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1! Johdanto!
Suomalainen! yhteiskunta! on! yhä! monikulttuurisempi.! Maahanmuuttajien! määrä! on!
lisääntynyt! kahden! viime! vuosikymmenen! aikana! ja! määrän! odotetaan! kasvavan.!
(Sisäministeriö!2016.)!WHO:n!Euroopan!aluetoimiston!mukaan!muuttoliike!on!suuri!
yhteiskunnallinen,! poliittinen! ja! kansanterveydellinen! haaste! Euroopassa.! Vuoden!
2015!lopussa!Suomessa!kuusi!prosenttia!väestöstä!oli!vieraskielisiä,!joista!suurimmat!
kieliryhmät!ovat!venäjä,!viro!ja!somalia.!(SVT!2016.)!!
Monikulttuurisen! terveydenhuollon! eettisen! neuvottelukunnan! mukaan! Suomessa!
asuvilla! vieraan! kulttuurin! ja! kielen! edustajilla! on! oikeus! yhdenvertaiseen,!
ennakkoluulottomaan! ja! ammattitaitoiseen! kohteluun! ja! tarpeidensa! mukaiseen!
terveydenhuoltoon.!Vaikka!maahanmuuttajilla!on!paljon!samoja!terveysongelmia!kuin!
valtaväestöllä,! on! heillä! terveydenhuollon! asiakkaina! myös! erilaisia! tarpeita! kuin!
valtaväestöllä.!Eri!kulttuureilla!on!usein!erialisia!käsityksiä!terveydestä!ja!sairaudesta,!
yksilöstä!ja!yhteisöstä!sekä!elämästä!ja!kuolemasta.!(ETENE!2004.)!
Vastasyntyneistä!noin!10!%!tarvitsee!hoitoa!vastasyntyneiden!osastolla!(Tapanainen!&!
Rajantie! 2016).! Yli! puolet! Suomessa! asuvista! ulkomaalaistaustaisista! henkilöistä! on!
fertiili>ikäisiä,!joten!heidän!lapsiaan!on!potilaana!myös!vastasyntyneiden!osastolla.!On!
erittäin! tärkeää,! että! heidän! tarpeensa! on! huomioitu! palveluissa.! (THL! 2015.)!
Työskennellessä! maahanmuuttajataustaisen! lapsiperheen! kanssa! on! oleellista,! että!
hoitohenkilökunta! ymmärtää! maahanmuuton! merkityksen! ja! vaikutuksen! perheen!
arkeen! ja! terveyteen.! Perhe! tarvitsee! tukea! sekä! sairaan! vastasyntyneen! tuomaan,!
että! maahanmuuton! seurauksena! syntyneeseen! elämänmuutokseen.! (Sorvari,!
Kangasniemi!&!Pietilä!2015,!26>27.)!
Opinnäytetyö!on!tehty!yhteistyössä!Keski>Suomen!keskussairaalan!vastasyntyneiden!
osaston!kanssa.!Opinnäytetyön!tavoitteena!on!tuottaa!Keski>Suomen!keskussairaalan!
vastasyntyneiden!osaston!henkilökunnalle!opas!monikulttuurisuuden!huomioimisesta!
vastasyntyneiden!ja!heidän!perheidensä!hoitotyössä.!Opinnäytetyön!tarkoituksena!on!
edistää! hoitohenkilökunnan! monikulttuurista! osaamista! maahanmuuttajaperheiden!
kohtaamisessa!ja!hoidon!erityispiirteiden!huomioimisessa!vastasyntyneiden!osastolla!
sekä! edistää! maahanmuuttajien! hyvinvointia! ja! mahdollisuutta! tulla! kuulluksi!
hoitotyössä.!
!
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2! Tavoite!ja!tarkoitus!
Opinnäytetyön!

tavoitteena!

on!

tuottaa!

Keski>Suomen!

keskussairaalan!

vastasyntyneiden!osaston!henkilökunnalle!opas!monikulttuurisuuden!huomioimisesta!
vastasyntyneiden!ja!heidän!perheidensä!hoitotyössä.!Opinnäytetyön!tarkoituksena!on!
edistää! hoitohenkilökunnan! monikulttuurista! osaamista! maahanmuuttajaperheiden!
kohtaamisessa!ja!hoidon!erityispiirteiden!huomioimisessa!vastasyntyneiden!osastolla!
sekä! edistää! maahanmuuttajien! hyvinvointia! ja! mahdollisuutta! tulla! kuulluksi!
hoitotyössä.!
!

3! Teoreettiset!lähtökohdat!
3.1! Maahanmuuttaja!ja!kulttuuri!
Kotoutumisen!edistämistä!koskevassa!laissa!maahanmuuttaja!määritellään!henkilöksi,!
joka!on!muuttanut!Suomeen!tai!oleskelee!maassa!muusta!syystä!kuin!matkaillakseen!
ja! hänellä! on! lyhytaikaiseen! maassa! oleskeluun! myönnetty! lupa,! rekisteröity!
oleskeluoikeus!tai!oleskelukortti.!(Laki!kotoutumisen!edistämisestä!1286/2010.)!!
Maahanmuuttovirasto!määrittelee!maahanmuuttajan!yleiskäsitteeksi,!joka!tarkoittaa!
kaikkia! Suomeen! muuttaneita! ihmisiä.! Se! sisältää! alakäsitteet! turvapaikanhakija,!
pakolainen,! paluumuuttaja,! siirtolainen! ja! ulkomaalainen.! (Maahanmuuttovirasto!
N.d.)! Maahanmuuttajat! voivat! saada! oleskeluluvan! Suomessa! sosiaalisen! asemansa!
kuten!avioliiton,!työn!tai!opiskelun!perusteella.!Myös!ulkomaan!kansalaiset,!joilla!on!
pakolaisstatus! sekä! inkeriläiset! paluumuuttajat! voivat! saada! oleskeluluvan.!
Oleskeluluvan! voi! saada! myös! humanitäärisistä! tai! muista! syistä! kuten! ihmiskaupan!
uhriksi!joutumisesta.!(STM!1998;!Maahanmuuttovirasto!N.d.)!!
Maahanmuuttaja! käsitettä! käytetään! puhuttaessa! joko! ensimmäisen! tai! toisen!
sukupolven! maahanmuuttajasta.! Toisen! sukupolven! maahanmuuttaja! on! syntynyt!
Suomessa,! mutta! ainakin! toinen! hänen! vanhemmistaan! on! muuttanut! Suomeen!
!
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!
muualta.! (Väänänen,! Toivanen,! Aalto,! Bergbom,! Härkäpää,! Jaakkola,! Koponen,!

Koskinen,!Kuusio,!Lindström,!Malin,!Makkula,!Mertaniemi,!Peltola,!Seppälä,!Tiitinen,!
Vartia>Väänänen,!Vuorenpää,!Vuorento,!&!Wahlbeck!2009,!14.)!Alitolpan!(2005,!38>
39.)! mukaan! maahanmuuttajaperheet! ovat! perheitä,! joissa! toinen! tai! molemmat!
puolisot! tai! ainoa! yksinhuoltajavanhempi! on! muu! kuin! Suomen! kansalainen.! Samaa!
tarkoitetaan! usein! käytettäessä! käsitteitä! ”maahanmuuttajataustainen! perhe”! ja!
”monikulttuurinen!perhe”.!
Usein! maahanmuuttajat! kuvaillaan! ja! jaotellaan! kansallisuuden,! kansalaisuuden! ja!
kulttuuriin!liittyvän!kielen!ja!uskonnon!perusteella!(Hassinen>Ali>Azzanin!2002,!15>17).!
On! muistettava,! että! maahanmuuttajat! eivät! ole! yhtenäinen! ryhmä,! vaan!
heterogeeninen!ryhmä,!jossa!on!eri!syistä!maahan!tulleita,!useita!eri!kansallisuuksia,!
kieliryhmiä! ja! ammattiryhmiä.! On! korkeasti! koulutettuja! ja! lukutaidottomia,!
Euroopasta!ja!sen!ulkopuolelta!tulleita!ja!eritasoisesti!suomea!puhuvia!ihmisiä.!Yksi!
asia!heitä!kuitenkin!yhdistää;!kokemus!maahanmuuttajuudesta,!mihin!he!suhtautuvat!
kukin!omalla!tavallaan!ja!yksilöllisin!selviytymiskeinoin.!(Lastensuojelun!käsikirja!N.d.)!
Käsite! kulttuuri! pitää! sisällään! tavat,! kasvatuksen,! moraalikäsitykset,! uskonnot,!
oikeudenhoidon,!talouselämän,!politiikkaan,!tieteet!ja!taiteet.!Kulttuurilla!tarkoitetaan!
asioita,! jotka! ovat! ihmisille! tärkeitä,! ja! joita! he! ovat! oppineet! arvostamaan!
sukupolvesta!toiseen.!Kulttuuri!on!yksilöllinen!tottumus!ajatella,!reagoida,!toimia!ja!
tuntea.! Siihen! sisältyvät! myös! perinteiset! arvot,! ajatukset! ja! mielipiteet.! (Pollari! &!
Koppinen!2011,!17>18.)!!
Yhteisöllisessä!kulttuurissa!perhekäsitys!on!laajempi!kuin!ydinperhe.!Siihen!kuuluvat!
kaikki!lähisukulaiset,!joista!perhe!tarvittaessa!huolehtii.!Kulttuuri!on!me>keskeinen!ja!
yksilön! identiteetti! riippuu! yksilön! asemasta! ryhmässä.! Yhteisöllisessä! kulttuurissa!
heimon,!klaanin!tai!kyläyhteisön!etu!on!myös!yksilön!etu.!(Väestöliitto!2016.)!!
!
!
!

!
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3.2! Vastasyntyneen!hoitotyö!
Noin! kymmenen! prosenttia! vastasyntyneistä! tarvitsee! hoitoa! vastasyntyneiden!
osastolla.!Suuri!osa!vastasyntyneisyyskauteen!liittyvistä!ongelmista!on!lyhytkestoisia!
adaptaatio>!eli!keuhkojen!sopeutumishäiriöitä.!Tärkein!syy!pitempiaikaiseen!hoitoon!
on! lapsen! ennenaikainen! syntymä.! Suomessa! keskosina! ennen! 37.! raskausviikkoa!
syntyy!noin!5,5%!vastasyntyneistä.!Hyvin!ennenaikaisena!ennen!32.!raskausviikkoa!tai!
hyvin! pienipainoisena,! alle! 1500g:n! painoisena,! syntyy! vajaa! 1%! kaikista!
vastasyntyneistä.!(Tapanainen!&!Rajantie!2016.)!
Synnyttäjiä! ei! tilastoida! etnisen! taustan! mukaan,! mutta! esimerkiksi! Kätilöopiston!
sairaalassa!Helsingissä!2000>luvulla!arviolta!ainakin!15!%:ssa!synnyttävistä!perheistä!
joko! toinen! tai! molemmat! vanhemmat! eivät! ole! syntyperäisiä! suomalaisia.! Tämä!
asettaa!

haasteita!

vastasyntyneitä!

hoitaville!

yksiköille,!

koska!

maahanmuuttajaperheissä! saattaa! esiintyä! sairauksia,! jotka! ovat! harvinaisia!
suomalaisessa! kantaväestössä,! mutta! yleisiä! muissa! väestöissä.! (Luuk>kainen! &!
Fellman!2016.)!
Lasten! hoitotyössä! lähtökohtana! on! lasta! ja! perhettä! kunnioittava! ilmapiiri,!
luottamuksellinen! vuorovaikutussuhde! lapsen,! perheen! ja! hoitajan! välillä,! sekä!
turvallinen! hoitoympäristö.! Lasten! ja! nuorten! hoidon! periaatteet! sairaalahoidossa!
ovat! yksilöllisyys,! perhekeskeisyys,! kasvun! ja! kehityksen! turvaaminen,! turvallisuus,!
jatkuvuus! ja! omatoimisuus.! Vastasyntyneiden! osastolla! omatoimisuus! tarkoittaa!
ennen! kaikkea! vanhempien! osallistumista! lapsen! hoitoon.! ! ! Toiminnassa! tärkeitä!
asioita! ovat! vanhempien! ja! heidän! mielipiteidensä! kuunteleminen,! sekä! toiveiden!
huomioon!ottaminen.!(Lindén!2004,!32>33.)!
Keski>Suomen!keskussairaalan!vastasyntyneiden!osastolla!hoidetaan!ennenaikaisesti!
syntyneitä!tai!muusta!syystä!erityishoitoa!tarvitsevia!vauvoja.!Yleisimmät!syyt!hoitoon!
vastasyntyneiden! osastolla! ovat! keskosuus,! verensokeriongelmat,! infektiot,!
hengitysvaikeudet,! adaptaatiohäiriöt! ja! keltaisuus.! Lisäksi! syitä! hoitoon! ovat!
syömättömyys,! epämuodostumat,! synnytyskomplikaatiot! sekä! neurologinen! oireilu.!
(Vastasyntyneiden! hoito! N.d.;! Juoperi! &! Sipponen! 2015.)! Osastolla! on!
tehovalvontahuone,! jossa! on! 7! paikkaa.! Jatkohoitohuoneita! on! kolme,! ja! vauva!
siirretään! tehovalvonnasta! sinne,! kun! vointi! sen! sallii,! eikä! hän! tarvitse! enää!
!
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!
inkubaattoria.! Lisäksi! vastasyntyneiden! osas>tolla! on! yksi! perhehuone! ja! yksi!
eristyshuone.!Hoitoajat!vastasyntyneiden!osastolla!ovat!hyvin!yksilöllisiä!ja!eri!pituisia,!
muutamasta! tunnista! useisiin! kuukausiin.! (Virvoitteluhuone! ja! vastasyntyneiden!
osasto!2016.)!

3.3! Maahanmuuttajaperheen!kohtaaminen!
3.3.1! Maahanmuuttaja!terveydenhuollon!asiakkaana!
Terveys! 2015! –kansanterveysohjelmassa! nostetaan! esille! muun! muassa!
eriarvoisuuden! vähentäminen! ja! heikoimmassa! asemassa! olevien! väestöryhmien!
hyvinvoinnin! lisääminen.! Suomessa! asuville! eri! väestöryhmille! tulee! turvata!
mahdollisuus! terveydenhoitoon! ja! kulttuuriseen! erilaisuuteen! perustuvaa!
syrjäytymistä!tulee!pyrkiä!välttämään!ja!ennaltaehkäisemään.!(STM!2001.)!Myös!laki!
yhdenvertaisuudesta! (Yhdenvertaisuuslaki! 1325/2014)! ja! laki! potilaan! asemasta! ja!
oikeuksista! (Laki! potilaan! asemasta! ja! oikeuksista! 785/1992)! velvoittavat!
terveydenhuollon!huomioimaan!myös!maahanmuuttaja>asiakkaat.!Maahanmuuttajat!
kuuluvat! kunnallisen! sosiaali>! ja! terveydenhuollon! palveluiden! piiriin,! kun! he! ovat!
muuttaneet!Suomeen,!asuvat!Suomessa,!heillä!on!aikomus!jäädä!maahan!asumaan!ja!
heillä! on! voimassa! oleva! vähintään! vuoden! mittainen! oleskelulupa.! (Kotikuntalaki!
201/1994).!!
Maahanmuuttajien! terveyteen! ja! hyvinvointiin! vaikuttavat! monet! asiat.! Sosiaalisten!
tekijöiden!kuten!elinolojen,!sosioekonomisen!aseman,!iän,!sukupuolen!siviilisäädyn!ja!
elintapojen! lisäksi! suuri! merkitys! on! maahanmuuttajuuteen! liittyvillä! asioilla.! On!
paljon! vaikutusta! sillä,! mikä! on! tulijan! laillinen! asema! yhteiskunnassamme,! kenen!
kanssa!hän!on!muuttanut!maahan,!mikä!on!maahanmuuttajan!ikä!maahan!tullessa,!
millainen!

on!

lähtömaan!

yhteiskunnallinen!

tilanne!

ja!

elinolot!

sekä!

sukupuolijärjestelmä,! joka! määrittelee! naisen! asemaa.! Hyvinvointiin! ja! terveyteen!
vaikuttavat! vahvasti! myös! koetut! kielteiset! elämäntapahtumat! sekä! lähtö>,! että!
tulomaassa.!Maahanmuuttajalla!voi!olla!rankkoja!kielteisiä!kokemuksia!kotimaassaan,!
mutta! myös! erilaisuuteen! perustuvat! syrjintä>! ja! väkivaltakokemukset! tulomaassa!
vaikuttavat!maahanmuuttajan!terveyteen!ja!hyvinvointiin.!(Malin!2011a,!201>202.)!

!
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Vuonna!2014!tehdyn!Ulkomaista!syntyperää!olevien!työ!ja!hyvinvointi!>tutkimuksen!
tuloksia!tarkasteltaessa!taustamaaryhmien!ja!sukupuolten!välillä!on!eroja!erityisesti!
terveydessä.!Tulosten!perusteella!monet!terveysongelmat!ovat!yleisimpiä!Lähi>itä!ja!
Pohjois>Afrikka!taustaisille.!He!ovat!useimmiten!tulleet!Suomeen!pakolaisina!ja!heillä!
voi! olla! taustallaan! muun! muassa! traumaattisia! kokemuksia,! kuten! väkivaltaa! ja!
syrjintää.!(Castaneda,!Jokela,!Koponen,!Pentala,!Koskela!&!Koskinen!2014.)!
Maahanmuuttajat! käyttävät! yleisesti! vähemmän! terveyspalveluja! verrattuna! koko!
väestöön.!Maamu>tutkimuksen!mukaan!Somalia>!ja!kurditaustaiset!käyvät!enemmän!
terveyskeskuslääkärillä! kuin! koko! väestö,! mutta! toisaalta! käyvät! vähemmän!
työterveyshuollossa!

ja!

terveystarkastuksissa.!

Mielenterveyspalveluita!

maahanmuuttajataustaiset! käyttävät! saman! verran! koko! väestön! kanssa,! vaikka!
yleisesti! mielenterveyspalvelujen! tarve! on! heillä! suurempi.! Sukupuolten! välillä! on!
myös!eroja,!sillä!nuoret!maahanmuuttajanaiset!käyttävät!enemmän!terveyspalveluja!
kuin! koko! väestö,! sillä! terveyspalvelujen! käyttö! liittyy! yleisimmin! raskauteen! tai!
synnytykseen.! Yleensä! maahanmuuttajat! ovat! itse! tyytyväisiä! ja! luottavat!
suomalaiseen! terveyspalvelujärjestelmään.! (Castaneda,! Rask,! Koponen,! Mölsä! &!
Koskinen!2012,!10>12.)!!
Vaikka!maahanmuuttajilla!on!paljon!samoja!terveysongelmia!kuin!valtaväestöllä,!on!
heillä! terveydenhuollon! asiakkaina! myös! erilaisia! tarpeita! kuin! valtaväestöllä.! Eri!
kulttuureilla! on! usein! erialisia! käsityksiä! terveydestä! ja! sairaudesta,! yksilöstä! ja!
yhteisöstä! sekä! elämästä! ja! kuolemasta.! Näiden! lisäksi! erilaiset! uskomukset! ja!
perinteet! voivat! aiheuttaa! epäluuloa! ja! molemmin>puolisia! väärinymmärryksiä.!
Terveydenhuollon! ammattihenkilön! tulee! kuitenkin! muistaa,! että! jokainen!
terveydenhuollon!asiakas!on!yksilö,!joten!häntä!ja!hänen!tarpeitaan!ei!voi!luokitella!
vain! syntyperän! ja! kulttuuritaustan! perusteella.! Hoitohenkilökunnan! kulttuurista!
kompetenssia! tulee! kehittää! maahanmuuttajien! lisääntyessä,! sillä! heiltä! odotetaan!
kulttuurista!osaamista,!jotta!he!pysyvät!ajan!tasalla!asiakkaiden!kulttuureista!ja!näin!
ollen!osaavat!vastata!erilaisiin!tarpeisiin.!(ETENE!2004.)!
Jokaisella! ihmisellä! on! erilainen! maailmankatsomus,! joka! muokkaa! meitä! sellaisena!
kuin!olemme.!Jokaisella!hoitajalla!on!erilaiset!asenteet!ja!arvot,!jotka!voivat!aiheuttaa!
ristiriitaa!työskenneltäessä!potilaiden!ja!heidän!omaisten!kanssa.!Hoitajan!on!tärkeä!
joskus! pysähtyä,! tiedostaa! ja! käsitellä! omia! arvojaan! ja! asenteitaan,! jotta! voisi!
!
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ymmärtää! paremmin! potilaita! ja! heidän! omaisia.! (Åstedt>Kurki! 2008,! 140>143).!

Erilaisuus! voidaan! kohdata! onnistuneesti! vain,! jos! tiedostetaan! samalla! kaikkien!
ihmisten! olevan! keskenään! erilaisia.! Eri! kulttuurien! ja! ihmisryhmien! väliset! erot! on!
kuitenkin!

huomioitava!

niin!

kohtaamisessa!

ja!

kanssakäymisessä!

kuin!

yhteiskunnallisissa!linjauksissa.!(Lehtonen!&!Löytty!2003,!7.)!
Mulderin,! Koivulan! ja! Kaunosen! (2015,! 24>33.)! tekemässä! tutkimuksessa! tutkittiin!
hoitohenkilökunnan!monikulttuurista!osaamista!ja!siihen!yhteydessä!olevia!tekijöitä.!
Tutkimuksen! mukaan! hieman! yli! kolmannes! hoitohenkilökunnasta! tunsi!
ennakkoluuloja!ulkomaalaistaustaisia!potilaita!kohtaan,!melkein!puolet!vastaajista!teki!
oletuksia!potilaan!ulkonäön!ja!nimen!perusteella.!42!prosenttia!hoitohenkilökunnasta!
ajatteli! ulkomaalaistaustaisten! potilaiden! olevan! vaativia.! Kymmenesosa! tunsi!
rasismia!ja!vältteli!maahanmuuttajataustaisia!potilaita.!
Erilaisten! näkökulmien! ymmärtäminen! on! mahdollista,! kun! huomataan,! että!
havainnot! ja! käyttäytymismallit! ovat! kulttuurisidonnaisia.! Silloin! voidaan! huomata!
myös! omat! ennakkoluulot.! Ennakkoluuloihin! vaikuttavat! henkilön! tiedot! ja!
kokemukset,!joihin!liittyy!tunteita.!Kokemuksien!kautta!syntyy!toista!ihmistä!kohtaan!
joko! positiivinen! tai! negatiivinen! asenne.! Ennakkoluulon! hälventämiseksi! tarvitaan!
sekä!tiedollista!opettamista!ja!valistamista,!että!tunteisiin!liittyviä!oppimisprosesseja.!
(Pitkänen! &! Kouki! 1999,! 59>60,! 117>118.)! Hoitajan! on! tärkeä! olla! suvaitsevainen! ja!
jokaisen!vakaumusta!tulee!kunnioittaa.!Jokaista!ihmistä!on!kunnioitettava!riippumatta!
uskonnosta,! ihonväristä,! kansalaisuudesta! tai! seksuaalisesta! suuntautuneisuudesta.!
Ihmiset!on!hyväksyttävä,!vaikka!heiden!tekojaan!ei!hyväksyisikään.!(Räty!2002,!205.)!
Haluttaessa!

tunnistaa!

maahanmuuttajien!

terveyspalvelujen!

tarpeita!

ja!

terveyspalvelukokemuksia,! on! tärkeää! ottaa! huomioon! heidän! kansalaisuutensa! ja!
kulttuuriset! erityispiirteensä! (Hassinen>Ali>Azzanin! 2002,! 15>17).! Potilaan! ja! hänen!
perheensä!äidinkieli,!uskonto!ja!erilaisesta!kulttuurista!johtuvat!tavat!on!huomioitava,!
kun!hoidetaan!maahanmuuttajataustaista!potilasta.!Näin!voidaan!ehkäistä!mahdollisia!
ristiriitatilanteita,!sekä!onnistutaan!vastaamaan!asiakkaiden!tarpeisiin!ja!edistämään!
tasa>arvoa.!Ristiriitatilanteita!syntyy!helposti!kun!kokemusmaailmat!eroavat!toisistaan!
(Räty! 2002,! 48,! 67.)! Pitkäsen! ja! Koukin! (1999,! 17)! mukaan! ongelmia! syntyy,! kun!
odotukset!ovat!virheellisiä!ja!asioita!käsitetään!väärin.!
!
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3.3.2! Maahanmuuttajaperheen!kohtaamisen!erityispiirteet!vastasyntyneiden!
osastolla!
Malinin!(2011b.)!artikkelin!mukaan!maahanmuuttajaäitien!vastasyntyneiden!terveys!
on! keskimäärin! heikompi! kuin! kantaväestön.! Meta>analyysin! perusteella!
siirtolaistaustaisilla! naisilla! on! myös! suurempi! ennenaikaisen! synnytyksen! riski! ja!
suurempi! riski! saada! pienipainoinen! vastasyntynyt.! Riski! on! suurempi! kuin! muilla!
ryhmillä!erityisesti!etelä>aasialaisilla,!Latinalaisesta!Amerikasta,!Karibialta!ja!Saharan!
eteläpuolisesta!Afrikasta!tulleilla.!Myös!Lähi>Idästä!ja!Pohjois>Afrikasta!muuttaneiden!
vauvat! olivat! useammin! ennenaikaisesti! syntyneitä! ja! pienipainoisia! kuin!
kantaväestössä.!!Tilastojen!mukaan!latinalaisamerikkalaisten!vastasyntyneille!on!tehty!
eniten! toimenpiteitä! synnytyksen! jälkeen.! Maahanmuuttajataustaisilla,! erityisesti!
pakolaistaustaisilla! ja! Euroopan! ulkopuolelta! tulleilla! lapsilla! on! korkeampi! imeväis>
kuolleisuus! kuin! kantaväestöllä.! Suomessa! asuvien! raskaana! olevien! maa>
hanmuuttajien!terveystottumukset!ovat!yleensä!hyvät,!sillä!he!eivät!pääosin!tupakoi,!
eivätkä! käytä! alkoholia,! lukuun! ottamatta! lähialueilta! Virosta! ja! Venäjältä! tulleita!
maahanmuuttajia.!
Potilaslain! 7.! pykälä! edellyttää,! että! terveydenhuollon! henkilökunnan! on!
varmistettava,!mitä!mieltä!alaikäinen!potilas!on!hänen!kohdistuvasta!hoidosta,!jos!se!
on! hänen! ikänsä! ja! kehitystasonsa! huomioon! ottaen! perusteltua.! Vastasyntyneiden!
osastolla!potilaat!ovat!niin!pieniä,!että!he!eivät!pysty!ottamaan!kantaa!hoitoonsa.!Siksi!
hoitoa! koskevat! päätökset! tehdään! yhteisymmärryksessä! vanhempien! tai! muiden!
huoltajien!kanssa.!(Laki!potilaan!asemasta!ja!oikeuksista!17.8.1992/785.)!Työntekijän!
ei! tarvitse! pelätä! virheitä! tai! sitä,! että! olisi! tungettelevaa! tai! epäkohteliasta! kysyä!
kulttuuritaustan! vaikutuksia!lapsen!hoitoon.! Aina!kannattaa!kysyä!vanhemmilta,! jos!
jokin! asia! lapsen! hoitoon! liittyen! on! epävarmaa.! On! tärkeää! luottaa! omaan!
ammattitaitoon!ja!toimia!potilasta!ja!perhettä!kunnioittaen!ja!kuunnellen,!oli!hänen!
taustansa!mikä!tahansa.!(Lastensuojelun!käsikirja!N.d.)!
Ei! ole! mahdollista! eikä! edes! tarkoituksenmukaista,! että! hoitohenkilökunta! tuntisi!
kaikki!maailman!kulttuurit!sekä!erilaiset!kulttuuriset!tavat!ja!arvot.!Ei!tarvitse!tuntea!
edes! Suomessa! asuvien! maahanmuuttajien! kulttuureita,! vaikka! on! toki! kohteliasta!
tietää! jotakin! maahanmuuttajan! kulttuuritaustasta.! Tärkeintä! on! kuitenkin! muistaa,!
!
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että!työskennellessä!maahanmuuttajataustaisen!perheen!kanssa!hoidetaan!perhettä!
ja! yksilöä,! ei! kulttuurin! terveyttä! ja! ongelmia.! Maahanmuuttajataustainen! nähdään!
usein!vain!oman!kulttuurinsa!edustajana!ja!ihmisillä!on!ennakko>oletuksia!asiakkaan!
toimintatavoista.! Hyvin! helposti! ajatellaan,! että! jos! yksi! henkilö! käyttäytyy! jollakin!
tavalla,!silloin!kaikki!saman!etnisen!ryhmän!edustajat!tekevät!niin.!!Tämä!on!asiakkaan!
aliarvioimista!ja!voi!johtaa!virhearviointiin!ja!molemmin!puolisiin!väärinymmärryksiin.!
(Lastensuojelun!käsikirja!N.d.)!!
Hoitohenkilökuntaa!voi!hämmentää!se,!että!yhteisöllisissä!kulttuureissa!perhekäsitys!
on! laajempi! (Soivio! 1995,! 19).! Esimerkiksi! Afrikassa! perheenä! pidetään! koko! sukua,!
kun!Euroopassa!perheeseen!luetaan!vain!ydinperhe.!Kulttuuriset!arvot!ja!uskomukset!
vaikuttavat! siihen,! miten! perhe! hoitaa! ja! osallistuu! perheenjäsenensä! hoidossa.! Eri!
kulttuureissa!perheen!merkitys!ja!velvollisuudet!ovat!erilaiset,!esimerkiksi!lapsilla!on!
velvollisuus! huolehtia! vanhemmistaan.! Tansaniassa! ja! monissa! muissa! kulttuureissa!
hoitovelvollisuus! jaetaan! niin,! että! miehet! hoitavat! miessukulaisia! ja! naiset!
naissukulaisia,!koska!on!häpeällistä!hoitaa!vastakkaista!sukupuolta!olevaa!sukulaista.!
(Sinivuo!&!Paavilainen!2009,!41.)!
Monille! kulttuureille! perhe! ja! suku! ovat! hyvin! tärkeitä,! mikä! tulee! huomioida!
viestinnässä!ja!heidän!kohtaamisessaan!(Ajemelaeus,!Kan,!Katajisto!&!Pohjola!2007,!
296).! Aina! ei! ole! itsestään! selvää! kuka! perheenjäsenistä! on! vastuussa! esimerkiksi!
lasten! hoidosta! (Soivio! 1995,! 19).! Sosiaaliset! tukiverkostot! ovat! hyvin! merkittävät!
potilaiden! ja! perheiden! terveyden! ja! jaksamisen! kannalta.! Tämä! on! hyvä! muistaa!
potilaan! hoidossa! ja! hoitosuunnitelmassa.! Yhteistyöllä! potilaan! omaisten! ja!
henkilökunnan!välillä!voidaan!saada!aikaan!hyviä!tuloksia!ja!edistää!potilaan!terveyttä.!
Omaisilla!on!oikeus!saada!tietoa!potilaan!voinnista!ja!muutoksista,!mutta!on!otettava!
huomioon! potilaan! toiveet! tietojen! antamisessa! eli! salassapitovelvollisuus.! (Syrjälä!
2005.)!
Erilaiset!sukupuoliroolit!ja!niihin!liittyvät!erot!voivat!aiheuttaa!haasteita,!sillä!monissa!
kulttuureissa! perheen! isällä! on! auktoriteettiasema,! minkä! takia! pelkästään! hän! on!
läsnä! lääkärintapaamisessa.! Isä! saa! tärkeitä! terveyteen! ja! hoitoon! liittyviä! tietoja! ja!
välittää!ne!muulle!perheelle.!Äiti!on!kuitenkin!usein!lapsen!ensisijainen!hoitaja,!mutta!
hän!ei!saa!ensikäden!tietoa!lääkäriltä,!vaan!ainoastaan!sen!tiedon,!minkä!saa!perheen!
isän!välityksellä.!Saattaa!siis!olla,!että!äiti!ei!välttämättä!saa!kaikkea!lapsensa!hoitoa!ja!
!
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terveydentilaa!koskevaa!tietoa,!varsinkaan!jos!hoitotilanteissa!käytetään!tulkkia.!On!

lisäksi! huomattava,! että! kulttuurien! välillä! saattaa! olla! suuria! eroja! siinä,! kuinka!
rehellistä! ja! suoraa! hoitohenkilökunnan! halutaan! olevan.! Erityisesti! vaikeista!
sairauksista!tai!kuolemasta!puhumista!lasten!kuullen!voidaan!välttää!joissakin!kulttuu>
reissa,! sillä! uskomuksena! on,! että! totuuden! kertominen! potilaalle! voi! huonontaa!
hänen!tilaa!entisestään.!(Pergert,!Ekblad,!Enskär!&!Björk!2007,!321>322.)!
Luottamuksellisen!asiakassuhteen!luominen!on!tärkeää.!Se!edellyttää!hoitajalta!aitoa!
kiinnostusta! perhettä! kohtaan.! Sorvarin! ym.! (2015,! 26>27.)! tutkimuksen! mukaan!
vanhemmat! kokevat,! että! vaikka! hoitaja! pyrkii! toimimaan! ammatillisesti!
hoitotilanteessa,! negatiiviset! asenteet! maahanmuuttajia! kohtaan! näkyvät! hoitajan!
toiminnasta.! Vanhemmat! arvostavat! sitä,! että! heitä! kohdellaan! tasa>arvoisesti.!
Tutkijoiden! mukaan! on! tärkeää,! että! hoitohenkilökunta! ymmärtää,! mitä! kulttuuri,!
uskonto,!perhe!ja!terveys!merkitsevät!perheelle.!Erilaisuutta!ei!vanhempien!mukaan!
tulisi! kuitenkaan! korostaa! hoitotyössä,! eikä! yleistyksiä! maahanmuuttajaperheelle!
kulttuuritaustan!perusteella!saisi!tehdä.!Maahanmuuttajaperheitä!voidaan!pitää!usein!
hankalina!asiakkaina,!koska!heidän!tavat!toimia,!hoitaa!sairauksia!ja!kasvattaa!lapsia!
voivat!poiketa!suomalaisista!toimintatavoista.!
Luottamuksellisen!ja!rakentavaan!hoitosuhteen!luominen!saattaa!monikulttuurisessa!
ympäristössä! olla! tavallista! vaativampaa! ja! vaatia! henkilöstöltä! tavallista! enemmän!
aikaa.!!Ajanpuute!osastolla!voi!tällöin!muodostua!ongelmaksi.!(Pergert!ym.!2007,!323.)!
Hoitajan!

on!

tärkeää!

huomioida!

ohjaustilannetta!

suunnitellessaan,!

että!

maahanmuuttajaperheen! kanssa! asioitaessa! on! varattava! enemmän! aikaa.! Lisäksi!
kannattaa! varautua! siihen,! että! perhe! saattaa! tulla! myöhässä! vastaanotolle,! koska!
aikakäsitykset! saattavat! poiketa! toisistaan.! Toisaalta! täytyy! kuitenkin! muistaa,! että!
kotoutuneet! maahanmuuttajat! noudattavat! pääsääntöisesti! sovittuja! aikoja.!
Päivystystilanteet!ovat!suunnittelun!kannalta!haastavia.!(Suokas!2008,!35,!37,!44–45.)!
Riittävän!ajan!varaaminen!keskusteluun!on!kuitenkin!tärkeää,!sillä!vanhemmat!voivat!
olla!hyvin!järkyttyneitä,!jos!heidän!lapsellaan!todetaan!jokin!vamma!tai!poikkeavuus!
(Lindström!2004,!432>433).!!
Maahanmuuttajaperheellä! voi! olla! myös! erilainen! käsitys! vakavasta! sairaudesta! ja!
siitä,! tarvitseeko! lapsen! sairautta! hoitaa.! Perheen! käsitysten! ollessa! ristiriidassa!
hoitohenkilökunnan!käsitysten!kanssa!yhteistyö!saattaa!olla!vaikeampaa.!(Sorvari!ym.!
!
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2015,!26>27.)!Sorvarin!ym.!(2015,!26>27.)!tutkimuksen!tuloksista!ilmenee!myös,!että!
maahanmuuttajaperheillä! on! usein! heikommat! taidot! hoitaa! sairasta! lasta! kotona,!
eikä! heillä! ole! riittävästi! tietoa,! milloin! ja! miten! hakeutua! terveydenhuollon!
palveluihin.! He! tarvitsevat! laaja>alaisesti! tietoa! lapsen! terveydestä,! sairaudesta! ja!
sairauksien! hoidosta! ja! tukea! sairaan! lapsen! hoitamiseen! ja! arjen! sujuvuuteen.!
Tiedontarve! on! perheillä! yksilöllinen,! minkä! vuoksi! hoitajien! on! tärkeää! tutustua!
perheen! tilanteeseen! ja! taustoihin! voidakseen! antaa! oikein! kohdennettua! ja! oikea>
aikaista!tietoa!perheelle!(Maijala,!Helminen,!Heino>Tolonen!&!Åsted>Kurki!2011,!19).!!
Sorvarin! ym.! (2015.)! tutkimuksen! mukaan! työskennellessä! maahanmuuttaja>
taustaisen! lapsiperheen! kanssa! on! oleellista,! että! hoitohenkilökunta! ymmärtää!
maahanmuuton!merkityksen!ja!vaikutuksen!perheen!arkeen!ja!terveyteen.!Olisi!hyvä,!
että! molemmat! vanhemmat! olisivat! paikalla! myös! silloin,! kun! lapsen! sairaudesta! ja!
hoidosta!keskustellaan.!He!voivat!tällöin!esittää!mieltään!painavia!kysymyksiä!lapsen!
hoidosta,!sairaudesta!ja!mahdollisista!tulevista!toimenpiteistä.!Riittävän!ajaksi!lisäksi!
on! kiinnitettävä! huomiota! myös! viestintätapaan,! sillä! vanhempien! ollessa! poissa!
tolaltaan! lapsensa! sairastumisen! vuoksi,! he! eivät! välttämättä! kykene! kerralla!
vastaanottamaan!kaikkea!tietoa.!Siksi!hoitajan!on!arvioitava!tilanne!ja!annettava!tietoa!
kuhunkin! tilanteeseen! sopivina! pieninä! annoksina.! Tiedonannon! jälkeen! on! aina!
varmistettava,! että! vanhemmat! ovat! ymmärtäneet! annetun! tiedon! oikein.! (Arasola,!
Reen,!Vepsälainen!&!Yli>Huumo!2004,!425.)!Mitä!enemmän!tietoa!vanhemmat!saavat,!
sitä! enemmän! heidän! turvallisuuden! tunteensa! kasvaa.! Siksi! vanhemmille! on! hyvä!
esimerkiksi!esitellä!osastoa!ja!sen!toimintaa.!(Lindén!2004,!31>34.)!!
Vanhempia! auttaa! vaikeassa! perhetilanteessa! se,! että! hoitohenkilöstö! säilyttää!
ohjauksessa! empaattisen,! realistisen! ja! avoimen! otteen.! Hoitajan! on! rohkaistava!
vanhempia!osallistumaan!oman!lapsensa!hoitoon!niin!paljon!kuin!he!vain!jaksavat,!sillä!
heille! on! tärkeää! oppia! tekemään! asioita! kädestä! pitäen.! Vanhempia! voi! myös!
rohkaista! koskettamaan! omaa! lastaan! ja! viettämään! hänen! kanssaan! aikaa.! Myös!
hoidon!voi!yrittää!järjestää!sillä!tavalla,!että!vanhemmat!ovat!paikalla!silloin,!kun!lapsi!
on! hereillä.! Tällä! tavalla! he! saavat! viettää! aikaa! yhdessä.! Jos! vanhemmat! niin! vain!
haluavat!ja!lapsen!vointi!sen!sallii,!vanhemmille!voi!tarjota!mahdollisuuden!ottaa!lapsi!
syliinsä.! (Arasola! ym.! 2004,! 424>425.)! Hoitajan! ominaisuuksia,! jotka! edistävät!
potilaiden! ohjausta! ovat! ystävällisyys,! luottamuksen! herättäminen,! empaattisuus,!
!
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sensitiivisyys,!uskottavuus,!joustavuus!ja!kärsivällisyys.!Hoitajien!mielestä!ohjaukseen!
kuuluu!tiedon!antamisen!lisäksi!potilaan!kannustaminen,!rohkaiseminen!ja!motivointi.!
Lisäksi!hoitajan!tulee!tarkkailla!omaa!työntekoaan!ja!kehittää!osaamistaan.!(Kyngäs,!
Mäkeläinen!&!Kukkurainen!2005,!14.)!!

3.3.3! Kielen!ja!kommunikoinnin!haasteet!maahanmuuttajaperheen!
kohtaamisessa!
WHO:n! Euroopan! aluetoimiston! mukaan! maahanmuuttajien! palvelujen! saannin!
parantamisessa!kielimuurien!vähentämisen!ja!viestinnän!haasteisiin!puuttumisen!on!
todettu! olevan! avainasemassa.! Ilman! riittävää! viestintää,! maahanmuuttajat! voivat!
saada!huonoa!hoitoa!ja!esimerkiksi!pääsy!erikoissairaanhoitoon!voi!estyä.!(WHO!2015,!
12.)!
Laissa! potilaan! asemasta! ja! oikeudesta! säädetään,! että! potilaalla! on! oikeus!
tulkkipalveluun,!jos!hoitohenkilökunta!ei!osaa!hänen!puhumaansa!kieltä!(Laki!potilaan!
asemasta! ja! oikeuksista,! 5! §).! Tulkkipalvelut! ovat! potilaalle! maksuttomia.!
Asioimistulkin!saaminen!voi!olla!joskus!hankalaa,!koska!tarvittavan!kielen!osaajaa!ei!
välttämättä!virallisista!tulkeista!löydy!(Räty!2002,!149>150).!Jos!tulkki!ei!pääse!paikalle,!
voidaan! tulkkaus! hoitaa! puhelimitse.! Puhelintulkkausta! tulisi! käyttää! vain!
hätätilanteissa.! Puhelintulkkauksen! haasteena! on,! että! tulkki! ei! näe! asiakkaidensa!
ilmeitä!eikä!eleitä,!joten!viestinnästä!puuttuu!tällöin!tärkeä!osa.!(Koivisto>Junni!1998,!
57.)!!
Maahanmuuttajalapset!puhuvat!usein!suomea!paremmin!kuin!heidän!vanhempansa.!
Tästä! syystä! heitä! käytetäänkin! usein! perheenjäsentensä! tulkkeina.! (Lapsi! joutuu!
tulkiksi!liian!usein!2013.)!Kuitenkin!Rädyn!(2002,!149>150.)!mukaan!lasta!ei!koskaan!
saisi! käyttää! tulkkina.! Lasten! ei! pitäisi! saada! tietoonsa! perheenjäsentensä!
terveydentilaan! liittyviä! asioita,! joita! he! eivät! kykene! ymmärtämään.! Läheisten!
terveydentila! on! asia,! josta! lapsen! ei! koskaan! pitäisi! joutua! kantamaan! vastuuta.!
(Koivisto>Junni!1998,!52.)!Ajemelaeus!ym.!(2007,!295)!ovat!puolestaan!sitä!mieltä,!että!
lasten!mahdollisuutta!käyttää!tulkkina!tulisi!harkita.!Lasten!käyttäminen!tulkkina!onkin!
yleistä! maahanmuuttajan! perheiden! keskuudessa,! koska! esimerkiksi! intiimiasiat!
halutaan!pitää!perheen!sisäisenä.!Lasten!lisäksi!tulkkina!toimii!usein!potilaan!puoliso,!
sukulainen! tai! tuttava.! Tällöin! puolueettomuus! ja! tiedon! neutraalius! saattavat!
!
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vaarantua.! Lisäksi! tulkkaajana! toimiva! henkilö! ei! välttämättä! ymmärrä!
vaitiolovelvollisuuden!tärkeyttä.!(Koivisto>Junni!1998,!51>52.)!!
Perheen! ulkopuolisen! tulkin! vaitioloon! ei! aina! kuitenkaan! luoteta.! Varauksellinen!
suhtautuminen! tulkin! käyttöön! voi! johtua! esimerkiksi! siitä,! että! henkilöt! tuntevat!
toisensa! pienessä! yhteisössä! ja! potilas! pelkää! omien! asioiden! leviämisen! yhteisön!
sisällä.! Tällöin! on! kuitenkin! tärkeä! kertoa! perheille,! että! ammattitulkki! toimii!
neutraalisti! ja! hänellä! on! lakisääteinen! vaitiolovelvollisuus.! Jos! tulkki! silti! käyttäytyy!
epäammattimaisesti!tai!rikkoo!vaitiolovelvollisuutta,!asiasta!on!hyvä!antaa!palautetta!
tulkkikeskukseen.! Potilaan! kielteisestä! suhtautumisesta! tulkin! käyttöön! täytyy!
keskustella! yhdessä! potilaan! kanssa! ja! tulkin! käyttöä! kannattaa! perustella! eri!
näkökulmista.! Tässä! yhteydessä! on! hyvä! muistuttaa,! että! ammattitulkkia! käytetään!
muistakin! syistä! kuin! kielen! ymmärtämisen! kannalta.! Tulkki! turvaa! perheen!
yksityisyyden,! sillä! perheenjäsenen! tai! sukulaisen! kuullen! voi! olla! vaikea! puhua!
intiimeistä!asioista.!Joissakin!kulttuureissa!esimerkiksi!väsymyksestä!on!vaikea!puhua!
sukulaisten! läsnä! ollessa.! (Halme! &! Vataja! 2011,! 86>87;! Karuvuori! 2015,! 19>20;!
Koivisto>Junni!1998,!51>52.)!
Tulkin!vuoksi!maahanmuuttajataustaisille!potilaille!on!hyvä!varata!tarpeeksi!aikaa!ja!
ihannetapauksessa!tulkki!ei!vaihtuisi,!jos!potilaan!hoito!jatkuu!myöhemmin!(Tuominen!
1998,! 147).! Hagsereshtin! (2002,! 31)! mukaan! iranilaisilla! turvapaikanhakijoilla!
kommunikointiongelmat! liittyvät! monesti! tulkkaukseen.! Tulkit! eivät! aina! puhu!
asiakkaan! omaa! kieltä,! vaan! jotakin! muuta! hänen! kotimaassaan! puhuttavaa! kieltä.!
Tästä! aiheutuu! merkittäviä! väärinkäsityksiä! ja! ongelmia! hoitohenkilökunnan! ja!
asiakkaan!välille.!Turvapaikanhakijat!toivat!esille!myös!ongelman,!että!vaikka!paikalle!
saataisiinkin! heidän! kieltään! osaava! tulkki,! tämä! ei! välttämättä! osaa! keskustelussa!
tarvittavia!lääketieteellisiä!termejä.!!!
Yhteisen! kielen! puutteesta! voi! seurata! myös! se! ongelma,! että! potilas! ja! hänen!
läheisensä!eivät!voi!esittää!henkilöstölle!spontaaneja!hoitoa!koskevia!kysymyksiä,!sillä!
kommunikaatiotilanteet!ovat!sidottuja!tulkin!läsnäoloon.!Jos!aikaa!tulkin!välityksellä!
viestintään!ei!kuitenkaan!ole!riittävästi,!haasteena!on!saada!kaikki!olennaiset!tärkeät!
tiedot! välitettyä! lyhyen! keskustelun! aikana.! (Pergert! ym.! 2007,! 320.)! Hoitajan!
kannattaa!siksi!tulkin!kääntäessä!puhua!mahdollisimman!lyhyesti!ja!pitää!taukoa!parin!
kolmen!lauseen!jälkeen,!jotta!tulkki!ehtii!tulkata.!Lisäksi!hänen!on!koko!tilanteen!ajan!
!

16!

!
säilytettävä! jatkuvasti! suora! kontakti! perheeseen! eikä! katsottava! vain! tulkkia,! sillä!
perhe!voisi!muuten!kokea!jäävänsä!tilanteessa!ulkopuoliseksi!(Karuvuori!2015,!19>20).!
Viestin! välittämisessä! voi! tulkin! lisäksi! turvautua! esimerkiksi! elekieleen,! kirjalliseen!
materiaaliin,! internetiin! ja! sanakirjoihin.! Potilaan! läheisille! voi! myös! antaa! mukaan!
kirjallisia! ohjeita! ja! mahdollisuuksien! mukaan! vieraskielistä! materiaalia,! sillä! joku!
heistä!saattaa!ymmärtää!materiaalin!paremmin!kuin!potilas!itse.!(Suokas!2008,!35,!37>
39,!47–48.)!Ohjaustilanteen!lopuksi!voi!vielä!varmistaa!potilaan!omaisilta,!että!ohjeet!
on!ymmärretty!oikein!(Airola!2013,!61–62).!!
Aina! yhteinen! kieli! ei! kuitenkaan! ole! välttämättömyys,! sillä! tunne! keskinäisestä!
ymmärryksestä!voi!syntyä!myös!non>verbaalisesta!viestinnästä,!esimerkiksi!hymystä!
(Räty!2002,!69).!Myös!kasvojen!ilmeet,!eleet,!kosketukset,!liikkeet,!katsekontaktit!ja!
fyysinen!etäisyys!toiseen!ihmiseen!ovat!non>verbaalista!viestintää.!Monikulttuurisessa!
hoitotyössä!näiden!sanattomien!viestien!käyttäminen!on!tavallista!tärkeämpää!juuri!
siksi,! ettei! yhteistä! kieltä! välttämättä! ole.! (Cools,! Kahla! &! Tuominen! 1998,! 39>40.)!
Ongelmaksi!voi!kuitenkin!muodostua!se,!että!sanaton!viestintä!voidaan!helposti!tulkita!
väärin.!Siksi!on!tärkeä!tietää!eleiden!merkityksestä!eri!kulttuureissa.!Jos!ei!ole!varma!
sopivuudesta,! silloin! kannattaa! olla! käyttämättä! niitä! kokonaan,! ettei! vahingossa!
loukkaa!potilasta.!Kaikissa!kulttuureissa!ei!välttämättä!hyväksytä!toisilleen!vieraiden!
miehen!ja!naisen!välistä!kosketusta.!Myös!pitkä!katsekontakti!voi!viestiä!seksuaalisesta!
kiinnostuksesta! erityisesti! islamilaisessa! kulttuurissa,! joten! vastakkaisen! sukupuolen!
kanssa!keskusteltaessa!siihen!tulee!kiinnittää!huomiota.!Silmiin!voi!toki!katsoa,!mutta!
pitkää!katsekontaktia!tulee!välttää.!Myös!ystävällinen!hymy!voidaan!ymmärtää!joskus!
väärin,!joten!siihen!kannattaa!kiinnittää!huomiota.!Potilas!voi!muuten!kuvitella,!että!
hänen! vaivojaan! vähätellään.! Kannattaa! myös! muistaa,! että! aasialaisilla! ja!
afrikkalaisilla!voi!olla!tapana!piilottaa!hämmentyneisyytensä!hymyilemällä.!(Cools!ym.!
1998,!40>44.)!!

3.4! Esimerkkejä!kulttuurisista!erityispiirteistä!vastasyntyneiden!hoi>
dossa!
Lapsenhoito!ja!imetys!voivat!poiketa!toisistaan!huomattavastikin!kulttuurista!toiseen,!
mikä!on!tärkeää!tiedostaa!vastasyntyneiden!osastolla.!Apuna!hoitotyössä!voi!käyttää!
esimerkiksi!kysymyksiä!(liite!1.),!joilla!voi!tarkemmin!kartoittaa!hoitoon!ja!imetykseen!
!
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liittyviä!erilaisia!käytäntöjä!ja!tapoja!ja!helpottaa!siten!yhteystyötä!perheen!kanssa.!
Kysymykset! perustuvat! Australiassa! vuonna! 2009! tehtyyn! monikulttuuriseen!
tutkimukseen!(Cultural!Dimensions!of!Pregnancy,!Birth!and!Post>Natal!Care!N.d,!62).!!

3.4.1! Venäjä!
Vuonna! 2015! Suomessa! asui! vakituisesti! 30! 813! venäläistä! (Tilastokeskus! 2016).!
Suomessa!ja!Venäjällä!arkielämä!on!hyvin!samankaltaista.!Perheissä!on!yleensä!yksi!tai!
kaksi! lasta! ja! usein! molemmat! vanhemmat! työskentelevät.! (Korhonen! 2007,! 4.)!
Perhekäsitys! on! Venäjällä! laajempi,! sillä! perheeseen! voidaan! katsoa! kuuluvan!
isovanhemmat,! jotka! usein! hoitavat! perheen! lapsia.! Venäjällä! puhutaankin!
laajennettu! äitiydestä,! sillä! isovanhempi! muuttaa! yleensä! perheen! luokse! jopa!
kuukausiksi!lapsen!synnyttyä.!(Korhonen!2007,!13,19.)!
Venäläisissä! perheissä! myös! kohdataan! samanlaisia! vaikeuksia! kuin! suomalaisissa!
perheissä,!esimerkiksi!alkoholin!liikakulutusta!ja!perheväkivaltaa.!Eroja!on!kulttuurien!
välillä! lisäksi! siinä,! miten! niissä! suhtaudutaan! eri! sukupuoliin! ja! seksuaalisuuteen!
(Korhonen! 2007,! 4).! Vaikka! Venäjällä! periaatteena! onkin! sukupuolten! välinen! tasa>
arvo,!kotitöissä!sukupuolten!välinen!työnjako!on!yhä!perinteinen!(Novitsky!2013,!16).!
Ajatellaan,! että! miehen! rooliin! kuuluu! perheen! toimeentulosta! huolehtiminen,! kun!
taas! naisen! tehtävänä! on! hoitaa! koti! ja! lapsen! oman! työnsä! ohessa.! Äitiyteen!
kannustetaan! Venäjällä! paljon,! sillä! sen! katsotaan! olevan! naisen! tärkein! tehtävä! ja!
lapsia!pidetään!suurena!rikkautena!(Korhonen!2007,!17,!20).!
!Venäläisessä!kulttuurissa!raja!lapsen!terveyden!ja!sairauden!välillä!on!erittäin!jyrkkä,!
sillä! lasta! voidaan! pitää! vammaisena,! jos! hänellä! todetaan! esimerkiksi! epilepsia! tai!
diabetes.! Siksi! venäläisiä! vanhempia! kohdattaessa! on! huomioitava,! että! he! voivat!
ajatella! sairausdiagnoosin! olevan! lopullinen! ja! peruuttamaton.! Diagnoosia! voidaan!
pitää!myös!leimaavana.!(Korhonen!2007,!23.)!Lisäksi!on!huomioitava,!että!Venäjällä!
pikkuvauvan!hoitoon!liittyy!tapoja,!joita!meillä!ei!ole.!Tällaisia!ovat!esimerkiksi!vauvan!
kapalointi!ja!teen!tarjoaminen!lisäjuomana.!(Deufel!&!Montonen!2010,!499.)!!

3.4.2! Muslimikulttuurit!
Suomessa!asuu!noin!40!000!muslimia,!jotka!tulevat!eri!maista!kuten!Somaliasta!ja!Lähi>
idän!maista.!(Suomessa!muslimien!määrä!lähes!viisinkertaistuu!2015.)!Muslimit!ovat!
!
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islamin! uskoisia! ja! heidän! toimintaa! ja! ajattelua! ohjaavat! Koraani! ja! profeetta!
Muhammed.! Muslimien! elämään! kuuluu! islamin! uskon! noudattaminen,! mutta!
perheen! elämään! vaikuttaa! vahvasti! myös! se,! mistä! valtiosta! perhe! on! kotoisin.!
Muslimit!eivät!käytä!alkoholia,!verituotteita,!eivätkä!siasta!peräisin!olevia!tuotteita.!
Nämä! rajoitukset! tulee! huomioida! myös! muslimin! lääkehoidossa.! Uskonto! ei!
kuitenkaan! kiellä! verensiirtoja.! Joissakin! muslimiperheissä! saatetaan! kieltäytyä!
sikaperäistä!liivatetta!sisältävistä!rokotteista.!On!kuitenkin!huomioitava,!että!muslimit!
voivat!noudattaa!ja!tulkita!uskonnon!antamia!ohjeita!eri!tavoin,!joten!perheen!tavoista!
kannattaa!keskustella!ja!kysyä.!(Akar!&!Tiilikainen!2009,!8>10.)!
Muslimiperheissä! käsitys! suvusta! on! laaja.! Esimerkiksi! isovanhemmat! osallistuvat!
laajasti!lasten!hoitoon!ja!kasvatukseen.!Islamin!usko!vaikuttaa!myös!miesten!ja!naisten!
välisiin! suhteisiin,! sukupuolirooleihin! ja! työnjakoon.! Vastuu! lasten! kasvatuksesta! ja!
kodista! on! usein! äidillä.! Isä! on! yleensä! perheen! pää,! toimeentulon! hankkija! ja! hän!
osallistuu!kasvatukseen!vain!silloin!kun!lapset!eivät!tottele!äitiään.!(Zandkarimi!2013,!
30,!32;!Abdulkarim!2013,!38>39.)!Koraanin!mukaan!vammaisilla!ja!sairailla!on!samat!
ihmisoikeudet! kuin! muulla! väestöllä.! Heitä! ei! saa! syrjiä,! eikä! jättää! yhteisön!
ulkopuolelle!(Islam!uskontomme!N.d.).!
Muslimit! viettävät! vuosittain! kuukauden! kestävää! ramadan>paastoa,! jolloin! he!
paastoavat! päivän! ja! ruokailevat! vasta! auringon! laskettua.! Ramadan! ei! osu!
kalenterivuodessa! aina! samalle! kuukaudelle,! joten! kesäaikana! ramadanin!
toteuttaminen! Suomessa! voi! olla! haastavaa,! koska! aurinko! ei! välttämättä! laske!
ollenkaan.!Ramadanin!aikana!myös!lääkkeiden!käyttö!on!rajoitettua.!Islamin!uskossa!
naista! pidetään! epäpuhtaaana! lapsivuodeaikana! eli! 40! vuorokautta! synnytyksen!
jälkeen.!Jälkivuodon!aikana!ei!voi!paastota,!koska!verenvuodon!aikana!paastoaminen!
ja!rukoileminen!eivät!ole!suotavaa.!(Akar!&!Tiilikainen!2009,!30;!Mölsä!&!Tiilikainen!
2007).!

3.4.3! Romanit!
Suomessa! arvellaan! olevan! noin! 10! 000>! 12! 000! romania! (Paananen! 2009).!
Romanikulttuurin! sisällä! vallitsee! hierarkkinen! rakenne.! Hierarkiassa! ylimpänä! ovat!
iäkkäät!ja!alimpana!ovat!nuoret!ja!varsinkin!fertiili>ikäiset!naiset.!Romanikulttuurissa!
perhe!on!tärkeässä!asemassa!ja!lapsen!hoidosta!vastaa!vanhempien!lisäksi!koko!suku.!
!

19!

!
Miehellä! ja! naisella! on! omat! tehtävänsä! perheessä,! mutta! vastuu! perheestä! on!
molemmilla! ja! tarvittaessa! autetaan! toista.! Romanikulttuurissa! lapset! ovat! tärkeä!
voimavara.!(Viljanen,!Hagert!&!Blomerus!2007,!462.)!!
Romanikulttuurissa!

on!

omat!

häveliäisyys>!

ja!

puhtauskäsitykset,!

jotka!

terveydenhuollon!tulee!huomioida.!Eri>ikäiset!romanit!eivät!puhu!sukupuoliasioista,!
eivätkä! esimerkiksi! raskauteen! ja! synnytykseen! liittyvistä! asioista! keskenään.!
Romanikäsityksen! mukaan! raskaus! ja! synnytys! tuottavat! epäpuhtautta.! Intiimeinä!
asioina! pidetään! myös! kehon! eri! toimintoja! ja! lapsen! ikää,! jolloin! kyse! on!
syntymäajankohdasta.! Myös! vastasyntyneen! imetys! saattaa! jäädä! kokonaan! pois!
häveliäisyyden!vuoksi.!Puhtauskäsitys!ei!ole!vain!konkreettisesti!puhdas>likainen!vaan!
sillä!on!myös!sosiaalinen!ja!yhteisöllinen,!moraalinen!ja!identiteettiin!liittyvä!merkitys.!
(Viljanen!ym.!2007,!461>462.)!!
Romanit! käyttävät! sanontaa! ”pientä! lasta! pitää! hävetä”.! Sanonta! ei! tarkoita! lapsen!
negatiivista! arvottamista! vaan! vastasyntyneen! vanhempien,! erityisesti! äidin,!
ujostelevaa! ja! hämillistä! käyttäytymistä,! jolloin! itseään! vanhempien! seuraa! tulisi!
välttää.! ! Esimerkiksi! isovanhemmat! voivat! yksityisesti! sattumalta! nähdä!
vastasyntyneen! äidin! pysyessä! näkymättömissä.! Synnyttänyt! äiti! ei! saa! mennä!
kuukauteen! ollenkaan! keittiöön! eikä! laittaa! ruokaa.! Vastasyntyneen! äidin! astiat!
pestään! erikseen! ja! kuukauden! eristyksen! jälkeen! ne! laitetaan! roskiin.! Käytännössä!
romanitavat!eivät!ole!tiukkoja!normeja,!joita!tulee!ehdottomasti!noudattaa,!vaan!ne!
mukautuvat! erilaisiin! tilanteisiin! ja! sosiaalisiin! yhteyksiin.! (Viljanen! ym.! 2007,! 462,!
464.)!

3.4.4! Aasialaiset!kulttuurit!
Suomessa! suurimpia! aasialaisryhmiä! ovat! kiinalaiset,! thaimaalaiset,! intialaiset! ja!
vietnamilaiset.! Aasialaisissa! kulttuureissa! on! keskenään! samoja! piirteitä,! mutta!
eroavaisuuksiakin!löytyy!hyvin!paljon.!(Tilastokeskus!2016.)!
Kiinalaisessa! kulttuurissa! suvun! vanhemmilla! naisilla! on! keskeinen! rooli,! ja! heidän!
neuvoilleen!annetaan!paljon!painoarvoa.!Siksi!isoäidit,!erityisesti!isän!äiti,!ovat!usein!
tiivisti! mukana! hoitamassa! pienokaista,! mikä! on! hyvä! ottaa! huomioon! esimerkiksi!
hoito>ohjeistuksia! annettaessa.! Eräs! tyypillinen! kiinalaiseen! kulttuuriin! liittyvä!
!
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uskomus!on,!että!vastasyntyneitä!lapsia!ei!tulisi!pukea!muiden!vauvojen!vaatteisiin,!
sillä!häneen!saattaa!siirtyä!vaatteita!aiemman!käyttäneen!vauvan!ominaisuuksia.!Sen!
vuoksi!on!tavallista,!että!kiinalaiset!perheet!tuovat!sairaalaan!vauvalle!uusia!vaatteita!
eivätkä! halua! käyttää! sairaalan! tarjoamia! asuja.! Kertakäyttöiset! paidat! saattavat!
kuitenkin! olla! hyväksyttyjä.! Negatiivisena! saatetaan! pitää! myös! tapaa! kehua!
vastasyntynyttä! lasta,! sillä! kiinalaisen! uskomuksen! mukaan! pahat! henget! saattavat!
silloin!sairastuttaa!tai!jopa!tappaa!lapsen.!(Cultural!dimensions!of!pregnancy,!birth!and!
post>natal!care!N.d,!32>33.)!!
Myös! intialaisessa! kulttuurissa! uskotaan,! että! vauvaan! voi! vaikuttaa! ”paha! silmä”,!
minkä! vaikutusta! yritetään! estää! välttämällä! lapsen! ihailua.! Vauvan! fyysisen!
tutkimisenkin!uskotaan!olevan!vauvalle!haitaksi!samasta!syystä.!Siksi!Intiasta!kotoisin!
olevat!perheet!eivät!ehkä!halua!heidän!lastaan!edes!punnittavan.!(Cultural!dimensions!
of! pregnancy,! birth! and! post>natal! care! N.d,! 41.)! Fyysiseen! läheisyyteen! ja!
koskettamiseen! liittyvät! tavat! ylipäätään! ovat! samalla! tavalla! kulttuurisidonnaisia.!
Afrikkalaisissa! ja! aasialaisissa! kulttuureissa! äidit! esimerkiksi! pitävät! vauvaa! paljon!
kehon!lähellä!kantaen!häntä!vatsan!päällä,!selässä!tai!käsivarren!päällä!lantiota!vasten.!
(Abdelhamid,!Juntunen!&!Koskinen!2009,!205.)!!
Hoitajien! on! myös! huomioitava,! että! aasialaista! ja! afrikkalaista! syntyperää! olevien!
henkilöiden! lapsilla! saattaa! esiintyä! mustelmaa! muistuttavia! synnynnäisiä!
pigmenttimuutoksia! (ns.! Mongolian! spot).! Koska! ne! muistuttavat! erehdyttävästi!
mustelmia,! ne! ovat! virheellisesti! aiheuttaneet! epäilyjä! lapsen! pahoinpitelystä.!
Kyseessä!on!kuitenkin!täysin!normaali!ilmiö,!joka!on!näkyvissä!lapsen!iholla!yleensä!
18–24!kuukauteen!asti.!(Cultural!dimensions!of!pregnancy,!birth!and!post>natal!care!
N.d.,!56;!Jokela!&!Mölsä!2014.)!
Eri!kulttuureissa!kehityshäiriöihin!ja!kehityshäiriöisiin!lapsiin!suhtaudutaan!eri!tavalla!
ja! niihin! saattaa! liittyä! monenlaisia! uskomuksia.! Perinteisessä! kungfutselaisessa!
ajattelussa!ikään,!sukupuoleen!ja!sosiaaliseen!asemaan!perustuva!hierarkia!on!erittäin!
keskeinen.!Perheen!ja!yhteisön!harmonia!perustuu!itsehillintään!ja!yhteisöllisyyteen,!
joten!kasvojen!säilyttäminen!on!merkittävä!arvo.!Siksi!häpeällisinä!pidettyjä!perheen!
asioita,! kuten! lapsen! kehitysvammaisuutta,! ei! välttämättä! haluta! paljastaa! muille.!
Kulttuuriset! ajattelutavat! vaikuttavat! siihen,! että! tällaisessa! tilanteessa! avun!
hakeminen!ulkopuolisilta!voidaan!kokea!vaikeaksi.!Avun!vastaanottaminen!saatetaan!
!
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kokea!häpeälliseksi!eikä!apua!siksi!oteta!vastaan,!vaikka!sitä!tarjottaisiin.!Sen!sijaan!
saatetaan! turvautua! perinteisiin! yhteisön! käyttämiin! hoitokeinoihin,! kuten!
henkiparantajiin,! perinteisiin! yrtteihin,! vaihtoehtoisiin! hoitomuotoihin,! kuten!
akupunktioon,! homeopatiaan! sekä! joogaan.! Kollektiivisissa! kulttuureissa! myös!
näkökulma!virallisiin!hoitoihin!saattaa!olla!erilainen.!Tärkeää!hoidossa!saattaakin!olla!
se,!että!se!helpottaa!perheen!tai!yhteisön!elämää,!ei!se,!että!yksilön!toimintakyky!ja!
itsenäisyys!paranisivat.!(Baxter!&!Mahoney!2016.)!
Kaakkois>aasialaisissa! kulttuureissa! taas! uskotaan,! että! kehityshäiriöiden! taustalla!
ovat! esi>isien! tekemät! virheet! ja! synnit.! Kehityshäiriöille! voidaan! löytää! monia!
muitakin!syitä,!kuten!seuraavat!Eskayn,!Onun,!Igbon,!Obiyon!&!Ugwuanyin!(2012,!477>
478.)!tutkimuksessa!mainitsemat!nigerialaisessa!kulttuurissa!yleiset!ajattelutavat:!1)!
jumalien!langettama!kirous,!2)!noituus,!3)!aviorikos,!4)!sopimaton!avioliitto!ja!5)!pahat!
henget.! Tällaisten! uskomusten! vuoksi! kehityshäiriöisiin! lapsiin! suhtaudutaan!
negatiivisesti,!mikä!vaikuttaa!myös!heidän!kohteluunsa.!

3.4.5! Imetys!
Eri!kulttuureissa!suhtaudutaan!imetyksiin!erilailla!ja!suhtautuminen!kulttuurien!välillä!
vaihtelee.! Tästä! syystä! maahanmuuttajat! tulisi! huomioida! erityisryhmänä!
imetysohjauksessa,! joten! ohjaus! ja! tuki! tulisi! toteuttaa! asiakkaan! kulttuuritaustaa!
kunnioittaen! ja! kuunnellen.! ! Lähtömaan! kulttuurin! käsitykset! synnytyksestä,!
lapsivuodeajasta! ja! imetyksestä! vaikuttavat! suuresti! maahanmuuttajaäidin!
päätökseen! imettää! vastasyntynyttä.! Myös! uuteen! kulttuuriin! sopeutumisella! on!
kuitenkin!

merkitystä.!

Terveydenhuollosta!

saamansa!

tiedon!

lisäksi!

maahanmuuttajaäidit! saavat! tietoa! imetyksestä! puolisolta,! sukulaisilta! ja! erityisesti!
synnyttäjän! omalta! äidiltä! ja! ystäviltä,! joten! he! vaikuttavat! paljon! imetyksen!
onnistumiseen.!(Kolanen!&!Koskinen!2014.)!Imetysohjauksessa!on!tärkeää!huomioida!
myös!isä!ja!muut!perheenjäsenet!ja!heitä!on!hyvä!kannustaa!konkreettisesti!tukemaan!
äitiä!(Hannula,!Kaunonen,!Koskinen!&!Tarkka!2010).!
Maahanmuuttajaäideille! tarjotaan! samaa! tietoa! ja! ohjausta,! kuin! muillekin! äideille!
annetaan.! Jotta! voidaan! tarjota! kulttuurisensitiivistä! imetysohjausta,! työntekijältä!
edellytetään!tietoa!maahanmuuttajaperheen!arvoista!ja!kulttuurisista!tavoista,!jolloin!
pystytään!paremmin!tunnistamaan!ja!tarttumaan!mahdollisiin!imetystä!edistäviin!ja!
!
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ehkäiseviin!tekijöihin.!Myös!imetysohjauksessa!olisi!hyvä!käyttää!virallista,!mielellään!
naispuolista!tulkkia!mahdollistaen!äidin!riittävän!tiedon!saannin.!Eri!kielillä!painetut!
kuvalliset! oppaat! voivat! tukea! ohjausta,! sillä! kaikki! äidit! eivät! ole! lukutaitoisia.!
(Kolanen!&!Koskinen!2014.)!
Kaikissa!kulttuurissa!varhaista!imetyksen!aloittamista!ei!pidetä!yhtä!keskeisenä!asiana,!
vaan! imetyksen! aloittamista! saatetaan! lykätä! erilaisten! uskomusten! ja! perinteiden!
vuoksi.! Imetyksen! aloittamista! voidaan! viivästyttää! siihen! asti,! kunnes! ensimaidon!
eritys! lakkaa.! Äidin! heti! synnytyksen! jälkeen! erittämää! ensimaitoa! eli! colostrumia!
pidetään!likaisena!tai!saastaisena!monissa!kulttuureissa,!eikä!sitä!siksi!haluta!tarjota!
vastasyntyneelle.!Sen!ajatellaan!sisältävän!jotakin!sellaista,!joka!voisi!aiheuttaa!lapsen!
sairastumisen.! Äidinmaidon! sijaan! voidaan! tarjota! esimerkiksi! sokerivettä,! teetä,!
hunajaa,! lehmänmaitoa! tai! keitettyä! riisivettä,! kuten! Kiinassa.! Perinteen! mukaan!
uskotaan,! että! maitoa! voidaan! antaa! lapselle! sitten! kun! maito! on! muuttunut!
valkoiseksi.! Valistuksen! sekä! kouluissa! ja! mediassa! annettavan! tiedon! ansiosta!
ajattelutavat! ovat! pikkuhiljaa! muuttuneet! ja! vaikuttaneet! siihen,! että! ensimaitoa!
annetaan! vastasyntyneelle! ja! imetys! voi! alkaa! heti! lapsen! synnyttyä.! (Cultural!
dimensions!of!pregnancy,!birth!and!post>natal!care!N.d.,!41>43,!50,!56;!Liimatta!2012,!
45.)!!
Vaikka! imetys! nähdään! useissa! kulttuureissa! luonnollisena! ja! tärkeänä! osana!
lapsenhoitoa,! on! imetyksen! suosio! esimerkiksi! Japanissa! laskenut! niin,! että! vain!
vähemmistö!äideistä!imettää!lapsiaan.!Kodin!ulkopuolella!tapahtuvaa!imetystä,!vaikka!
se! tapahtuisi! sairaalassakin,! pidetään! häpeällisenä,! ja! siksi! vain! harvat! tekevät! niin.!
Merkittävä! osa! vietnamilaisista! äideistä,! lähes! 25! %,! käyttää! enimmäkseen!
pulloruokintaa.! Imetystä! saatetaan! pitää! myös! tehokkaana! ehkäisykeinona.! Tällöin!
hoitajien! on! tärkeä! korostaa! heille,! että! imetys! yksinomaisena! keinona! ei! riitä!
ehkäisemään! uuden! raskauden! alkamista.! (Cultural! dimensions! of! pregnancy,! birth!
and!post>natal!care!N.d.,!41>43,!50,!56).!!
Vanhemmilta! olisi! aina! kysyttävä,! ennen! kuin! lapselle! annetaan! lisämaitoa.!
Muslimikulttuurissa! usein! toivotaan,! että! lapselle! ei! anneta! kenenkään! muun! kuin!
hänen!oman!äitinsä!maitoa,!koska!saman!naisen!imettämät!lapset!lasketaan!juridisesti!
sisaruksiksi.!Islamin!uskossa!äitien!odotetaan!imettävän!lapsiaan!kahden!vuoden!ajan.!
Jos!nainen!imettää!alle!2>vuotiasta!lasta,!imetyksen!uskotaan!yhdistävän!heidät!niin,!
!
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että! heidän! välilleen! syntyy! samanlainen! suhde! kuin! biologiselle! äidille! ja! hänen!
lapselleen.! Siksi! naisen! muita! mahdollisia! lapsia! pidetään! imetetyn! lapsen! veljinä! ja!
siskoina.!Imetyksen!kautta!muodostuva!suhde!ei!kuitenkaan!vaikuta!lapsen!ja!hänen!
biologisen! äitinsä! väliseen! suhteeseen.! Tästä! johtuu! se,! että! musliminaiset! eivät!
välttämättä! halua! luovuttaa! äidinmaitoa! muille! tai! antaa! lapselleen! muiden! äitien!
luovuttamaa!maitoa.!(Health!care!provider’s!handbook!on!Muslim!patients!2010,!11.)!
On! myös! huomioitava,! että! osa! äidinmaidonkorvikkeista! sisältää! sianrasvaa!
koostumuksen!tasaamiseksi,!joten!muslimivanhemmat!eivät!välttämättä!halua!antaa!
sitä! lapselleen.! Tämän! vuoksi! olisi! hyvä! tarkistaa,! onko! lapselle! annettava!
äidinmaidonkorvike! halal>sertifioitu.! (Muslimit! ja! terveydenhuolto! N.d.)! Halal>
sertifioitu! ruoka! tarkoittaa! islamissa! kulttuurin! mukaista! ruokaa,! jota! islamin!
uskonnollisten!sääntöjen!mukaan!muslimit!saavat!syödä.!Muslimit!eivät!syö!sianlihaa!
ja!verta!eivätkä!käytä!alkoholia.!(Halal,!Wikipedia!2016.)!
Gabrielin(2003)!mukaan!venäläisten!käsitykset!imetyksestä!poikkeavat!monin!tavoin!
länsimaisista! käytännöistä! ja! erilaiset! terveyskäsitykset! johtavat! monenlaisiin!
imetysongelmiin.! Venäläisten! näkemyksen! mukaan! sekä! vauva! että! äiti! ovat!
synnytyksen! jälkeen! heikkoja! ja! tarvitsevat! molemmat! lepoa! palautuakseen!
synnytyksen!aiheuttamasta!rasituksesta.!Lepo!ja!yrttivalmisteet!koetaan!tärkeimmiksi!
keinoiksi! voimien! palautumiseen! ja! maidontuotannon! normalisoitumiseen.! Tämä!
käsitys!poikkeaa!huomattavasti!länsimaisesta!imetysnäkemyksestä,!jossa!korostetaan!
äidin!ja!vauvan!välisen!suhteen!tärkeyttä!ja!läheistä!kontaktia!heti!syntymän!jälkeen.!
(Gabriel!2003,!91.)!
Kuitenkin!Venäjällä!vastasyntyneiden!hoito!on!muuttunut!ratkaisevasti!Neuvostoliiton!
hajoamisen!jälkeen.!Äitien!ja!vastasyntyneiden!hyvinvointiin!on!sen!jälkeen!panostettu!
huomattavasti,! ja! hoidossa! sovelletaan! moderneja,! tutkimukseen! perustuvia!
hoitokäytäntöjä,! jotka! ottavat! huomioon! äidin! ja! lapsen! tarpeet.! Ennen!
hoitokäytäntöjen! muuttumista! rintaruokinta! viivästyi! äidin! ja! lapsen! erottamisen!
takia,!eivätkä!vauvat!saaneet!heille!tärkeää!ensimaitoa.!Lisäksi!aiemmin!vauva!tuotiin!
äidin! rinnalle! vain! tarkasti! säädellyin! väliajoin.! Äitien! ruokailua! tai! liikkumista!
synnytyksen! aikana! ei! enää! rajoiteta,! eikä! äitiä! ja! vastasyntynyttä! eroteta! heti!
syntymän!jälkeen.!Äitiä!itseään!tai!perhettä!ei!osallistettu!vauvan!hoitoon,!eikä!heille!
!
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annettu! kuin! aivan! perustavammanlaatuista! tietoa! vauvanhoidosta.! (Transforming!
Health!Care!for!Mothers!and!Babies!in!the!Former!Soviet!Union!2012,!8>12.)!

4! Oppaan!toteuttamisprosessi!
4.1! Tutkimuksellinen!kehittämistoiminta!
Opinnäytetyö! on! toteutettu! tutkimuksellisena! kehittämistoimintana.! Käsitteessä!
yhdistyvät! tutkimus>! ja! kehittämistoiminta,! jotka! usein! ymmärretään! toisistaan!
erillisiksi! prosesseiksi.! Rantanen! ja! Toikko! (2009,! 10)! kuitenkin! korostavat!
tutkimuksessaan!

integroitua!

näkemystä,!

jonka!

mukaan!

tutkimus>!

ja!

kehittämistoiminta!liittyvät!kiinteästi!toisiinsa.!(Rantanen!&!Toikko!2009,!10.)!
Opinnäytetyön! aiheen! tulisi! olla! sellainen,! että! se! auttaa! työn! tekijöitä! kasvamaan!
ammatillisesti!

prosessin!

aikana.!

Aiheen!

tulee!

olla!

työelämälähtöinen,!

käytännönläheinen! ja! ajankohtaisuus! ja! tulevaisuuteen! suuntautuneisuus! olisi! myös!
suotavaa.! Tutkimuksellisen! kehittämistyön! on! tarkoitus! osoittaa! opiskelijan! kykyä!
yhdistää!teoriatieto!ja!käytännön!osaaminen!sekä!kyky!pohtia!näitä!kriittisesti.!(Vilkka!
&!Airaksinen!2004,!23,!41>42.)!
Kehittämistoiminnassa! pyritään! tavallisesti! jonkin! konkreettisen! asian,! kuten!
organisaation,!

tuotteen!

tai!

työyhteisön!

toiminnan!

edistämiseen.!

Kehittämistoiminnassa!tärkeintä!on!käyttökelpoisuus!sen!yrityksen!tai!organisaation!
näkökulmasta,!jolle!kehittämistoiminta!on!tarkoitettu.!(Rantanen!ja!Toikko!2009,!3>4.)!
Tutkimuksellisessa! kehittämistyössä! tuotettua! tietopohjaa! käytetään! käytännön!
ongelmien! ratkaisemiseksi.! Olennaisessa! roolissa! kehittämisessä! on! yksilön! ja!
organisaation!uuden!oppiminen.!Opinnäytetyön!tekeminen!opettaa!sekä!opiskelijalle!
että! työyhteisölle! uusia! toimintamalleja! kohdata! työyhteisön! haasteita.!
Tutkimuksellinen!kehittämistyö!ei!saisi!olla!kuitenkaan!pelkkä!opinnäytetyö,!vaan!sen!
tulisi!tuottaa!ja!kehittää!hyviä!käytänteitä!ja!malleja!myös!jatkossa.!(Suvanto!2014,!13>
14.)!
Tämä!opinnäytetyö!on!tutkimuksellista!kehittämistoimintaa,!sillä!työn!tavoitteena!on!
kehittää! konkreettisesti! sairaanhoidon! prosesseja,! hyödyntämällä! aiempaa!
tutkimustietoa.! Opinnäytetyö! on! lähtenyt! liikkeelle! Vastasyntyneiden! osaston!
!
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henkilöstön!toiveesta!kehittää!omia!prosessejaan.!Työ!vastaa!hoitajien!konkreettiseen!
tarpeeseen! ja! tuottaa! heille! merkityksellistä! tietoa,! joka! auttaa! heitä! työssään.!
Opaskansion!kokoamisessa!ja!tiedon!koostamisessa!hyödynnetään!jo!olemassa!olevaa!
maahanmuuttajien! kohtaamiseen! liittyvää! tutkimustietoa.! Tuotos! perustuu!
ajankohtaiseen! ja! luotettavaan! tutkimukselliseen! ja! näyttöön! perustuvaan! tietoon.!
Näin! nykyisestä! tutkimuskirjallisuudesta! saadaan! esille! luotettavimmat! ja! työn!
kannalta!olennaisimmat!tiedot.!
Tutkimuksellisen! kehittämistoiminnan! toteuttamisprosessiin! kuuluvat! taustan! ja!
tarpeen,!kohderyhmän!sekä!tavoitteiden!määrittämisestä.!Lisäksi!tiedonhaun!avulla!
hyödynnetään! aiempaa! tutkimustietoa.! Prosessiin! kuuluvat! myös! toiminnan!
toteuttaminen!ja!arviointi.!(Rantanen!&!Toikko!2009,!56>61.)!
!
!

Tausta&ja&tarve&

Oppaan&arviointi&
!

!

Kohderyhmä&

Oppaan&tuottaminen&
!

!

Tiedonhaku&

Tavoitteet&
!

!
Kuvio!1.!Tutkimuksellisen!kehittämistoiminnan!prosessi!

!
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4.2! Oppaan!tausta!ja!tarve!
Tutkimuksellisen! kehittämistoiminnan! alussa,! ennen! kuin! toiminta! toteutetaan,!
kuvataan! kehittämistoiminnan! tausta! ja! tarve.! Suunnittelun! lähtökohtana! ovat!
taustalla!olevat!ongelmat,!mihin!kehittämistoiminta!perustetaan.!Taustan!ja!tarpeen!
määrittelyssä!kuvataan,!kuka!on!työn!toimeksiantaja,!mikä!on!taustalla!oleva!hanke!ja!
mihin!tarpeeseen!työ!on!käynnistetty.!(Silfverberg!2007b,!78.)!!
Työ! on! osana! Mauste>hanketta,! joka! toteutetaan! yhteistyössä! Jyväskylän!
ammattikorkeakoulun! ja! Savonia! ammattikorkeakoulun! kanssa.! Hankkeessa! on!
mukana!myös!sosiaali>!ja!terveysalalla!sekä!opetusalalla!työskenteleviä!ammattilaisia!
Jyväskylästä! ja! Kuopiosta.! Hankkeen! tavoitteena! on! maahanmuuttajien!
seksuaaliterveyden! ja! turvataitojen! edistäminen.! Mauste>hanke! pyrkii! kaventamaan!
eri!

väestöryhmien!

välisiä!

terveyseroja!

ja!

lisäämään!

samalla!

sekä!

maahanmuuttajanaisten!että!>miesten!seksuaaliterveyspalvelujen!käyttöä.!Aihe!liittyy!
vahvasti!

lisääntymisterveyden!

edistämiseen!

ja!

maahanmuuttajaperheiden!

kohtaamiseen! suomalaisessa! terveydenhuollossa.! Juuri! synnyttäneen! naisen! ja!
perheen!saama!kohtelu!vaikuttaa!vahvasti!heidän!kokemukseensa!terveyspalvelujen!
käytöstä! ja! näin! osaltaan! ennaltaehkäisee! maahanmuuttajien! seksuaali>! ja!
lisääntymisterveyden!ongelmia.!!(Mauste>hanke!N.d.)!
Työn!toimeksiantaja!on!Keski>Suomen!keskussairaalan!vastasyntyneiden!osasto,!jossa!
hoidetaan! erityis>! ja! tehohoitoa! vaativia! vastasyntyneitä.! Kymmenen! prosenttia!
vastasyntyneistä!

tarvitsee!

vastasyntyneisyyskauden!

ongelmiin!

hoitoa!

vastasyntyneiden! osastolla! (Tapanainen! &! Rajantie! 2016).! Keskusteluissa! osaston!
henkilökunnan!kanssa!tuli!ilmi,!että!osastolla!on!tarvetta!henkilökunnalle!suunnatulle!
oppaalle,! joka! käsittelee! maahanmuuttajaperheen! kohtaamista! ja! hoidon!
erityispiirteitä.! Suomessa! asuvista! ulkomaalaistaustaisista! henkilöistä! yli! puolet! on!
fertiili>ikäisiä,!joten!heidän!lapsiaan!on!potilaana!myös!vastasyntyneiden!osastolla.!On!
erittäin! tärkeää,! että! heidän! tarpeensa! on! huomioitu! palveluissa.! (THL! 2015.)!!
Henkilökunta!kertoi,!että!maahanmuuttajien!määrän!nousu!näkyy!myös!Keski>Suomen!
keskussairaalan! vastasyntyneidenosastolla,! sillä! heillä! on! yhä! enemmän!
maahanmuuttajaperheiden!vauvoja!potilaana.!!

!
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Mulderin,! Koivulan! ja! Kaunosen! vuonna! 2015! tekemän! tutkimuksen! mukaan!
hoitohenkilökunta!koki!(70%),!että!heidän!monikulttuuriset!tiedot!eri!uskonnoista!ja!
kulttuurien! tavoista! olivat! riittämättömät! ja! 80! %.! vastaajista! koki! tarvitsevansa!
lisäkoulutusta! maahanmuuttajataustaisten! potilaiden! kohtaamiseen.! (Mulder! ym.!
2015,!24>33)!

4.3! Oppaan!kohderyhmä!
Kehittämistyössä!on!oleellista,!että!tuotos!tehdään!aina!jollekin!käytettäväksi!ja!sen!
avulla! pyritään! selkeyttämään! toimintaa! (Vilkka! &! Airaksinen! 2004,! 38).! On! tärkeää!
rajata! selkeästi! kohderyhmä,! jotta! odotukset! ja! tarpeet! saadaan! täytettyä! sekä!
ongelmat! selvitettyä! (Silfverberg,! 2007a,! 39).! Opinnäytetyön! välittömänä!
kohderyhmänä! ovat! Keski>Suomen! keskussairaalan! vastasyntyneiden! osaston!
henkilökunta,! joille! materiaali! tuotetaan.! Keski>Suomen! keskussairaala! on! myös!
opetussairaala,! joten! osastolla! harjoittelee! paljon! sairaanhoitaja>,! kätilö>,! ja!
lääkäriopiskelijoita,!joten!hekin!ovat!osana!kohderyhmää.!!
Koska! kyse! on! kehittämistyöstä,! hyödynsaajien! määrittäminen! on! tärkeää.!
Hyödynsaajat! voidaan! jakaa! kahteen! ryhmään;! lopulliset! hyödynsaajat,! joita! ovat!
kehitettävän!

toiminnan!

loppuasiakkaat!

eli!

osaston!

henkilökunta!

ja!

maahanmuuttajaperheet! sekä! välittömät! kohderyhmät,! ketkä! ohjaavat! tiedon!
lopullisille!hyödynsaajille.!Lisäksi!kehittämistyössä!voi!olla!välillisiä!hyödynsaajia,!kuten!
opiskelijat!ja!oppilaitos,!jotka!voivat!saada!kehittämistyön!myötä!kokemusta,!aineistoa!
ja! imagoa.! Lisäksi! opinnäytetyön! tekijät! hyötyvät! opinnäytetyön! tekemisestä! siten,!
että!he!oppivat!teoreettisten!tietojen!jalkauttamisen!käytännön!kentälle.!Opiskelijat!
saavat! näin! ollen! myös! kokemusta! tutkimuksellisen! kehittämistyön! tekemisestä! ja!
käytännön!kokemusta!moniammatillisesta!yhteistyöstä.!(Silfverberg,!2007a,!39.)!

4.4! Oppaan!tavoitteet!
Tavoitteilla! kuvataan,! millaisiin! muutoksiin! työn! avulla! pyritään! nykytilanteeseen!
verrattuna.!Tavoitteet!tulee!laatia!sellaisiksi,!että!ne!ovat!realistisia,!selkeitä!eivätkä!
ole!ristiriidassa!työn!luotettavuuden!ja!eettisyyden!kanssa.!Tavoitteet!jaetaan!kahteen!
eri! ryhmään:! kehitystavoitteeseen! ja! välittömiin! tavoitteisiin.! Kehitystavoitteella!
!
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kuvataan! pitkän! ajan! muutosvaikutusta! erityisesti! oppaan! hyödynsaajien! kannalta.!
Välittömillä!tavoitteilla!kuvataan!työn!konkreettista!lopputulosta.!(Silfverberg!2007a,!
40>41.)!
Oppaan!kehitystavoitteena!on,!että!Keski>Suomen!keskussairaalan!vastasyntyneiden!
osaston! henkilökunta! osaa! huomioida! maahanmuuttajaperheiden! kohtaamisen! ja!
vastasyntyneen!hoidon!erityispiirteet.!!
Välittömiä! tavoitteita! asetettiin! useita.! Välittömänä! tavoitteena! on,! että! osaston!
henkilökunta:!!
>! Rohkaistuu!ennakkoluulottomaan!ja!tasa>arvoiseen!maahanmuuttajaperheen!
kohtaamiseen.!!
!

!

>! Tulee! tietoiseksi,! kuinka! luoda! avoin! ja! luova! vuorovaikutusympäristö!
maahanmuuttajaperheiden!kanssa.!
!
>! Tulee!tietoiseksi!erilaisista!vastasyntyneen!kulttuurisista!hoitokäytännöistä.!

4.5! Tiedonhaku!ja!aineiston!kuvaus!
Järjestelmällinen! kirjallisuuteen! tutustuminen! kannattaa! aloittaa! mahdollisimman!
pian! työn! alkaessa,! jotta! aiheesta! muodostuu! hyvä! yleiskuva! (Hirsjärvi,! Remes! &!
Sajavaara!2009,!110).!Työn!tietoperustan!luominen!lähti!käsitteiden!maahanmuuttaja,!
kulttuuri,! vastasyntyneen! hoitotyö! ja! tutkimuksellinen! kehittämistoiminta!
määrittämisen!kautta.!!
Hakukoneiden! käytössä! haku! on! rajattu! koskemaan! hoitohenkilökunnan! ja!
monikulttuurisen!perheen!vuorovaikutusta,!sekä!siihen!liittyviä!mahdollisia!haasteita.!
Aineistohakuja! tehtiin! sekä! suomenkielisistä,! että! englanninkielisistä! tietokannoista.!
Käytimme! Jyväskylän! ammattikorkeakoulun! Janet>tietokantaa,! Medicia,! Cinahlia,!
Melindaa!ja!Aleksi>tietokantoja.!
Tiedonhakua! tehtiin! käyttäen! hakusanoina! maahanmuuttaja,! monikulttuurisuus! ja!
vastasyntynyt.! Hakulausekkeina! on! käytetty! monikulttuurinen! hoitotyö! ja!
vastasyntyneen! monikulttuurinen! hoitotyö.! Englanninkielisinä! hakusanoina! ja! olivat!
NICU(neonatal! intensive! care! nursing),! multicultural,! immigrant! ja! transcultural.!

!
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Englanninkielisinä!hakulausekkeina!olivat!transcultural!neonatal!nursing,!multicultural!
neonatal!nursing!ja!immigrant!neonatal.!!
Aineistoa!etsittiin!myös!manuaalisesti!alan!lehdistä!(Sairaanhoitaja>lehti,!Hoitotiede,!
Tutkiva! hoitotyö),! verkkojulkaisuista! ja! alan! kirjallisuudesta.! Tiedonhakua! tehdessä!
käytimme! myös! internetin! hakupalveluja,! kuten! Googlea.! Tietoperusta! on! koottu!
näyttöön!perustuvasta!ja!tutkitusta!tiedosta.!!
Aineistoon! valittiin! pääosin! enintään! 10! vuotta! vanhoja! julkaisuja.! Myös! muutamia!
vanhempia!lähteitä!käytettiin,!mutta!näihin!samoihin!vanhoihin!lähteisiin!oli!viitattu!
myös!muun!muassa!uusissa!pro–gradu!tutkielmissa.!Aineisto!koostuu!tutkimuksista,!
sairaanhoidon! oppikirjoista,! virastojen! internetsivuista,! laeista,! Väestöliiton! ja!
Terveyden! ja! hyvinvoinninlaitoksen! julkaisuista! sekä! hoitotyön! ja! lääketieteen!
artikkeleista.!!

4.6! Oppaan!tuottaminen!
Oppaan! tuottaminen! on! hyvä! suunnitella! tarkasti.! Ennen! oppaan! suunnittelua! on!
tärkeää! miettiä,! minkälaiselle! aineistolle! on! tarvetta.! Joissakin! tapauksissa! tarve!
tiedetään!etukäteen!ja!sitä!lähdetään!toteuttamaan!tarpeen!mukaan.!Tarve!oppaalle!
voi!tulla!ilmi!hoitohenkilökunnalta,!sidosryhmiltä!tai!asiakkaalta.!(Parkkunen,!Vertio!&!
Koskinen>Ollonqvist! 2001,! 7.)! Tämän! oppaan! idea! saatiin! käytännön! hoitotyössä,!
vastasyntyneiden! osastolla! havaitusta! tarpeesta.! Vastaavaa! kirjallista! opasta!
maahanmuuttajaperheen!kohtaamisesta!ja! hoidon!erityispiirteistä!vastasyntyneiden!
osastolla! ei! ole! Keski>Suomen! keskussairaalassa! vielä! saatavilla.! Tapaamisissa!
osastonhoitajan!ja!lasten!sairaanhoitajan!kanssa!keskusteltiin!siitä,!millaisia!asioita!he!
toivovat!oppaan!sisältävän.!Koko!oppaan!tuottamisessa!on!huomioitu!toimeksiantajan!
tarve.!!
Oppaan! tuottamisen! suunnittelussa! on! päätettävä,! miten! opas! tuotetaan,! mitä! se!
tulee!maksamaan,!mistä!saadaan!esimerkiksi!tarvittavat!kuvat!ja!tarvitseeko!opasta!
kääntää! toiselle! kielelle.! Lisäksi! laaditaan! aikataulu! ja! suunnitellaan,! miten! aineisto!
saadaan!kohderyhmän!käyttöön!ja!se!palvelee!käyttäjäryhmän!tarpeita.!(Parkkunen,!
Vertio! &! Koskinen>Ollonqvist! 2001,! 9.)! Opas! on! kirjoitettu! ja! oikoluettu! kahden!

!
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opiskelijan! yhteistyöllä.! Lisäksi! oppaan! on! ohjaavien! opettajien! lisäksi! lukenut!
ulkopuolinen!lukija,!joka!antoi!palautetta!oppaasta.!!
Oppaan! toteutus! aloitettiin! oppaan! tavoitteiden! ja! teoreettisten! lähtökohtien!
määrittelyllä,!joiden!pohjalta!oppaan!sisältö!muodostui.!Sisällön!suunnittelussa!apuna!
oli! käsitekartta,! johon! koottiin! keskeiset! käsitteet! ja! yläotsikot.! Otsikoinnin! ja!
käsitteiden! ollessa! valmiina,! opinnäytetyön! teoreettisista! lähtökohdista! tiivistettiin!
keskeiset!asiat!oppaaseen.!

4.7! Oppaan!rakenne!ja!ulkoasu!
Oppaan! ulkoasussa! on! tärkeää! huomioida! selkeys,! käytettävyys! ja! helppolukuisuus.!
Pitkät! ja! monimutkaiset! virkkeet! eivät! houkuttele! lukemaan! opasta.! Jos! tekstiä! on!
helppo!lukea,!sen!ymmärtäminenkin!on!helppoa.!Näin!voidaan!vähentää!riskiä!siitä,!
että! teksti! ymmärretään! väärin.! Lisäksi! lukijan! on! helpompi! muistaa! selkeän! tekstin!
pääkohdat.!(Alasilta!1999,!75–77.)!Kirjoitettaessa!hyvää!opasvihkoa!täytyy!huomioida!
oppaan!kohderyhmä.!Tällöin!on!kiinnitettävä!erityistä!huomiota!oppaan!ulkoasuun!ja!
kirjoitettaessa! käytettävään! kieleen.! (Hyvärinen! 2005,! 1769.)! Oppaan! ulkoasu!
suunniteltiin! niin,! että! se! tukee! oppaan! sisällön! ymmärtämistä! ja! luettavuutta.!
Lähtökohtana! oppaan! ulkoasulle! oli! selkeä! ja! hyvin! aseteltu! teksti,! jota! on! helppo!
lukea.! Näin! pyrittiin! parantamaan! oppaan! ymmärrettävyyttä! ja! houkuttelevuutta.!
Oppaasta! tehtiin! osaston! toivomuksen! mukaan! vain! sähköinen! versio,! mutta!
suunnitteluvaiheessa! huomioitiin! sellainen! tekstin! asettelumalli,! että! se! on!
tarvittaessa!helppo!tulostaa!A4>arkeille.!
Tekstistä! saadaan! kuvilla! mielenkiintoisempi,! mutta! on! tärkeää! varmistaa,! että! ne!
liittyvät! tekstiin.!Fonttikoon! täytyy! oppaassa!olla! selkeä!ja!riittävän!suuri.!Lisäksi!on!
kiinnitettävä!huomiota!tekstin!asetteluun.!(Kyngäs,!Kääriäinen,!Poskiparta,!Johansson,!
Hirvonen!&!Renfors!2007,!126–127.)!Oppaaseen!on!lisätty!kuvia,!joiden!tarkoitus!on!
herättää! mielenkiintoa! ja! parantaa! luettavuutta.! Kuvat! oppaaseen! on! saatu!
perhepiiristä! ja! kuvissa! esiintyviltä! ihmisiltä! on! saatu! lupa! kuvien! käyttämiseen!
oppaassa.!Oppaan!fonttikoko!on!16!ja!otsikoiden!fonttikoko!on!lihavoitu!20!Microsoft!
Word! tekstinkäsittely! ohjelmassa.! Tämä! helpottaa! lukijaa! erottamaan! otsikot!
tekstistä,! sekä! antaa! lukijalle! nopeasti! selkeän! käsityksen! oppaan! sisällöstä.!
!
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Kirjaisintyypin!valinnassa!olennaista!oli!se,!että!tekstin!kirjaimet!erottuvat!selkeästi.!
Tällainen!ulkoasultaan!selkeä!kirjaisintyyppi!on!Calibri.!!

4.8! Oppaan!arviointi!
Arviointi! on! prosessi,! jonka! avulla! selvitetään,! mitä! on! saavutettu! ja! millä! tavalla.!
Tuotosta! tai! toimintaa! tarkastellaan! kriittisesti,! pyritään! selvittämään! sen! hyvät! ja!
huonot! puolet! ja! sitä! kautta! pohditaan,! miten! työtä! pystyttäisiin! kehittämään.!
(Parkkunen,!Vertio!&!Koskinen!2001,!4.)!
Oppaan!sisältö!perustuu!tieteelliseen!ja!näyttöön!perustuvaan!tutkimustietoon,!mikä!
lisää!oppaan!luotettavuutta!ja!eettisyyttä.!Oppaan!sisällön!rajaaminen!oli!haastavaa,!
koska!asiasisältöä!oli!niin!paljon.!Tärkeä!ja!oleellinen!tietomäärä!oli!kuitenkin!niin!laaja,!
että!karsimista!ei!pystytty!juuri!lisäämään.!Oppaaseen!tuli!enemmän!tekstiä!yhdelle!
sivulle,!mitä!alun!perin!suunniteltiin.!Oppaassa!haluttiin!säilyttää!fonttikoko!16,!jotta!
teksti!on!helppolukuista!ja!selkeää.!Pienentämällä!rivivälejä!teksti!saatiin!paremmin!
mahtumaan.!
Oppaan! sisältö! perustuu! oppaalle! asetettuihin! tavoitteisiin.! Oppaassa! tulee! hyvin!
esille,!kuinka!hoitohenkilökunta!voi!luoda!avoimen!ja!luovan!vuorovaikutusympäristön!
maahanmuuttajaperheen! kanssa.! Myös! erilaiset! vastasyntyneen! kulttuuriset!
hoitokäytännöt! on! nostettu! oppaaseen! selkeästi! kulttuurien! mukaan.! Näiden! avulla!
pystytään!

lisäämään!

hoitohenkilökunnan!

tietoa!

maahanmuuttajaperheen!

kohtaamisesta! ja! kulttuurisista! erityispiirteistä! vastasyntyneiden! hoidossa.! Oppaan!
tavoitteena!oli!myös!rohkaista!henkilökuntaa!ennakkoluulottomaan!ja!tasa>arvoiseen!
maaahanmuuttajaperheen! kohtaamiseen.! Tätä! tavoitetta! on! vaikea! arvioida,! ennen!
kuin!opas!on!ollut!hoitohenkilökunnalla!käytössä!ja!palaute!oppaasta!on!saatu,!mutta!
tiedon!lisääntyminen!antaa!rohkeutta!ja!lisää!ymmärrystä!maahanmuuttajaperheen!
kohtaamiseen.!!!
!

!

!
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5! Pohdinta!
5.1! Luotettavuus!ja!eettisyys!
Kehittämistyössä! tulee! noudattaa! hyvää! tieteellistä! käytäntöä! eli! tutkimuseettisiä!
periaatteita,! jotka! ovat! yleisesti! hyväksyttyjä.! (Hirsjärvi! ym.! 2009,! 23.)! Työssä! tulee!
noudattaa! yleistä! huolellisuutta,! rehellisyyttä! ja! tarkkuutta.! Yleinen! huolellisuus,!
tarkkuus! ja! rehellisyys! toteutuivat! työssä,! sillä! tekstit! ovat! monta! kertaa! luettu! ja!
tarkistettu.!Myös!viittaukset!ja!lähdemerkinnät!on!laadittu!huolellisesti.!(Hirsjärvi!ym.!
2009,!24.)!
Jotta!hoitohenkilökunta!voi!käyttää!opinnäytetyöstä!luettua!tietoa!työssään,!heidän!
täytyy! pystyä! arvioimaan! ja! luottamaan! siihen,! että! työ! on! tehty! eettisesti!
luotettavasti.!On!olemassa!lakeja!ja!normeja,!sairaanhoitopiirien!eettisiä!toimikuntia!
ja! neuvottelukuntia,! jotka! ovat! määritelleet! tutkimuseettisesti! hyvän! tieteellisen!
käytännön.! Tieteellisiä! toimintatapoja! ovat! mm! huolellisuus! ja! tarkkuus! sekä!
rehellisyys.! Tietopakettia! kirjoittaessa,! esimerkiksi! määrittelyt! eivät! saa! loukata!
ketään,! eivätkä! sisältää! väheksyviä! oletuksia! jostakin! ihmis>! tai! potilasryhmästä.!
Erityisesti!tätä!tulee!miettiä!kun!valitaan!tietolähteitä!työhön.!On!tärkeää,!että!valittu!
lähde! ei! ole! ennakkoluuloihin! perustuva! tai! kirjoittajan! henkilökohtainen! mielipide!
vaan! perustuu! tutkittuun! tietoon.! Näin! voidaan! varmistua! työn! rehellisyydestä! ja!
luotettavuudesta.!(Leino>Kilpi,!2009.!s.360>366).!!
Opinnäytetyön!luotettavuutta!lisää!tietoperustan!hakumenetelmät.!Tietoa!on!haettu!
useilla! eri! hakusanoilla! ja! niiden! yhdistelmillä.! ! Maahanmuuttajista! ja!
monikulttuurisesta! hoitotyöstä! löytyi! paljon! tutkittua! tietoa! sekä! suomeksi,! että!
englanniksi.! Haasteena! oli! rajata! lähdemateriaali! sellaiseksi,! että! työ! pysyy! rajatulla!
aihealueella;! maahanmuuttajaperheiden! kohtaamisessa! ja! vastasyntyneiden!
hoitotyössä.! Työn! teoreettiseen! viitekehykseen! on! valittu! mahdollisimman! uusia!
suomen! ja! englannin! kielisiä! julkaisuja,! jotta! aineisto! saatiin! mahdollisimman!
luotettavaksi!ja!kattavaksi.!
Kehittämistyön! luotettavuus! perustuu! lähdekritiikkiin! ja! siihen,! miten! lähteet! on!
merkitty.! Kirjallisuutta! valitessa! tarvitaan! harkintaa! ja! aineistojen! arviointia.! On!
tärkeää! huomioida,! että! kuka! aineiston! on! kirjoittanut,! minkä! ikäinen! lähde! on!
!
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kyseessä! ja! onko! lähde! uskottava! ja! puolueeton.! (Hirsjärvi! ym.! 2009,! 113>114.)!!
Lähteitä!valitessa!on!pyritty!valitsemaan!suhteellisen!uusia!lähteitä.!Tärkeintä!on!ollut!
kuitenkin!arvioida!aineiston!luotettavuutta!ja!sitä,!että!onko!tieto!edelleen!paikkaansa!
pitävää.!!
Opinnäytetyö! on! tehty! Jyväskylän! ammattikorkeakoulun! raportointiohjeiden!
mukaisesti.!Opinnäytetyön!viittaukset!ja!lähdemerkinnät!on!merkattu!huolellisesti!ja!
tarkasti! raportointiohjeen! mukaisesti.! ! Raportoinnin! haasteena! oli! saada! tekstistä!
johdonmukaista! ja! selkeää.! Tekstiä! jouduttiin! tiivistämään! ja! jäsentämään! niin,! että!
oleellinen!tieto!tuli!esille.!!

5.2! Kehittämisehdotukset!
Lähdeaineistoon! tutustumisen! yhteydessä! löytyi! tieto! siitä,! että! meta>analyysin!
perusteella! maahanmuuttajilla! on! enemmän! pienipainoisia! ja! ennenaikaisesti!
syntyneitä! vastasyntyneitä.! Maahanmuuttajataustaisten! äitien! vastasyntyneet!
tarvitsevat! keskimäärin! enemmän! interventioita! syntymän! jälkeen.! Kuitenkaan!
artikkelissa! ei! ollut! tietoa! siitä,! mistä! tämä! suoranaisesti! johtuu,! joten! olisi! tärkeää,!
että! tutkittaisiin! sitä,! että! löytyykö! syy! esimerkiksi! terveystottumuksista! tai!
maahanmuuttajuuteen!liittyvistä!tekijöistä.!!
Jatkotutkimusta! tarvittaisiin! myös! siitä,! miten! hoitohenkilökunta! kokee!
maahanmuuttajaperheen! kohtaamisen! ja! kokevatko! he,! että! heillä! on! riittävästi!
osaamista!

maahanmuuttajaperheiden!

kohtaamiseen!

ja!

erityispiirteiden!

huomioimiseen! vastasyntyneen! hoitotyössä.! Lisäksi! olisi! mielenkiintoista! kartoittaa!
maahanmuuttajaperheiden!kokemuksia!vastasyntyneiden!osastolla.!!
!
!
!
!

!

!

!
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1! Maahanmuuttaja!ja!kulttuuri!
!
Maahanmuuttaja)
!

Maahanmuuttaja! määritellään! henkilöksi,! joka! on! muuttanut! Suo1
meen!tai!oleskelee!maassa!muusta!syystä!kuin!matkaillakseen!ja!hä1
nellä! on! lyhytaikaiseen! maassa! oleskeluun! myönnetty! lupa,! rekiste1
röity!oleskeluoikeus!tai!oleskelukortti.!!
!
Maahanmuuttovirasto! määrittelee! maahanmuuttajan! yleiskäsitteek1
si,! joka! tarkoittaa! kaikkia! Suomeen! muuttaneita! ihmisiä.! Se! sisältää!
alakäsitteet! turvapaikanhakija,! pakolainen,! paluumuuttaja,! siirtolai1
nen!ja!ulkomaalainen.!
!

Kulttuuri)
!!
Käsite!kulttuuri!pitää!sisällään!tavat,!kasvatuksen,!moraalikäsitykset,!
uskonnot,!oikeudenhoidon,!talouselämän,!politiikkaan,!tieteet!ja!tai1
teet.! Kulttuurilla! tarkoitetaan! asioita,! jotka! ovat! ihmisille! tärkeitä! ja!
joita! he! ovat! oppineet! arvostamaan! sukupolvesta! toiseen.! Kulttuuri!
on! yksilöllinen! tottumus! ajatella,! reagoida,! toimia! ja! tuntea.! Siihen!
sisältyvät!myös!perinteiset!arvot,!ajatukset!ja!mielipiteet.!
!
!
!
!
!
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2! Maahanmuuttajaperheen!kohtaaminen!
)
Maahanmuuttajien! terveyteen! ja! hyvinvointiin! vaikuttavat! monet!
asiat.!Sosiaalisten!tekijöiden!kuten!elinolojen,!sosioekonomisen!ase1
man,!iän,!sukupuolen!siviilisäädyn!ja!elintapojen!lisäksi!suuri!merkitys!
on! maahanmuuttajuuteen! liittyvillä! asioilla.! Sillä! on! suuri! merkitys,!
mikä! on! tulijan! laillinen! asema! yhteiskunnassamme,! kenen! kanssa!
hän!on!muuttanut!maahan!ja!mikä!on!maahanmuuttajan!ikä!maahan!
tullessa.!On!huomioitava,!että!millainen!on!lähtömaan!yhteiskunnal1
linen! tilanne! ja! elinolot! sekä! sukupuolijärjestelmä,! joka! määrittelee!
naisen!asemaa.!Hyvinvointiin!ja!terveyteen!vaikuttavat!vahvasti!myös!
koetut!kielteiset!elämäntapahtumat!sekä!lähtö1!että!tulomaassa.!!
!

Eri!kulttuureilla!on!usein!erilaisia!käsityksiä!terveydestä!ja!sairaudes1
ta,!yksilöstä!ja!yhteisöstä!sekä!elämästä!ja!kuolemasta.!Näiden!lisäksi!
erilaiset! uskomukset! ja! perinteet! voivat! aiheuttaa! epäluuloa! ja! mo1
lemminpuolisia! väärinymmärryksiä.! On! kuitenkin! muistettava,! että!
jokainen! terveydenhuollon! asiakas! on! yksilö,! joten! häntä! ja! hänen!
tarpeitaan!ei!voi!luokitella!vain!syntyperän!ja!kulttuuritaustan!perus1
teella.!!
!
Asiakkaan!äidinkieli,!uskonto!ja!erilaisesta!kulttuurista!johtuvat!erilai1
set!tavat!on!huomioitava,!kun!hoidetaan!maahanmuuttajataustaista!
asiakasta.! Näin! voidaan! ehkäistä! mahdollisia! ristiriitatilanteita,! sekä!
onnistutaan! vastaamaan! asiakkaiden! tarpeisiin! ja! edistämään! tasa1
arvoa.!Virheitä!ei!tarvitse!pelätä!eikä!myöskään!sitä,!että!olisi!tunget1
televaa! tai! epäkohteliasta! kysyä! kulttuuritaustan! vaikutuksia! lapsen!

!

6"

hoitoon.!Aina!kannattaa!kysyä!vanhemmilta,!jos!jokin!asia!lapsen!hoi1
toon!liittyen!on!epäselvää.!
!
Jokaisella!on!erilainen!maailmankatsomus,!joka!muokkaa!ihmistä!sel1
laiseksi!kuin!hän!on.!Erilaiset!asenteet!ja!arvot!voivat!aiheuttaa!risti1
riitaa! työskenneltäessä! potilaiden! ja! heidän! omaistensa! kanssa.! On!
tärkeää!välillä!pysähtyä,!tiedostaa!ja!käsitellä!omia!arvojaan!ja!asen1
teitaan,! jotta! voisi! ymmärtää! paremmin! potilaita! ja! heidän! omaisi1
aan.!
!
!
!

!
!
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Haluttaessa! tunnistaa! maahanmuuttajien! terveyspalvelujen! tarpeita!
tulee!maahanmuuttajapotilaan!ja!1perheen!hoidossa!ottaa!huomioon!
seuraavat!tekijät:!!
!
●!Sosiaaliset)tekijät)
o! Elinolot!
o! Sosioekonominen!asema!
o! Koulutustaso!(millaiset!tiedot!sairauksista!ja!anatomiasta)!
o! Ikä!
o! Sukupuoli!(siihen!liittyvät!roolit,!odotukset!ja!asema!yhteiskun1
nassa)!
o! Siviilisääty!
o! Elintavat!
●!Maahanmuuttajuuden)tuomat)erityispiirteet)
o! Kotimaan!yhteiskunnallinen!tilanne)
o! Kielteiset! ja/tai! traumaattiset! kokemukset! kotimaassa! tai! Suo1
messa!(esimerkiksi!syrjintä!ja!väkivalta))
o! Lähtömaa)
o! Kenen!kanssa!tullut!maahan?!(perhe!vai!yksin))
o! Yhteiskunnallinen!asema!Suomessa!(pakolainen!vai!työn!peräs1
sä!muuttanut))
●!Uskonto,)kulttuuriset)tavat,)uskomukset)ja)perinteet)
o! Erilaiset!käsitykset!ajasta)
o! Erilaiset!käsitykset!terveydestä!ja!sairaudesta)
o! Erilaiset!käsitykset!yhteisöllisyydestä!ja!yhteisöllisyydestä)
o! Erilaiset!käsitykset!elämästä!ja!kuolemasta)
o! Erilaiset!käsitykset!lasten!hoidosta!ja!imetyksestä)
o! Temperamenttierot)
●!Kieli)ja)viestintätavat)
o! Perheen!äidinkieli)
o! Vaatimukset!suoruudesta,!rehellisyydestä!ja!avoimuudesta)
o! Non1verbaalinen! viestintä! (ilmeet,! eleet,! kosketukset,! liikkeet,!
katsekontakti,!hymyily,!fyysinen!etäisyys))

!
!

!
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3! Maahanmuuttajaperheen!kohtaamisen!erityispiir1
teet!vastasyntyneiden!osastolla!
!
Maahanmuuttajien! vastasyntyneiden! terveys! on! keskimäärin! hei1
kompi!kuin!kantaväestöllä.!Siirtolaistaustaisilla!naisilla!on!myös!suu1
rempi!ennenaikaisen!synnytyksen!riski!ja!suurempi!riski!saada!pieni1
painoinen!vastasyntynyt.!!
!
Luottamuksellisen! asiakassuhteen! luominen! on! tärkeää.! Siinä! autta1
vat! empaattinen,! ystävällinen! ja! joustava! asenne.! Se! edellyttää! hoi1
tohenkilökunnalta! aitoa! kiinnostusta! perhettä! kohtaan.! Maahan1
muuttajavanhemmat!saattavat!kokea,!että!vaikka!hoitaja!yrittää!toi1
mia! ammatillisesti! hoitotilanteessa,! negatiiviset! asenteet! maahan1
muuttajia!kohtaan!näkyvät!hänen!toiminnassaan.!Vanhemmat!arvos1
tavat!sitä,!että!heitä!kohdellaan!tasa1arvoisesti.!Heidän!mukaansa!on!
tärkeää,! että! hoitohenkilökunta! ymmärtää,! mitä! kulttuuri,! uskonto,!
perhe! ja! terveys! merkitsevät! perheelle.! Erilaisuutta! ei! vanhempien!
mukaan!tulisi!kuitenkaan!korostaa!hoitotyössä,!eikä!yleistyksiä!maa1
hanmuuttajaperheelle! kulttuuritaustan! perusteella! saisi! tehdä.! Per1
hettä!voi!rohkaista!vaikeassa!tilanteessa!sekä!motivoida!ja!kannustaa!
heitä!osallistumaan!hoitoprosessiin.!
!
Erilaiset!sukupuoliroolit!ja!niihin!liittyvät!erot!voivat!aiheuttaa!hanka1
luuksia,! sillä! monissa! kulttuureissa! perheen! isällä! on! auktoriteetti1
asema!ja!saattaa!olla,!että!pelkästään!hän!on!läsnä!lääkärintapaami1
sessa.! Äiti! on! kuitenkin! usein! lapsen! ensisijainen! hoitaja,! mutta! hän!
ei!välttämättä!saa!ensikäden!tietoa!lääkäriltä!lapsen!hoidosta!ja!ter1
!
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veydentilasta.! Molempien! vanhempien! olisi! kuitenkin! hyvä! olla! pai1
kalla!kun!lapsen!sairaudesta!ja!hoidosta!keskustellaan.!!
!
Maahanmuuttajaperheellä! voi! olla! myös! erilainen! käsitys! vakavasta!
sairaudesta! ja! siitä,! tarvitseeko! lapsen! sairautta! hoitaa.! Maahan1
muuttajaperheillä! on! usein! heikommat! taidot! hoitaa! sairasta! lasta!
kotona,! eikä! heillä! ole! riittävästi! tietoa,! milloin! ja! miten! hakeutua!
terveydenhuollon! palveluihin.! He! tarvitsevat! laaja1alaisesti! tietoa!
lapsen! terveydestä,! sairaudesta! ja! sairauksien! hoidosta! ja! tukea! sai1
raan! lapsen! hoitamiseen! ja! arjen! sujuvuuteen.! Tiedontarve! on! per1
heillä! yksilöllinen,! minkä! vuoksi! hoitajien! on! tärkeää! tutustua! per1
heen!tilanteeseen!ja!taustoihin!voidakseen!antaa!oikein!kohdennet1
tua!ja!oikea1aikaista!tietoa!perheelle.!!
!
Maahanmuuttajaperheen!kanssa!työskentelevä!hoitaja!tarvitsee!seu1
raavia!taitoja:!
!

!
!
!
!

1.! Vuorovaikutustaidot)
●! empaattisuus,!ystävällisyys,!uskottavuus,!luottamuksen!
herättäminen,!joustavuus,!herkkyys,!kiinnostuneisuus,!ta1
sa1arvoinen!kohtelu,!huomioon!ottaminen,!kuuntelemi1
nen)
2.! Ohjaustaidot)
●! rohkaiseminen,!motivointi,!kannustus)
3.! Itsereflektio)
●! mahdollisten!(negatiivisten)!ennakkoluulojen/asenteiden!
tiedostaminen,!kyseenalaistaminen!ja!pohtiminen)
4.! Tietotaito)ja)kokemus)
●! kulttuuristen!erityispiirteiden!tuntemus!ja!ymmärtämi1
nen,!ammattitaidon!kehitys)
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4! Kielen!ja!kommunikoinnin!haasteet!
Maahanmuuttajaperheen! kommunikointiongelmat! liittyvät! monesti!
tulkkaukseen.! Tästä! aiheutuu! merkittäviä! väärinkäsityksiä! ja! ongel1
mia! hoitohenkilökunnan! ja! asiakkaan! välille.! Hoitajan! on! hyvä! mah1
dollisuuksien!mukaan!suunnitella!ohjaustilannetta!etukäteen.!
!
Ohjaustilanteen!luominen!
!

!

1.! Tulkkaustarpeen)arviointi)
2.! Tukimateriaalien)käytön)tarpeellisuuden)arviointi)
3.! Sopivan)ympäristön)luominen:)kiireettömyys)ja)riittävän)ajan)va9
raaminen)
4.! Tulkkaustilanne!

Laissa!potilaan!asemasta!ja!oikeudesta!säädetään,!että!potilaalla!on!
oikeus! tulkkipalveluun,! jos! hoitohenkilökunta! ei! osaa! hänen! puhu1
maansa!kieltä.!Tulkkaustarve!on!hoitoprosessin!sujuvuuden!kannalta!
hyvä! arvioida! mahdollisimman! varhaisessa! vaiheessa.! Asioimistulkin!
saaminen!voi!olla!joskus!hankalaa,!koska!tarvittavan!kielen!osaajaa!ei!
välttämättä! virallisista! tulkeista! löydy.! Jos! tulkkia! ei! jostain! syystä!
saada!paikan!päälle,!tulkkaus!voidaan!hoitaa!myös!puhelimitse.!Sitä!
kuitenkin! suositellaan! vain! hätätilanteisiin,! sillä! siinä! tärkeä! sanaton!
viestintä! jää! kokonaan! pois.! Tulkkaus! on! potilaalle! maksutonta! sekä!
paikan!päällä,!että!puhelimitse.!!
!
Maahanmuuttajalapset! puhuvat! usein! suomea! paremmin! kuin! hei1
dän! vanhempansa.! Siksi! heitä! saatetaan! käyttää! tulkkausapuna! hoi1
totilanteissa,! mihin! tutkimuksissa! kuitenkin! suhtaudutaan! ristiriitai1
sesti.!Lapsi!voi!saada!tietoonsa!vanhempiensa!tai!muiden!läheistensä!
!
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terveydentilaan!liittyviä!asioita,!joita!he!eivät!kykene!ymmärtämään!
ja!joista!heidän!ei!pidä!joutua!kantamaan!vastuuta.!Lasten!käyttämi1
nen!tulkkina!on!silti!yleistä!maahanmuuttajaperheiden!keskuudessa,!
koska!arkaluontoiset!asiat!halutaan!pitää!perheen!sisällä.!Ulkopuoli1
sen!tulkin!vaitioloon!ei!aina!luoteta,!sillä!asian!pelätään!leviävän!pie1
nessä!yhteisössä.!Siksi!lasten!lisäksi!tulkkina!voidaan!käyttää!potilaan!
puolisoa,! sukulaista! tai! tuttavaa.! Tällainen! maallikkotulkki! saattaa!
kuitenkin! vaarantaa! tietojen! puolueettomuuden,! neutraaliuden! ja!
vaitiolovelvollisuuden.!Ammattitulkki!sen!sijaan!osaa!toimia!neutraa1
listi! ja! hänellä! on! lakisääteinen! vaitiolovelvollisuus,! mitä! on! tärkeää!
korostaa!perheille.!
!
Maahanmuuttajien! kanssa! asioidessa! on! erittäin! tärkeää! varata! oh1
jaukseen!aina!riittävästi!aikaa,!koska!kommunikointi!voi!olla!tavallista!
hitaampaa.!Riittävän!ajan!varaaminen!korostuu!erityisesti!silloin,!kun!
paikalla! on! tulkki,! sillä! kiireetön! ilmapiiri! helpottaa! vuorovaikutusta.!
Ihannetapauksissa!tulkki!olisi!aina!sama,!jos!perheen!hoito!jatkuu!pi1
tempään.!Riittävän!ajan!lisäksi!on!kiinnitettävä!huomiota!myös!vies1
tintätapaan,! sillä! vanhempien! ollessa! poissa! tolaltaan! lapsensa! sai1
rastumisen! vuoksi,! he! eivät! välttämättä! kykene! kerralla! vastaanot1
tamaan!kaikkea!tietoa.!Siksi!hoitajan!on!arvioitava!tilanne!ja!annetta1
va!tietoa!kuhunkin!tilanteeseen!sopivina!pieninä!annoksina.!
!

Tulkkaustilanteessa!on!tärkeää!puhua!suoraan!perheelle!eikä!tulkille,!
jotta!perhe!ei!koe!jäävänsä!tilanteen!ulkopuolelle.!Hoitajan!on!hyvä!
käyttää!mahdollisimman!yksinkertaista!kieltä,!lyhyitä!lauseita!ja!vält1
tää!ammattisanastoa.!On!tärkeää!pitää!riittävän!usein!taukoja,!jotta!
tulkki! pystyy! välittämään! asian! perheelle.! Jos! yhteistä! aikaa! tulkin!
kanssa! on! rajallisesti,! voi! olla! haastavaa! saada! kaikki! tärkeät! tiedot!
!
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välitettyä! lyhyessä! ajassa.! Etukäteen! tehdyistä! muistiinpanoista! voi!
tällöin!olla!paljon!apua,!jotta!mitään!olennaista!ei!jää!käsittelemättä.!
Tukena! voi! käyttää! elekieltä,! kuvia! tai! kirjallista! materiaalia,! jos! sitä!
perheen! kielellä! löytyy.! Mukaan! voi! antaa! myös! muuta! materiaalia!
perheen!läheisille,!sillä!potilas!välttämättä!ei!itse!osaa!lukea.!Tällöin!
potilaan!läheiset!voivat!auttaa!potilasta!materiaalin!läpikäymisessä!ja!
ymmärtämisessä.!Potilaille!on!myös!hyvä!antaa!mahdollisuus!esittää!
kysymyksiä.! Varmista! myös! lopuksi,! että! potilas! ja! hänen! läheisensä!
ovat!ymmärtäneet!asian.!
!!
Aina! yhteinen! kieli! ei! kuitenkaan! ole! välttämättömyys,! sillä! tunne!
keskinäisestä!ymmärryksestä!voi!syntyä!myös!non1verbaalisesta!vies1
tinnästä,!esimerkiksi!hymystä."Monikulttuurisessa!hoitotyössä!näiden!
sanattomien!viestien!käyttäminen!on!tavallistakin!tärkeämpää.!Non1
verbaalisia!viestejä!ovat!kasvojen!ilmeet,!eleet,!kosketukset,!liikkeet,!
katsekontaktit! ja! fyysinen! etäisyys! toiseen! ihmiseen.! Sanattomaan!
viestintään! voi! kuitenkin! liittyä! väärinkäsityksen! mahdollisuus,! sillä!
eri! kulttuureissa! eri! eleillä! voi! olla! erilaisia! merkityksiä.! Esimerkiksi!
pitkä! katsekontakti! voi! viestiä! seksuaalisesta! kiinnostuksesta! erityi1
sesti!islamilaisessa!kulttuurissa,!joten!vastakkaisen!sukupuolen!kans1
sa! keskusteltaessa! siihen! tulee! kiinnittää! huomiota.! Silmiin! voi! toki!
katsoa,! mutta! pitkää! katsekontaktia! tulee! välttää.! Monissa! aasialai1
sissa!kulttuureissa!taas!hämmennystä!voidaan!peittää!hymyilemällä.!
!

!
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5! Esimerkkejä!kulttuurisista!erityispiirteistä!vastasyn1
tyneiden!hoidossa!
!

5.1! Venäjä!
!

Vuonna!2015!Suomessa!asui!vakituisesti!30!813!venäläistä.!Suomessa!
ja!Venäjällä!arkielämä!on!hyvin!samankaltaista.!Perheissä!on!yleensä!
yksi! tai! kaksi! lasta! ja! usein! molemmat! vanhemmat! työskentelevät.!
Perhekäsitys! on! Venäjällä! laajempi,! sillä! perheeseen! voidaan! katsoa!
kuuluvan! isovanhemmat,! jotka! usein! hoitavat! perheen! lapsia.! Venä1
jällä! puhutaankin! laajennettu! äitiydestä,! sillä! isovanhempi! muuttaa!
yleensä!perheen!luokse!jopa!kuukausiksi!lapsen!synnyttyä.!
!

Venäläisissä! perheissä! myös! kohdataan! samanlaisia! vaikeuksia! kuin!
suomalaisissa! perheissä,! esimerkiksi! runsasta! alkoholin! käyttöä! ja!
perheväkivaltaa.!Eroja!on!kulttuurien!välillä!lisäksi!siinä,!miten!niissä!
suhtaudutaan! eri! sukupuoliin! ja! seksuaalisuuteen.! Vaikka! Venäjällä!
periaatteena! onkin! sukupuolten! välinen! tasa1arvo,! kotitöissä! suku1
puolten!välinen!työnjako!on!yhä!perinteinen.!Ajatellaan,!että!miehen!
rooliin!kuuluu!perheen!toimeentulosta!huolehtiminen,!kun!taas!nai1
sen!tehtävänä!on!hoitaa!koti!ja!lapset!oman!työnsä!ohessa.!Äitiyteen!
kannustetaan!Venäjällä!paljon,!sillä!sen!katsotaan!olevan!naisen!tär1
kein!tehtävä!ja!lapsia!pidetään!suurena!rikkautena.!
!!
Venäläisessä!kulttuurissa!raja!lapsen!terveyden!ja!sairauden!välillä!on!
erittäin!jyrkkä,!sillä!lasta!voidaan!pitää!vammaisena,!jos!hänellä!tode1
taan! esimerkiksi! epilepsia! tai! diabetes.! Siksi! venäläisiä! vanhempia!
kohdattaessa!on!huomioitava,!että!he!voivat!ajatella!sairausdiagnoo1
!
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sin! olevan! lopullinen! ja! peruuttamaton.! Diagnoosia! voidaan! pitää!
myös!leimaavana.!Lisäksi!on!huomioitava,!että!Venäjällä!pikkuvauvan!
hoitoon!liittyy!tapoja,!joita!Suomessa!ei!ole.!Tällaisia!ovat!esimerkiksi!
vauvan!kapalointi!ja!teen!tarjoaminen!lisäjuomana.!
!
!

5.2! Muslimikulttuurit!!
!

Suomessa!asuu!noin!40!000!muslimia,!jotka!tulevat!eri!maista!kuten!
Somaliasta!ja!Lähi1idän!maista.!Muslimit!ovat!islamin!uskoisia!ja!hei1
dän!toimintaa!ja!ajattelua!ohjaavat!Koraani!ja!profeetta!Muhammed.!
Islamin!uskon!noudattamisen!lisäksi!perheen!elämään!vaikuttaa!vah1
vasti!myös!se,!mistä!valtiosta!perhe!on!kotoisin.!Muslimit!eivät!käytä!
alkoholia,!verituotteita,!eivätkä!siasta!peräisin!olevia!tuotteita.!Nämä!
rajoitukset! tulee! huomioida! myös! muslimin! lääkehoidossa.! Uskonto!
ei! kuitenkaan! kiellä! verensiirtoja.! Joissakin! perheissä! saatetaan! kiel1
täytyä! sikaperäistä! liivatetta! sisältävistä! rokotteista.! Muslimit! voivat!
noudattaa!ja!tulkita!uskonnon!antamia!ohjeita!eri!tavoilla,!joten!per1
heen!tavoista!kannattaa!keskustella!ja!kysyä.!!
!
Muslimiperheissä!käsitys!suvusta!on!laaja.!Esimerkiksi!isovanhemmat!
osallistuvat!laajasti!lasten!hoitoon!ja!kasvatukseen.!Islamin!usko!vai1
kuttaa! miesten! ja! naisten! välisiin! suhteisiin,! sukupuolirooleihin! ja!
työnjakoon.! Vastuu! lasten! kasvatuksesta! ja! kodista! on! usein! äidillä.!
Isä!on!yleensä!perheen!pää,!toimeentulon!hankkija!ja!hän!osallistuu!
kasvatukseen! vain! silloin! kun! lapset! eivät! tottele! äitiään.! Koraanin!
mukaan!vammaisilla!ja!sairailla!on!samat!ihmisoikeudet!kuin!muulla!
väestöllä.!Heitä!ei!saa!syrjiä,!eikä!jättää!yhteisön!ulkopuolelle!
!

!

15"

Muslimit!viettävät!vuosittain!kuukauden!kestävää!ramadan1paastoa,!
jolloin!he!paastoavat!päivän!ja!ruokailevat!vasta!auringon!laskettua.!
Ramadan! ei! osu! kalenterivuodessa! aina! samalle! kuukaudelle,! joten!
kesäaikana! ramadanin! toteuttaminen! Suomessa! voi! olla! haastavaa.!
Ramadanin!aikana!myös!lääkkeiden!käyttö!on!rajoitettua.!Islamin!us1
kossa! naista! pidetään! epäpuhtaana! lapsivuodeaikana! eli! 40! vuoro1
kautta!synnytyksen!jälkeen.!Jälkivuodon!aikana!ei!voi!paastota,!koska!
verenvuodon! aikana! paastoaminen! ja! rukoileminen! eivät! ole! suota1
vaa.!
!
Islamin!uskossa!odotetaan!ja!Koraanissa!kehotetaan!äitien!imettävän!
lapsiaan!kahden!vuoden!ajan.!Saman!äidin!imettämiä!lapsia!pidetään!
veljinä! ja! siskoina,! jolloin! he! eivät! voi! mennä! naimisiin! keskenään.!
Tästä! syystä! musliminaiset! eivät! välttämättä! halua! luovuttaa! äidin1
maitoa!tai!antaa!lapselleen!muiden!äitien!luovuttamaa!maitoa,!ellei!
luovuttajaa!tiedetä.!
!
On! myös! huomioitava,! että! osa! äidinmaidonkorvikkeista! sisältää! si1
anrasvaa! koostumuksen! tasaamiseksi,! joten! muslimivanhemmat! ei1
vät! välttämättä! halua! antaa! sitä! lapselleen.! Tämän! vuoksi! olisi! hyvä!
tarkistaa,! onko! lapselle! annettava! äidinmaidonkorvike! halal1
sertifioitu!eli!muslimeille!sallittua.!
!
!
5.3! Romanit!
"

Suomessa! arvellaan! olevan! noin! 10! 0001! 12! 000! romania.! Romani1
kulttuurin!sisällä!vallitsee!hierarkkinen!rakenne.!Hierarkiassa!ylimpä1
nä! ovat! iäkkäät! ja! alimpana! ovat! nuoret! ja! varsinkin! fertiili1ikäiset!
naiset.! Romanikulttuurissa! perhe! on! tärkeässä! asemassa! ja! lapsen!
!
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hoidosta!vastaa!vanhempien!lisäksi!koko!suku.!Miehellä!ja!naisella!on!
omat!tehtävänsä!perheessä,!mutta!vastuu!perheestä!on!molemmilla!
ja!tarvittaessa!autetaan!toista.!Romanikulttuurissa!lapset!ovat!tärkeä!
voimavara.!!
!
Romanikulttuurissa!on!omat!häveliäisyys1!ja!puhtauskäsitykset,!jotka!
terveydenhuollon! tulee! huomioida.! Eri1ikäiset! romanit! eivät! puhu!
sukupuoliasioista,!eivätkä!esimerkiksi!raskauteen!ja!synnytykseen!liit1
tyvistä!asioista!keskenään.!Myös!vastasyntyneen!imetys!saattaa!jää1
dä! kokonaan! pois! häveliäisyyden! vuoksi.! Romanikäsityksen! mukaan!
raskaus!ja!synnytys!tuottavat!epäpuhtautta.!Intiimeinä!asioina!pide1
tään!myös!kehon!eri!toimintoja!ja!lapsen!ikää,!jolloin!kyse!on!synty1
mäajankohdasta.! Puhtauskäsitys! ei! ole! vain! konkreettisesti! puhdas1
likainen!vaan!sillä!on!myös!sosiaalinen!ja!yhteisöllinen,!moraalinen!ja!
identiteettiin!liittyvä!merkitys.!!
!
Romanit! käyttävät! sanontaa! ”pientä! lasta! pitää! hävetä”.! Sanonta! ei!
tarkoita! lapsen! negatiivista! arvottamista! vaan! vastasyntyneen! van1
hempien,! erityisesti! äidin,! ujostelevaa! ja! hämillistä! käyttäytymistä,!
jolloin!itseään!vanhempien!seuraa!tulisi!välttää.!!Esimerkiksi!isovan1
hemmat! voivat! yksityisesti! sattumalta! nähdä! vastasyntyneen! äidin!
pysyessä!näkymättömissä.!Synnyttänyt!äiti!ei!saa!mennä!kuukauteen!
ollenkaan! keittiöön! eikä! laittaa! ruokaa.! Vastasyntyneen! äidin! astiat!
pestään! erikseen! ja! kuukauden! eristyksen! jälkeen! ne! laitetaan! ros1
kiin.!Käytännössä!romanitavat!eivät!ole!tiukkoja!normeja,!joita!tulee!
ehdottomasti!noudattaa,!vaan!ne!mukautuvat!erilaisiin!tilanteisiin!ja!
sosiaalisiin!yhteyksiin.!
!
!
!
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5.4! Aasialaisten!kulttuurien!erityispiirteitä!
!

Suomessa! suurimpia! aasialaisryhmiä! ovat! kiinalaiset,! thaimaalaiset,!
intialaiset! ja! vietnamilaiset.! Aasialaisissa! kulttuureissa! on! keskenään!
samoja!piirteitä,!mutta!eroavaisuuksiakin!löytyy!hyvin!paljon.!!
!!
Kiinalaisessa! kulttuurissa! suvun! vanhemmilla! naisilla! on! keskeinen!
rooli,! ja! heidän! neuvoilleen! annetaan! paljon! painoarvoa.! Siksi! isoäi1
dit,!erityisesti!isän!äiti,!ovat!usein!tiiviisti!mukana!hoitamassa!pieno1
kaista,! mikä! on! hyvä! ottaa! huomioon! esimerkiksi! hoito1ohjeistuksia!
annettaessa.!Eräs!tyypillinen!kiinalaiseen!kulttuuriin!liittyvä!uskomus!
on,!että!vastasyntyneitä!lapsia!ei!tulisi!pukea!muiden!vauvojen!vaat1
teisiin,! sillä! häneen! saattaa! siirtyä! vaatteita! aiemman! käyttäneen!
vauvan! ominaisuuksia.! Sen! vuoksi! on! tavallista,! että! kiinalaiset! per1
heet!tuovat!sairaalaan!vauvalle!uusia!vaatteita!eivätkä!halua!käyttää!
sairaalan! tarjoamia! asuja.! Kertakäyttöiset! paidat! saattavat! kuitenkin!
olla! hyväksyttyjä.! Negatiivisena! saatetaan! pitää! myös! tapaa! kehua!
vastasyntynyttä! lasta,! sillä! kiinalaisen! uskomuksen! mukaan! pahat!
henget!saattavat!silloin!sairastuttaa!tai!jopa!tappaa!lapsen.!
!
Myös! intialaisessa! kulttuurissa! uskotaan,! että! vauvaan! voi! vaikuttaa!
”paha! silmä”,! minkä! vaikutusta! yritetään! estää! välttämällä! lapsen!
ihailua.!Vauvan!fyysisen!tutkimisen,!esimerkiksi!punnitsemisen,!usko1
taan!olevan!haitallista!samasta!syystä.!Fyysiseen!läheisyyteen!ja!kos1
kettamiseen! liittyvät! tavat! ylipäätään! ovat! samalla! tavalla! kulttuuri1
sidonnaisia.! Afrikkalaisissa! ja! aasialaisissa! kulttuureissa! äidit! esimer1
kiksi!pitävät!vauvaa!paljon!kehon!lähellä!kantaen!häntä!vatsan!päällä,!
selässä!tai!käsivarren!päällä!lantiota!vasten.!
!
!
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Aasialaista! ja! afrikkalaista! syntyperää! olevien! henkilöiden! lapsilla!
saattaa!esiintyä!erehdyttävästi!mustelmaa!muistuttavia!synnynnäisiä!
pigmenttimuutoksia! (ns.! Mongolian! spot),! jotka! ovat! virheellisesti!
aiheuttaneet! epäilyjä! lapsen! pahoinpitelystä.! Kyseessä! on! kuitenkin!
täysin!normaali!ilmiö,!joka!on!näkyvissä!lapsen!iholla!yleensä!18–24!
kuukauteen!asti.!
!
Eri!kulttuureissa!kehityshäiriöihin!ja!kehityshäiriöisiin!lapsiin!suhtau1
dutaan! eri! tavalla! ja! niihin! saattaa! liittyä! monenlaisia! uskomuksia.!
Perinteisessä! kungfutselaisessa! ajattelussa! perheen! ja! yhteisön! har1
monia!perustuu!itsehillintään!ja!yhteisöllisyyteen,!joten!kasvojen!säi1
lyttäminen! on! tärkeää.! Siksi! häpeällisinä! pidettyjä! perheen! asioita,!
kuten! lapsen! kehitysvammaisuutta,! ei! välttämättä! haluta! paljastaa!
muille!eikä!ulkopuolista!apua!siksi!haeta.!Kaakkois1aasialaisissa!kult1
tuureissa!taas!uskotaan,!että!kehityshäiriöiden!taustalla!ovat!esi1isien!
tekemät!virheet!ja!synnit.!Tällaisten!uskomusten!vuoksi!kehityshäiri1
öisiin!lapsiin!suhtaudutaan!negatiivisesti,!mikä!vaikuttaa!myös!heidän!
kohteluunsa.!
!
Vaikka!imetys!nähdään!useissa!kulttuureissa!luonnollisena!ja!tärkeä1
nä! osana! lastenhoitoa,! on! imetyksen! suosio! esimerkiksi! Japanissa!
laskenut!niin,!että!vain!vähemmistö!äideistä!imettää!lapsiaan.!Kodin!
ulkopuolella!tapahtuvaa!imetystä,!vaikka!se!tapahtuisi!sairaalassakin,!
pidetään!häpeällisenä.!Siksi!vain!harvat!tekevät!niin!ja!käyttävät!sen!
sijaan!pulloruokintaa.!Imetystä!saatetaan!pitää!myös!tehokkaana!eh1
käisykeinona,! mutta! äideille! on! siinä! tapauksessa! kerrottava,! että!
imetys!ei!riitä!ainoaksi!ehkäisykeinoksi.!
!
!
!
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6! Imetyksen"erityispiirteet"
!

Suhtautuminen! imetykseen! vaihtelee! eri! kulttuureissa.! Tästä! syystä!
maahanmuuttajat! tulisi! huomioida! erityisryhmänä! imetysohjaukses1
sa,! joten! ohjaus! ja! tuki! tulisi! toteuttaa! asiakkaan! kulttuuritaustaa!
kunnioittaen!ja!kuunnellen.!Myös!uuteen!kulttuuriin!sopeutumisella!
on!kuitenkin!merkitystä.!Maahanmuuttajaäideille!tarjotaan!sama!tie1
to! ja! ohjaus,! mikä! muillekin! äideille! annetaan.! Hoitajan! on! tärkeää!
korostaa,!miksi!äidinmaito!on!tärkeää!vastasyntyneelle.!
!!
Jotta! voidaan! tarjota! kulttuurisensitiivistä! imetysohjausta,! työnteki1
jältä! edellytetään! tietoa! maahanmuuttajaperheen! arvoista! ja! kult1
tuurisista!tavoista,!jolloin!pystytään!paremmin!tunnistamaan!ja!tart1
tumaan! mahdollisiin! imetystä! edistäviin! ja! ehkäiseviin! tekijöihin.!
Imetysohjauksessa!on!tärkeää!huomioida!myös!isä!ja!muut!perheen1
jäsenet! ja! heitä! on! hyvä! kannustaa! konkreettisesti! tukemaan! äitiä.!!
Myös!imetysohjauksessa!olisi!hyvä!käyttää!virallista,!mielellään!nais1
puolista!tulkkia!mahdollistaen!äidin!riittävän!tiedon!saannin.!Eri!kie1
lillä!painetut!kuvalliset!oppaat!voivat!tukea!ohjausta,!sillä!kaikki!äidit!
eivät!ole!lukutaitoisia.!
!
Kaikissa! kulttuurissa! varhaista! imetyksen! aloittamista! ei! pidetä! yhtä!
keskeisenä!asiana,!vaan!imetyksen!aloittamista!saatetaan!lykätä!eri1
laisten! uskomusten! ja! perinteiden! vuoksi.! Imetyksen! aloittamista!
voidaan!viivästyttää!siihen!asti,!kunnes!ensimaidon!eritys!lakkaa.!Äi1
din!heti!synnytyksen!jälkeen!erittämää!ensimaitoa!eli!colostrumia!pi1
detään!likaisena!tai!saastaisena!monissa!kulttuureissa,!eikä!sitä!siksi!
haluta!tarjota!vastasyntyneelle.!Sen!ajatellaan!sisältävän!jotakin!sel1
laista,! joka! voisi! aiheuttaa! lapsen! sairastumisen.! Perinteen! mukaan!
!
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uskotaan,! että! maitoa! voidaan! antaa! lapselle! sitten! kun! maito! on!
muuttunut!valkoiseksi.!Äidinmaidon!sijaan!voidaan!tarjota!esimerkik1
si! sokerivettä,! teetä,! hunajaa,! lehmänmaitoa! tai! keitettyä! riisivettä,!
kuten!Kiinassa.!
!!
Maahanmuuttajat!tarvitsevat!äitiyteen,!lastenhoitoon!ja!ravitsemuk1
seen! liittyvää! ohjausta! uudessa! kotimaassaan.! Monikulttuurisissa!
perheissä! lapsen! ravitsemukseen! ja! imetykseen! liittyvät! käsitykset!
saattavat! suurestikin! poiketa! valtion! ravitsemusneuvottelukunnan!
julkaisemista! suosituksista.! Hoitajan! olisi! tärkeää! heti! alusta! pitäen!
kertoa! Suomen! lasten! ruokasuositusten! periaatteet,! kuten! esimer1
kiksi,!että!D1vitamiinilisää!suositellaan!kaikille!raskaana!oleville,!imet1
täville!ja!alle!181vuotiaille!lapsille.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!

!
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7! "Lisämateriaalia"
!

Mitä!kieliä!eri!maissa!puhutaan?!
https://www.health.qld.gov.au/multicultural/support_tools/7MCRS_
countrylist.pdf!
"
"

Maahanmuuttajaperheen! vastasyntyneen! hoidon! ja! imetyksen! eri1
tyispiirteiden!kartoituskysymykset!
!
K!
K!
V!
K!
K!
V!
K!
V!
K!
K!
K!
K!
K!
K!
V!
K"
"
"
"
!

Onko!vastasyntynyttä!lasta!soveliasta!kehua?!!
Onko!lasta!pideltävä!sylissä!tai!kosketettava!tietyllä!tavalla?!
Vietnamissa!ja!Thaimaassa!uskotaan,!että!pää!on!sielun!asuinpaikka!eikä!siihen!
siksi!saa!koskea.!
Milloin!vastasyntynyt!halutaan!kylvettää!ensimmäisen!kerran?!
Miten!vastasyntyneen!ihosta!halutaan!pitää!huolta?!
Jotkut!äidit!saattavat!haluta!hieroa!vauvansa!ihoa!öljyllä.!
Miten!vastasyntyneen!napaa!hoidetaan?!
Muslimivanhemmat!saattavat!kieltää!navan!alueen!puhdistuksen!alkoholipoh1
jaisilla!desinfiointiaineilla,!sillä!islam!kieltää!alkoholin!käytön.!
Miten!vastasyntyneen!silmiä,!nenää!ja!korvia!halutaan!hoitaa?!
Haluaako!äiti!hoitaa!vauvaansa!itse!vai!haluaako!äiti!levätä!ja!saada!apua!hoi1
tohenkilökunnalta?!
Miten!vastasyntynyt!halutaan!pukea?!
Halutaanko!poikalapsi!ympärileikata!ja!minkä!ikäisenä?!
Halutaanko!vastasyntyneelle!antaa!ensimaitoa?!Onko!äidinmaidon!korvikkeista!
keskusteltu!ja!ovatko!ne!hyväksyttäviä!vai!eivät?!
Liittykö!imetyksen!aloittamista!edeltävään!aikaan!joitakin!kulttuurisia!käytän1
töjä?!
Jotkut!äidit!saattavat!haluta!pyyhkiä!vastasyntyneen!kitalaen!hunajalla!tai!hu1
najavedellä!ennen!imetyksen!aloittamista.!Tällöin!on!kuitenkin!keskusteltava!
hunajan!aiheuttamista!riskeistä.!
Halutaanko!vastasyntynyttä!imettää!välittömästi!synnytyksen!jälkeen!vai!vasta,!
kun!ensimaidon!eritys!on!loppunut?"

