlingin 

(2012) tutkimuksen tuloksissa korostui, kuinka merkittävää olisi lisätä terveys-

alan ammattilaisten tietoutta migreenistä migreeniä sairastavien hyvinvoinnin 

edistämiseksi. Tulostemme mukaan työyhteisöiden suhtautuminen sairautta ja 

migreenikohtauksia kohtaan oli kuitenkin pääsääntöisesti hyvää, minkä koettiin 

edistävän työhyvinvointia. 

 

Migreeni ja työelämän triggerit -projektissa on toteutettu jo yksi pienimuotoinen, 

laadullinen kysely, jossa selvitettiin, onko migreeniä sairastavan työpaikalla to-

teutettu järjestelyjä muun muassa työnkuvassa tai fyysisessä ympäristössä se-

kä kenen aloitteesta, ja millaisia muutoksia vielä toivottaisiin. Järjestelyistä par-

haiten olivat toteutuneet valaistukseen, ergonomiaan, työnhallintaan ja työvuo-

rojärjestelyihin sekä näyttöpäätteen asetuksiin liittyvät toiveet. Muutokset oli 

pääsääntöisesti toteutettu migreeniä sairastavan omasta aloitteesta. Työn kii-

reettömyydessä ei toiveista huolimatta saatu muutoksia aikaan. (Migreeniyhdis-

tys 2013.) Opinnäytetyömme tulokset vastaavat hyvin projektissa toteutetun 

kyselyn tuloksia etenkin työvuorojärjestelyiden ja kiireen osalta. Työympäristöä, 

työvuoroja sekä muita työhön liittyviä olosuhteita voidaan yleisesti mukauttaa 

mahdollisuuksien sallimissa rajoissa. Kiire on kuitenkin ominaisuus, johon voi 

olla vaikeaa vaikuttaa tilanteiden muuttuessa nopeastikin työpaikoilla. 

 

Opinnäytetyömme tulokset palvelevat mielestämme hyvin työelämätahoja ja 

erilaisia työyhteisöitä, joissa työskentelee migreeniä sairastavia työntekijöitä. 

Tutkimuksemme tuloksia on mahdollista hyödyntää työyhteisökohtaisesti mig-

reeniä sairastavien työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämisessä. Opinnäyte-

työmme on hyödyksi niin teoriaosuuden kuin tuloksienkin osalta esimiehille, joil-

la on alaisinaan migreeniä sairastavia työntekijöitä. Tutkimuksestamme hyöty-

vät myös migreeniä sairastavat henkilöt itse etenkin saadessaan kokemuspe-

räistä tietoa vertaisiltaan. 
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7.2 Johtopäätöksiä 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella työyhteisöiden ja esimiesten suhtautumisella 

on merkittävä vaikutus migreeniä sairastavan hoitajan työhyvinvointiin. Hoitajien 

työhyvinvointia selkeästi edisti ymmärtäväinen asenne sairautta kohtaan sekä 

työyhteisön että esimiehen taholta. Tieto siitä, että migreenikohtauksen aiheut-

tama työkyvyttömyys ymmärretään, vähensi hoitajien stressiä, minkä koettiin 

oleellisesti edistävän migreenin hallintaa. Merkittävin työhyvinvointia alentava 

tekijä oli sairautta vähättelevä asenne ja sairauspoissaolojen kyseenalaistami-

nen työyhteisössä tai esimiehen osalta. 

 

Työyhteisön avuliaisuuden ja poissaoloihin liittyvän suhtautumisen vastak-

kainasettelu aiheutti hoitajille ristiriitaisia kokemuksia. Pääsääntöisesti työyhtei-

söissä oltiin valmiita auttamaan migreenikohtauksen alkaessa ja sitä työpaikalla 

hoidettaessa. Sairauspoissaoloja migreenin takia pidettiin kuitenkin tarpeetto-

mina. Hoitajat kokivat kuormittavaksi migreenin näkymättömyyden ulkopuolisel-

le. He yrittivät usein peitellä migreenikohtauksiaan, koska tunsivat, että ulkopuo-

linen ei voi ymmärtää niiden vammauttavaa vaikutusta, ja koska tietotaso mig-

reenistä sairautena oli heikkoa, sitä pidettiin tekosyynä sairauspoissaoloon.  

 

Myös esimiehen ja työnantajan väliset epäjohdonmukaisuudet esimerkiksi työ-

olojen mukauttamisessa aiheuttivat ristiriitoja. Toisinaan muutokset olivat työn-

antajan taholta kiellettyjä, vaikka esimiehet olisivatkin olleet valmiita joustamaan 

työympäristön ja työolojen järjestelyissä migreenin hallinnan kannalta suo-

tuisammiksi. Hoitajat kokivat, että esimiehillä oli hyvä motivaatio työntekijöiden-

sä sitouttamiseen ja heidän työhyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Joustamaton 

tai välinpitämätön esimies puolestaan heikensi hoitajan kiinnostusta omaan työ-

hönsä sekä työpaikkaan sitoutumista. 

 

Tulosten pohjalta voidaan päätellä, että hoitajien jokapäiväiseen elämään liittyi 

epävarmuus seuraavasta migreenikohtauksesta ja sen vaikutuksista työkykyyn. 

Työhyvinvointia ja työkykyä edisti kuitenkin oman sairauden ja sen rajojen tun-

teminen. Hoitajille stressiä aiheutti työyhteisön negatiivinen suhtautuminen. 
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Stressiä lisäsi myös pelko siitä, että kohtauksen ei uskota olevan todellinen, 

vaikka kipu ja muut oireet saattoivat aiheuttaa täydellisen työkyvyttömyyden. 

Terveysalan työntekijöiden tietämyksen lisäämistä migreenistä sairautena pidet-

tiin tehokkaimpana keinona myös ymmärryksen lisäämiseksi. 

 

 

7.3 Jatkotutkimusaiheet 

 

Opinnäytetyötämme olisi mahdollista jatkaa määrällisen tutkimuksen näkökul-

masta. Jatkotutkimuksessa voitaisiin selvittää migreeniä sairastavilta työnteki-

jöiltä esimerkiksi yksityiskohtaisen kyselylomakkeen avulla työhyvinvointiin ja 

työssä jaksamiseen vaikuttavia asioita. Tutkimustulosten yleistettävyyden kan-

nalta osallistujamäärän tulisi olla laajempi kuin meidän opinnäytetyössämme. 

 

Jatkotutkimusaihe voisi olla myös opinnäytetyötämme mahdollisesti vastaava 

toinen laadullinen tutkimus, jonka näkökulmana olisi migreeniä sairastavien 

miesten kokemukset työhyvinvoinnistaan. Omassa tutkimuksessamme osallis-

tujat olivat kaikki naisia, joten emme pysty vertailemaan eroavatko nais- ja 

miestyöntekijöiden kokemukset migreenistä ja työhyvinvoinnista sekä työyhtei-

sön ja esimiehen suhtautumisesta merkittävästi toisistaan. Opinnäytetyömme 

tutkimuksen osallistujat työskentelivät myös hyvin naisvaltaisella alalla hoitotyön 

parissa, joten miestyöntekijöiden näkökulmaa aiheeseen tutkittaessa tulisi huo-

mioida myös työyhteisöiden mahdollinen mies- tai naisvaltaisuus. 

 

 

7.4 Opinnäytetyön luotettavuus 

 

Opinnäytetyössämme harjoittelimme laadullisen tutkimuksen tekemistä noudat-

taen yleisiä tutkimuksen periaatteita. Opinnäytetyömme tutkimuksen luotetta-

vuutta hieman heikentää oma kokemattomuutemme tutkimuksen tekijöinä. Luo-

tettavuutta kuitenkin lisää tieteellisen tutkimuksen yleisten periaatteiden ja tut-

kimusmenetelmien noudattaminen. 
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Opinnäytetyömme raportin luotettavuutta lisää huolellinen toteutus, opinnäyte-

työn prosessin sekä tuloksien kuvaus. Aineiston keruussa käytimme haastatte-

luiden tukena teemahaastattelurunkoa, joka oli myös opinnäytetyön ohjaajilla 

hyväksytetty ennen haastatteluiden toteuttamista. Haastattelut nauhoitettiin ja 

litteroitiin tarkasti sana sanalta. Osallistujille kerrottiin myös, että haastatteluai-

neisto säilytetään huolella tutkimuksen aikana ja hävitetään asianmukaisesti 

tutkimuksen valmistuttua. 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan eri kriteerien mukaan kuin 

määrällistä tutkimusta. Laadullisessa tutkimuksessa voidaan liikkua edestakai-

sin tutkimustekstin, tulkintojen ja aineiston analyysin välillä, toisin kuin määrälli-

sessä tutkimuksessa. Tutkimuksen tekijän tulee kuitenkin laadullisen tutkimuk-

sen jokaisessa vaiheessa pohtia ratkaisujaan ja peilata päätelmiään analyysiin 

sekä tekemänsä tutkimuksen luotettavuuteen. Tutkijan tulee olla avoin omakoh-

taisista tulkinnoistaan ja käsityksistään, sillä laadullisissa tutkimuksissa luotetta-

vuuden mittarina toimii tutkija itse. Toisin kuin määrälliset tutkimukset, laadulli-

set tutkimukset ovat usein henkilökohtaisempia, sisältäen paljon omaa pohdin-

taa tutkijan osalta. (Eskola & Suoranta 2008, 208, 210.) 

 

Tutkimuksen avoimuuden ja prosessin merkitys tutkimuksen luotettavuuden 

arvioinnissa korostuu, sillä tutkimuksen ja aineistonkeruun edetessä on luonnol-

lista, että tutkijan omat tulkinnat ja näkemykset voivat tutkimusaiheesta muut-

tua. Tämä tulisi kuitenkin huomioida luonnollisena kehitysprosessina, eikä pitää 

sitä puutteena. Tutkijan tulee kuitenkin tiedostaa vaihtelut itsessään ja koko tut-

kimusprosessissa sekä tuoda asia esille myös raportoinnissa. (Kiviniemi 2007, 

81.) 

 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen 

tutkimusprosessin aikana. Hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen tarkoit-

taa sellaisten eettisesti kestävien tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmien käyt-

töä, jotka tiedeyhteisöt ovat hyväksyneet. Tiedonhankinnan tulee perustua alan 

tieteelliseen kirjallisuuteen ja muihin hyväksyttyihin tietolähteisiin. Tutkimuksen 

tekijän tulee olla tutkimusprosessissaan rehellinen sekä noudattaa yleistä tark-
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kuutta ja huolellisuutta tutkimustyössään ja tulosten esittämisessä. (Vilkka 2005, 

30.) 

 

Opinnäytetyössämme aineiston analyysin luotettavuutta tukee tutkimusaineiston 

tyylille sopivan analyysimenetelmien käyttö. Analyysimenetelmät ovat myös 

tunnettuja ja tiedeyhteisöissä hyväksyttyjä. Tutkimusraportissa käytetyt tiedon-

lähteet sekä alan tieteellinen kirjallisuus ovat luotettavia ja kriittisesti valikoituja. 

Tulokset raportoimme analyysimme pohjalta huolellisesti. Tulosten raportoinnis-

sa käytimme kriittisesti valikoituja haastattelusitaatteja, mitkä osaltaan havain-

nollistavat päättelyprosessia ja näin lisäävät tulosten luotettavuutta. 

 

 

7.5 Opinnäytetyön eettisyys 

 

Tutkimuksen toteuttamisessa noudatimme hyviä eettisiä käytäntöjä ja tutkimus-

etiikkaa. Tutkimuksemme osallistujat ilmoittautuivat mukaan vapaaehtoisesti 

luettuaan infokirjeen (Liite 1). Vapaaehtoisuus osallistumiselle ja tietoisuus tut-

kimusaiheesta lisäävät tutkimuksen eettisyyttä, samoin kuin tieto osallistumisen 

anonymiteetista. 

 

Jari Kylmä ja Taru Juvakka (2012) tiivistävät tutkimusetiikan periaatteiksi haitto-

jen välttämisen, oikeudenmukaisuuden, kunnioituksen, luottamuksen, rehelli-

syyden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen (Kylmä & Juvakka 2012, 147). Eet-

tisten käytäntöjen ohella myös lainsäädäntö ohjaa tutkimuksien toteuttamista, 

kuten perustuslaki ja henkilötietolaki. Henkilötietolaki edellyttää tutkimukseen 

osallistuvilta suostumusta, joka on tietoon perustuvaa ja mieluiten kirjallinen 

sopimus. Tutkimukseen kerätty aineisto tulee käytön jälkeen hävittää, kun on 

saavutettu aineiston käyttötarkoitus. Tämän tulee olla tiedossa myös tutkimuk-

seen osallistuvilla. (Kylmä & Juvakka 2012, 140–141.) 

 

Tutkimustekstin ja raportin eettisyydessä tulee ottaa huomioon tutkijan lupauk-

set tutkimuksen osallistujille. Tutkijan tulee aina pitää lupauksensa ja kirjoittaa 

raportissa vain sellaisista aiheista, joista tutkimuksen osallistujien kanssa oli 
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sovittu. Tutkimusraportissa tulee myös ottaa huomioon mitä kirjoitetaan, millä 

tavalla ja kenelle raporttia kirjoitetaan. (Vilkka 2006, 113–115.) 

 

Hyvää eettistä käytäntöä toteutimme laatimalla kirjallisen sopimuksen (Liite 2) 

tutkimukseen osallistumisesta jokaisen haastateltavan kanssa. Sopimuksen 

toinen kappale jäi meille ja toinen osallistujalle. Haastattelut järjestettiin sellai-

sissa paikoissa, mitkä olivat mieluisia osallistujille ja heidän toiveidensa mukai-

sia. Osallistujat esittelimme opinnäytetyössämme anonyymisti ja raportin kirjoi-

timme niin, ettei siitä voi tunnistaa yksittäistä osallistujaa. Sitaatit on myös valittu 

ja rajattu niin, että anonymiteetti säilyy. 

 

 

7.6 Ammatillisen kasvun pohdintaa 

 

Olemme molemmat kiinnostuneita työikäisten terveyden edistämisestä sekä 

työllistymisestä työterveyshuoltoon valmistuttuamme. Tätä ajatellen pohdimme 

myös opinnäytetyöllemme aihetta, joka liittyisi työhyvinvoinnin edistämiseen. 

Aiheen opinnäytetyöllemme löysimme Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäy-

tetyön aihevälityksen kautta. Opinnäytetyötä suunnittelimme yhdessä Suomen 

Migreeniyhdistyksen projektikoordinaattorin kanssa. Opinnäytetyön myötä 

olemme päässeet tutustumaan yhteistyöhön työelämän kanssa sekä projekti-

luonteiseen työskentelymuotoon. Yhteistyö Suomen Migreeniyhdistyksen kans-

sa on opettanut yhdistämään työelämän tarpeisiin vastaamista silti saavuttaen 

myös omia tavoitteitamme opinnäytteemme kautta. Haastattelut aineistonke-

ruun muotona ja opinnäytetyön tekeminen kokonaisuutena on vaatinut ja opet-

tanut pitkäjänteisyyttä. Päädyimme tekemään opinnäytetyötä yhdessä parityö-

nä, koska kiinnostuimme samasta aiheesta ja työhyvinvoinnin edistäminen on 

meidän molempien mielenkiinnon kohteena. Olemme tehneet aiemmin myös 

yhdessä kirjallisia tehtäviä, joten tiesimme etukäteen työskentelytapojemme 

sopivan hyvin yhteen. 

 

Opinnäytetyötä tehdessä on korostunut tiedonhaun ja lähdekriittisyyden tärkeys. 

Olemme tutustuneet laajasti lähteisiin, etenkin ulkomaisiin, koska aihettamme ei 
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Suomessa ole juuri tutkittu. Monipuolinen lähdemateriaali onkin osoittautunut 

oleelliseksi osaksi kriittistä ja luotettavaa kirjoittamista. Opinnäytetyömme kautta 

olemme tutustuneet myös laadullisen tutkimuksen tekemiseen ja kehittyneet 

erityisesti arvioimaan luotettavaa tietoa sekä suhtautumaan kriittisesti omaan 

tutkimukseemme ja sen prosessin eri vaiheisiin. Merkittävässä osassa laadulli-

sen tutkimuksen tekemistä on ollut haastatteluiden toteuttaminen ja aineiston 

analysointi. Tieteellisen kirjoittamisen harjoittelu ja tulosten raportointi ovat ol-

leet haastavia. Koemme näiden asioiden olevan kuitenkin sellaisia, minkä suh-

teen voimme kehittyä myös jatkossa. 

 

Pidämme tärkeänä myös oppimaamme teoriatietoa migreenistä sekä haastatte-

luissa esiinnoussutta kokemustietoa, koska olemme kiinnostuneita työterveys-

huollosta ja työhyvinvoinnin edistämisestä. Opinnäytetyömme edetessä olemme 

tiedostaneet, miten alidiagnosoitu ja alihoidettu sairaus migreeni on sekä kuinka 

vähäistä terveysalan ammattilaisten tietämys on siitä. Olemme havainneet 

ulospäin näkymättömän ja mittaamattomissa olevan sairauden tunnistamisen 

vaikeuden sekä tärkeyden terveyden edistämisessä. Opinnäytetyön myötä ko-

emme, että tulevina ammattilaisina olemme valmiimpia tunnistamaan migreeniä 

asiakastyössä. Olemme oppineet, miten tärkeää on olla kyseenalaistamatta ja 

väheksymättä asiakkaan kokemusta sairaudestaan. Tämä on erittäin oleellista 

asiakkaan ohjauksen sekä jatkohoidon kannalta. Koemme, että asiakkaan oh-

jaus ja neuvonta ovat merkittävässä asemassa tulevassa työssämme tervey-

denhoitajina. 

 

Viimeisessä opintokokonaisuudessa työstämme terveydenhoitajien kehittämis-

tehtävää, joka tulee olemaan artikkeli opinnäytetyöstämme yhteen tai kahteen 

terveysalan yhdistyksen jäsenlehteen. Samasta aiheesta jatkaminen tukee mie-

lestämme projektiluontoista työskentelyä ja yhteistyötä työelämän kanssa. 

Opinnäytetyömme tiivistäminen artikkeliksi on myös hyvä päätös opinnäytetyö-

hömme liittyvään prosessiin sekä antaa meille mahdollisuuden tutustua artikke-

lin laatimiseen työmenetelmänä. 
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LIITE 1: Infokirje 

 

INFOKIRJE 

 

 

Hyvä migreeniä sairastava terveysalan työntekijä. 

 

Teemme opinnäytetyötä Suomen Migreeniyhdistykselle osana Migreeni ja työ-

elämän triggerit -projektia. Tarkoituksemme on selvittää, miten migreeniä sai-

rastava kokee työyhteisön, työtoverien ja lähiesimiehen joustavuuden työ-

olosuhteidensa mukauttamisessa migreenikohtauksen estämiseksi tai migree-

nin oireiden lievittämiseksi. 

 

Migreeni on kiusallinen ja kivulias sairaus, josta kärsii noin 10 % työikäisestä 

väestöstä. Migreeni on kuudenneksi yleisin sairauspoissaolojen syy ja migreeni 

alentaa merkittävästi työkykyä päänsärkykohtauksien aikana. Työolosuhteita 

mukauttamalla migreenikohtauksia voi olla mahdollista ehkäistä tai lievittää. 

 

Terveysalan työntekijänä ja migreeniä sairastavana kokemuksenne työelämän 

joustavuudesta sairautenne suhteen olisivat tärkeitä opinnäytetyöllemme. 

 

Kokemusten kerääminen toteutetaan teemahaastatteluna paikassa, joka teille 

parhaiten sopii. Tarvittaessa järjestämme haastattelua varten tilat. Haastatte-

luun osallistuminen on vapaaehtoista ja anonyymia. Haastattelut suoritamme 

syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana. 

 

Kaikki antamanne tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti eikä ketään 

yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa opinnäytetyön raportista. Kaikki materiaali 

säilytetään niin, että ulkopuoliset eivät pääse siihen käsiksi ja opinnäytetyön 

valmistuttua haastattelumateriaali hävitetään asianmukaisesti. 

 

Olemme terveydenhoitajaopiskelijoita Diakonia-ammattikorkeakoulusta Helsin-

gistä. Valmistumme joulukuussa 2014 ja valmis opinnäytetyömme on luetta-
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vissa Theseus -tietokannasta ensi vuoden aikana. Erityisenä kiinnostuksen koh-

teena meillä on työterveyshuolto ja työhyvinvointi. 

 

Olemme erittäin kiitollisia, jos voitte osallistua tähän opinnäytetyöhömme liitty-

vään haastatteluun. 

 

Tarvittaessa annamme mielellämme lisätietoja haastattelusta. 

 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Emmi Halinen ja Ditte Godt 

 

emmi.halinen@student.diak.fi 

ditte.godt@student.diak.fi 
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LIITE 2: Suostumus tutkimukseen ja haastatteluun osallistumisesta 

 

SUOSTUMUS HAASTATTELUN NAUHOITTAMISEEN JA HAASTATTE-

LUAINEISTON KÄYTTÖÖN OPINNÄYTETYÖSSÄ 

 

 

Olen saanut riittävästi tietoa terveydenhoitajaopiskelijoiden Emmi Halisen 

ja Ditte Godtin opinnäytetyöhön liittyvästä tutkimuksesta osana Suomen 

Migreeniyhdistyksen Migreeni ja työelämän triggerit -projektia. 

 

Suostun haastatteluun ja annan luvan käyttää haastattelumateriaalia 

opinnäytetyöhön siten, että minua ei voida tunnistaa opinnäytetyön rapor-

tista. 

 

Kaikki tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Kaikki materiaali 

säilytetään niin, että ulkopuoliset eivät pääse siihen käsiksi ja opinnäyte-

työn valmistuttua haastattelumateriaali hävitetään asianmukaisesti. 

 

 

 

Paikka ja aika 

 

 

 

 

______________________________ 

Nimen selvennys 
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LIITE 3: Teemahaastattelurunko 

 

TEEMAHAASTATTELURUNKO 

 

 

Tutkimuskysymykset 

 

- Miten terveysalan työntekijä kokee työyhteisön tuen migreenin hallinnassa? 

- Miten terveysalan työntekijä kokee esimiehensä joustavuuden työolosuh-

teidensa mukauttamisessa migreenikohtauksen estämiseksi tai oireiden lievit-

tämiseksi? 

 

 

Taustatietoja 

 

- Lyhyt sairaus- ja työhistoria (migreenityyppi, oireet, hoito, muut sairaudet esim. 

allergiat tai astma, työnkuva) 

� Näiden välinen suhde / oma kokemus, mitä haasteita, ongelmia 

- Yksilölliset ominaisuudet esim. aamu- vai iltaihminen, vuodenajat 

 

• Miten koet migreenin vaikuttaneen työelämääsi? Oletko joutunut vaihtamaan 

työpaikkaa, työtehtäviä, ammattia? 

• Miten koet yksilöllisten ominaisuuksiesi vaikuttavan migreenin hallintaan? 

• Mitä keinoja käytät migreenikohtausten ehkäisemisessä tai lieventämi-

sessä? 

 

Työympäristö ja triggerit 

 

- Työaika ja työvuorot 

- Ergonomia / työaikaergonomia? Onko toimivaa, tukeeko työntekoa? 

 

• Miten koet työaikojesi vaikuttavan migreenin hallintaan esim. vuorotyö? 

• Miten työvuorot edistävät tai haittaavat migreenin hallintaa? 
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• Miten koet fyysisen työympäristösi vaikuttavan migreenin hallintaan (positii-

visesti/negatiivisesti)? 

� Onko työympäristössäsi migreenikohtauksen laukaisevia tekijöitä? 

Jos on, mitä ne ovat? (Valaistus / loisteputket tai häikäisy, vetoisuus, 

melu ja hälinä, näyttöpäätetyö) 

� Onko työpaikallasi tehty joitakin ympäristön muutoksia migreeniä sai-

rastavaa ajatellen? 

� Miten koet työsi psyykkisten tekijöiden vaikuttavan? (Stressi, kiire, 

työn kuormittavuus, rauhallinen työtahti) 

• Mitä muuta voisit kertoa migreenin hallinnasta työssäsi? 

• Mitkä asiat helpottavat työelämässä selviytymistä migreenistä huolimatta? 

Mitkä asiat taas vaikeuttavat? 

 

Työyhteisö / kollegat 

 

- Suhtautuminen 

- Tieto / ymmärrys migreenistä 

- Ilmapiiri 

 

• Miten koet työyhteisön suhtautumisen? 

� Ilmapiiri yleensä ja kohtauksen / oireiden aikana? 

� Suhtautuminen mahdollisesti mukautettuihin työoloihin / -aikoihin? 

� Auttaminen, ymmärrys? 

• Millaiseksi koet työyhteisösi tiedon ja ymmärryksen migreenistä? 

� Migreenin aiheuttama jouston tarve? 

� Oireet ja työkyky? 

 

Lähiesimies 

 

- Suhtautuminen, tieto, ymmärrys; miten edistää työntekijän hyvinvointia? 

- Sopimus / toimintamalli kohtauksen sattuessa 

 

• Miten koet esimiehesi suhtautumisen yleensä sekä kohtauksen aikana? 
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• Miten koet esimiehesi edistävän migreenisi hallintaa? 

� Miten koet esimiehesi joustavan työaikojen, työvuorojen, työympäris-

tön triggereiden mukauttamisessa? 

• Miten koet mahdollisen sovitun toimintamallin auttavan migreenikohtauk-

sen sattuessa? 

 

Mitä kehitettävää työyhteisössä ja työoloissa? 

� Fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen 

 


