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1 Johdanto 

Opinnäytetyömme käsittelee tulehduksellisia suolistosairauksia ja niiden vaikutuksia 

sosiaalisiin suhteisiin. Tulehduksellisia suolistosairauksia ovat Colitis ulcerosa eli haa-

vainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti. (Kolho & Färkkilä 2017.) Tauteihin sai-

rastutaan useimmiten nuorella iällä. (Kolho & Molander 2019). Potilaista suurin osa 

saa diagnoosin 16-30 vuoden iässä. (Kolho & Färkkilä 2017). Nämä tulehdukselliset 

suolistosairaudet ovat syntymekanismiltaan tuntemattomia, mutta niiden tiedetään 

ainakin osittain liittyvän synnynnäisen ja hankitun immuniteetin reagointiin suolen 

mikrobiton muutoksissa. Ravinnon muutokset katsotaan olevan merkittävä syy tau-

tien lisääntymiselle. (Kolho & Färkkilä 2017.) Oireita ovat muun muassa vatsakivut, 

väsymys, ummetus tai ripuli, laihtuminen, kuume ja verinen ripuli. (Tulehdukselliset 

suolistosairaudet (IBD) ja niiden hoito 2015). 

Tulehdukselliset suolistosairaudet ovat lisääntyneet hämmästyttävän nopeasti viime 

vuosina kaikissa länsimaissa (Kolho & Färkkilä 2017) ja aihe on ollut näkyvästi esillä 

sosiaalisessa mediassa. Kroonista tulehduksellista suolistosairautta Suomessa sairas-

taa Kelan rekisterin mukaan jo lähes 50 000 potilasta, mikä tarkoittaa 0,86% koko vä-

estöstä. Sairastuneista valtaosa on työikäisiä. (Kolho & Molander 2019.) Sairastunei-

den määrä on kolminkertaistunut Suomessa 1993-2003 vuosien välillä. Tulehduksel-

listen suolistosairauksien esiintyvyys ja ilmaantuvuus Suomessa ovat väkilukuun suh-

teutettuna korkeimpia maailmassa. (Tulehdukselliset suolistosairaudet (IBD) ja niiden 

hoito 2015.) Sairauteen kuuluvat aktiiviset vaiheet vaikuttavat elämään, eikä niiden 

aikana voi aina tehdä niitä asioita, joita haluaisi. (Opi tuntemaan IBD 2011,56).  

Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää tulehduksellisten suolistosairauksien vaikutuk-

sia niihin sairastuneiden henkilöiden sosiaalisiin suhteisiin. Opinnäytetyömme tavoit-

teena on, että sairaanhoitaja voi hyödyntää tietoa ohjatessaan tulehduksellisiin suo-

listosairauksiin sairastuneita ja heidän läheisiään. 
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Opinnäytetyön valintaan vaikutti inflammatoristen suolistosairauksien voimakas li-

sääntyminen länsimaissa. Tutkimuksia on viime vuosina julkaistu aiheesta melko run-

saasti. Kiinnostuksemme aihetta kohtaan heräsi, koska sairastuneet ovat nuoria, 

jotka elävät muutenkin elämässään suurten muutosten äärellä, liittyen mm. työelä-

mään, parisuhteeseen, perheen perustamiseen, minäkuvaan sekä omaisuuden hank-

kimiseen. Opinnäytetyössämme haluamme tutkia, kuinka sairaus vaikuttaa sairastu-

neen sosiaalisiin suhteisiin.  

2 Tulehdukselliset suolistosairaudet 

Kroonisesti esiintyviin tulehduksellisiin suolistosairauksiin (IBD = inflammatory bowel 

disease) luetaan haavainen paksusuolitulehdus (Colitis Ulcerosa) ja Crohnin tauti. Tu-

lehdukselliset suolistosairaudet ovat kehittyneissä maissa huomattavasti tavallisem-

pia. Eniten IBD:tä esiintyy Kanadassa ja Pohjois-Euroopassa. Lukuina Crohnin taudin 

esiintyvyys vaihtelee eri väestöissä 0,4–20/100 000 kohti ja haavaisen paksusuolentu-

lehdus ilmenee taas 1,0–19,6/100 000 kohti.  Suomessa on n. 44 000 IBD:tä sairasta-

vaa potilasta. (Färkkilä 2018; Jussila 2014, 25-26). 

IBD sairauksien nopeaa lisääntymistä ei selitä geneettiset tekijät vaan taustalla on 

väistämättä ympäristötekijöitä, suoliston mikrobiomin muutoksia ja ravintotekijöitä. 

IBD:hen sairastuvalla on geneettinen alttius, joka lisää riskiä ravinto- ja ympäristöte-

kijöiden vaikutukselle. Tämän tapahtuman seurauksena synnynnäinen ja hankinnai-

nen puolustusjärjestelmä toimii poikkeavasti, seurauksena krooninen tulehdus ja ku-

dostuho. Yksittäistä olemassa olevaa riskitekijää, jolla sairautta voitaisiin ehkäistä ei 

ole tunnistettu. Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten krooniset tulehdukselliset suo-

lis-tosairaudet lisääntyvät niin nopeasti, että IBD:stä on tulossa uusi kansantauti. 

(Kolho & Färkkilä 2017; Kolho & Färkkilä 2017, 1701). 

Crohnin tautiin sairastutaan keskimäärin 15–24 vuotiaana kun taas haavaiseen pak-

susuolentulehdukseen sairastutaan 25–40 vuotiaana. (Jussila 2014, 26). Tällä hetkellä 

haavaisen paksusuolen tulehduksen ilmaantuvuus on yli 2,5–3 kertaa suurempi kuin 



5 
 

 

Crohnin taudin. Haavainen paksusuolitulehdus on miehillä yleisempi kuin naisilla, 

varsinkin yli 35-vuotiailla. Crohnin taudin suhteen sukupuolieroa ei ole todennettu. 

(Färkkilä 2018.)  

 

Kuvio 1.   Muutokset A) haavaisen koliitin ja B) Crohnin taudin ilmaantuvuudessa 100 
000 kohden (95 % luottamusväli) vuosina 2000–2007 Suomessa miehillä ja naisilla 
Kelan aineiston perusteella. (Färkkilä 2018).  

 

IBD: n kehittymiseen on tutkimuksien mukaan vaikutuksia mikrobilääkkeiden käytöllä 

varsinkin lapsuusiässä. Sairauden sairastumisriskiin vaikuttaa myös tulehduskipulääk-

keiden käyttö, joka mahdollisesti lisää limakalvon permeabiliteettia. Ehkäisypillerei-

den käyttö nostaa riskiä sairastua tulehduksellisiin suolistosairauksiin. (Färkkilä 

2018.)  

Tupakointi suurentaa Crohnin tautiin sairastumisriskiä lähes kaksinkertaisesti. Haa-

vaiseen paksusuolentulehdukseen sillä on taas päinvastainen vaikutus. Tupakointi 

vaikuttaisi vähentävän riskiä sairastua haavaiseen paksusuolitulehdukseen ja näyt-

täisi siltä, että tupakointi vähentää taudin aktiivisia jaksoja. Tupakoinnin lopettami-

nen lisää riskiä haavaiseen paksusuolentulehdukseen sairastumista. (Färkkilä 2018; 

Jussila 2014, 19). 
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Stressillä ja ravinnolla on oma vaikutuksensa tulehduksellisen suolistosairauden syn-

tyyn. Stressi lisää riskiä sairastua tulehduksellisiin suolistosairauksiin varsinkin suu-

rissa elämän muutoksissa/tapahtumissa. Suuri eläinproteiinien käyttö lisää haavaisen 

paksusuolen riskiä ja makeisten ja sokerin suuren määrän nauttimiseen liittyy lisään-

tynyt Crohnin taudin riski. (Färkkilä 2018; Jussila 2014, 22).  

2.1 IBD-hoitaja 

Koulutuksen saaneen ja IBD:n hoitoon perehtyneen sairaanhoitajan tulisi olla kiinteä 

osa potilaan moniammatillista tiimiä, joka vastaa potilaan hoidosta. Tutkimuksen mu-

kaan IBD- hoitajan työn on osoitettu vähentävän sekä rutiininomaisia että kiireellisiä 

poliklinikkakäyntejä. Hoitajan työ on myös nopeuttanut taudin pahenemisvaiheen 

tunnistamista. IBD- hoitajan työhön kuuluu potilaan ohjaamisen lisäksi perheen oh-

jaus, mikä on ensiarvoisen tärkeää. Hoitaja antaa sairauteen liittyvän ensitiedon, oh-

jaa lääkehoitoa, lääketurvakokeiden seuranta ja lääkepistosten antaminen pitkäai-

kaishoidossa. IBD- hoitajan työpanoksella voidaan parantaa potilaan hyvää seurantaa 

ja hoidon saatavuutta. Tutkimuksen mukaan hoitaja voisi tuoda noin 450 000 euron 

kokonaissäästöt vuodessa yksittäisen sairaanhoitopiirin alueella.  (Kolho ym. 2019.) 

IBD hoitaja Partio-Uitti kertoo IBD-hoitaja palstalla, että IBD-hoitajan antaman oh-

jauksen tavoitteena on se, että potilas ja hänen omaisensa saavat IBD-sairaudesta 

riittävät tiedot, jotta pystyvät elämään ja toimimaan sairauden kanssa. Potilaan on 

tärkeää osata ottaa hoitavaan tahoon yhteyttä, jos oireet pahenevat. Se, että saa no-

peasti apua oireiden hankaloituessa, on ensiarvoisen tärkeää, jottei sairastuneen 

vointi ei ehdi kovin huonoksi ja sairaalajaksoilta vältytään. Partio-Uitti myös tähden-

tää, että potilaalla tulisi olla potilaan hoitopaikan yhteystiedot ja mielellään IBD-

hoitajan suora puhelinnumero, josta saa tarvittaessa nopeasti neuvoja ja apua. IBD 

hoitajan tulisi olla yhteyshenkilö potilaan hoidossa. Potilas pääsee hoitajan kautta no-

peasti joko puhelinyhteyteen tai vastaanotolle lääkärin kanssa. IBD hoitajalla voidaan 

varata potilaan tarpeen mukaan vastaanottoaika. 

IBD-hoitaja palstallaan Partio-Uitti kertoo työstään, että vastaanotolla voidaan käsi-

tellä hyvin laajasti sairauteen liittyviä asioita.  Juuri IBD:hen sairastanut tarvitsee 
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enemmän tietoa sairaudestaan, sairauden syistä ja sairauden esiintyvyydestä sekä 

lääkehoidon tavoitteista ja lääkityksestään, kuin potilas, joka on kokeillut jo useita eri 

lääkevaihtoehtoja. IBD-hoitajan vastaanotolla ohjauksen sisältöön kuuluvat ravitse-

musasiat, leikkaushoito, endoskopiaseurannat, erilaiset kuvantamistutkimukset ku-

ten röntgen ja ultraäänitutkimukset, rokotusasiat, hammashoito, lääkityksiin liittyvä 

infektioalttius ja muut terveyteen vaikuttavat elintavat. Vastaanotolla käydään läpi 

myös työssä/opinnoissa jaksamisesta, sosiaaliturva-asioista, perhesuunnittelusta, lii-

kunnasta, harrastuksista, tupakoinnista, alkoholin käytöstä, asevelvollisuudesta, poti-

lasyhdistyksestä, sopeutumisvalmennuskursseista ja matkailusta.  

IBD-hoitaja Partio-Uitti kertoo, että hoitajille on tehty lääkäreiltä tehtävänsiirtoja, esi-

merkiksi lääkehoitoon liittyvien turvaverikokeiden tarkistuksia. IBD-hoitajan tehtä-

vään kuuluu, Partio-Uitin mukaan toivon luominen ja potilaan rohkaiseminen, joka 

on tärkeä osa työtä. Tavoitteena on kannustaa kaikkia elämään mahdollisimman 

täyttä elämää sairaudesta huolimatta. Sairaus ei saisi hallita ketään ja sen kanssa on 

tultava toimeen mahdollisimman hyvin. 

Uusiin perustettaviin osaamiskeskuksiin tulisi perustaa myös tulehduksellisten suolis-

tosairauksien moniammatillisia tiimejä lisääntyneet potilasmäärän hoidon edellytys-

ten vuoksi. Moniammatillisessa tiimissä tulisi olla mukana aikuis- ja pediatrigastroen-

terologien lisäksi kirurgi, joka on perehtynyt IBD:n hoitoon, IBD-hoitajat, sosiaalihoi-

taja ja ravitsemusterapeutti. Ohjattavien potilaiden seurantaa tulisi keskittää avohoi-

toon aiempaa enemmän. IBD-keskuksia, jossa toimisi IBD:n hoitoon perehtynyt ter-

veyskeskuslääkäri ja IBD-hoitajia sekä gastroenterologian erikoislääkäri, jota voidaan 

konsultoida tulisi perustaa perusterveydenhuoltoon. Tarpeettomia rutiininomaisia 

poliklinikkakäyntejä pystytään vähentämään ja kyetään luotettavasti seuraamaan 

suurempaa potilasryhmää hyödyntämällä mobiililaitteita, kotimonitorointia ja mata-

lan kynnyksen yhteydenottomenetelmää IBD-hoitajaan. Näiden ansiosta rajalliset re-

surssit pystytään suuntamaan entistä tehokkaammin ja mahdollistetaan taudin ak-

tivoituessa potilaan hoitoon pääsy viipyilemättä. (Färkkilä 2014.) 

IBD- hoitajan ja omakohtaisen kotiseurannan roolit tulevat korostumaan huomatta-

vasti. Hoidon seurannan järjestämistä ja ajantasaisten tietojen saamista tukevat kan-
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sallinen IBD- rekisteri, joka on verkkopohjainen. IBD-rekisteri löytyy internetosoit-

teesta www.ibdrekisteri.net. IBD- rekisteristä saadaan tietoja hoidossa olevien poti-

laiden taudin laajuudesta, tyypistä, vaikeusasteesta, lääkityksestä ja potilaan seuran-

tatarpeesta. IBD-rekisteriin on tulevaisuudessa suunnitelmissa luoda portaali. Portaa-

lin tarkoituksena olisi mahdollistaa potilaiden kalprotektiini kotitestien tulosten itse-

raportointi, jonka tarkoituksena on tukea etäseurantaa. (Färkkilä 2014.) 

Suomessa tehdyssä tutkimuksessa on tutkittu IBD-hoitajan vaikutuksia hoidon laa-

tuun ja kustannuksiin. Tutkimus on toteutettu valtakunnallisesti. Tutkimus osoitti, 

että IBD-hoitajaa pidetään arvokkaana ja kustannustehokkaana moniammatillisen tii-

min jäsenenä. (Alho, Jussila, Kolho, Molander & Toivonen 2018.) 

Tutkimuksessa IBD-hoitajan vaikutusta hoidon laatuun arvioitiin terveydenhuollon 

ammattilaisten sähköisessä kyselyssä. Kustannusvaikutusten selvittämiseksi saimme 

valtakunnallisesti kattavat tiedot vuosien 2008 ja 2016 välillä Suomen suurimmista 

sairaanhoitopiireistä. Potilaat, joilla oli IBD-diagnoosi, tunnistettiin tiedoista ja heidän 

henkilökohtaiset kontaktinsa ja sairaalahoito analysoitiin. Tuloksia verrattiin sairaan-

hoitopiireissä keskenään. Kyselyyn vastasi 46 lääkäriä ja 88 sairaanhoitajaa. Lääkä-

reistä 92% ilmoitti, että perustettu IBD-hoitaja oli vapauttanut lääkärin resursseja. 

Tärkeimmät IBD-hoitajan tehtävät olivat potilaiden tuki ja seuranta (79–81% vastaa-

jista). Sairaanhoitopiiri, jolla oli vakiintunut IBD-hoitaja, sai lisää potilasyhteydenot-

toja. Suurinta osaa yhteydenotoista hallinnoi IBD-hoitaja. Arvioitu vuotuinen kustan-

nussäästö IBD-hoitajan palveluksessa voi olla merkittävä. IBD-hoitajan käyttöönotto 

johti parempaan hoidon laatuun ja mahdollisesti merkittäviin kustannussäästöihin 

vähentämällä sairaalahoidon määrää ja jakamalla lääkärin aikaresursseja. (Alho ym. 

2018.)  

Seuraavassa kuviossa on esitelty IBD-hoitajan muistilista potilaan ensimmäistä vas-

taanottokäyntiä varten. Muistilistan avulla IBD-hoitajan on helpompi toteuttaa vas-

taanottoa.   
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Kuvio 2.   IBD- hoitajan muistilista 

 

2.2 Crohnin tauti 

Crohnin tauti on krooninen tulehduksellinen sairaus, jossa vaihtelevat aktiiviset- ja 

remissiovaiheet. Tautia voi esiintyä missä tahansa maha-suolikanavan osassa suusta 

peräsuoleen asti. Tauti ei rajoitu ainoastaan limakalvolle, vaan se voi ulottua suolen 

seinämän kaikkiin kerroksiin. Tulehtunut alue ei välttämättä ole yhtenäinen vaan tu-

lehtuneiden alueiden välissä voi näkyä täysin terveitä alueita (Opi tuntemaan IBD 

2015, 9-12; Sipponen 2018). 

Tulehdus rajoittuu ohutsuoleen n. 30 %:lla Crohnin tautia sairastavilla ja paksu-

suoleen tulehdus rajoittuu 25–30 %:lla. 40 %:lla on ileokoolinen tauti, tulehdusta on 

ohut- ja paksusuolessa. Noin 5 %:lla esiintyy muutoksia muualla suolistossa, esim. 

ruokatorvessa ja mahalaukussa. (Sipponen 2018; Crohnin tauti 2013, 129).  
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Kuvio 3.   Tulehduksen esiintymisalueet suolistossa (Crohnin tauti terveyskylä). 

 

2.2.1 Oireet  

Crohnin taudissa oireet alkavat useimmiten vähitellen. (Mustajoki 2017). Joskus ku-

tenkin Crohnin taudin ensimmäinen oire on akuutti vatsakipu, tila muistuttaa umpili-

säkkeentulehdusta ja tila johtaa päivystysleikkaukseen. (Sipponen 2018). Yleisimpiä 

Crohnin taudin oireita ovat vatsakivut, ripuli, laihtuminen ja kuumeilu. Crohnin tauti 

voi oireilla, myös väsymyksenä, pahoinvointina, oksenteluna sekä veriulosteina. Oi-

reistoon kuuluvat myös suolen tukosoireet, tihentynyt ulostamisen tarve, nivelkivut 

sekä suun ja anaalialueen vaivat. Crohnin taudin oireet voivat muistuttaa ärtyvän 

suolen oireita. (Manninen 2015, 34; Crohnin tauti; Sipponen 2018). 

2.2.2 Tutkimukset ja hoito 

Crohnin tautia diagnosoidessa ja diagnoosin jälkeisessä seurannassa yhtenä tutki-

muskeinona ovat verikokeet. Sairastuneelta otetaan hemoglobiini (Hb, punaisten ve-

risolujen sisältämä hemoglobiini).  Hemoglobiinipitoisuus veressä voi olla pienenty-

nyt runsaan verenvuodon takia tai silloin kun sairaus on ollut pitkään aktiivivai-

heessa. Albumiini (S-alb), pieni valkuaisainepitoisuus veressä viittaa vaikeaan sairau-

teen. Tärkeää on seurata neste- ja suolatasapainoa (kalium, natrium). Munuaisen toi-

mintaa seurataan kreatiniini, S-Krea arvoilla. Maksa-arvot (ALAT, AFOS, bilirubiini) 



11 
 

 

ovat tärkeitä seurattavia, sillä suurentuneet arvot voivat liittyä maksa/sappitieongel-

miin tai vaihtoehtoisesti lääkkeiden aiheuttamiin haittavaikutuksiin. CRP (C-reaktiivi-

nen proteiini) ja lasko (La), näiden suurentuneet arvot viittaavat aktiivi vaiheessa ole-

vaan sairauteen silloin, kun sille ei löydy muuta selitystä. (Opi tuntemaan IBD 2015, 

33.) 

Ulostenäyte Kalprotektiini (F-calpro) on tulehdussoluista peräisin oleva proteiini. Kal-

protektiinin pitoisuus ulosteessa nousee suoliston tulehduksen seurauksena.  (Opi 

tuntemaan IBD 2015, 33; Sipponen 2018).  

Kuvantamistutkimuksia käytetään Crohnin taudin leviämisen ja laajuuden selvittämi-

sessä. Ohutsuolta tutkitaan tietokonetomografialla (TT, CT tutkimus) tai magneetti-

kuvauksella (MRI). (Sipponen 2018; Opi tuntemaan IBD 2015, 35). Diagnoosin var-

mentamiseksi tehdään kolonoskopia sekä gastroskopia. Gastroskopia suositellaan 

tehtäväksi Crohnin tautia sairastaville potilaille taudin laajuuden selvittämiseksi.  Tä-

hystyksien yhteydessä suolen pinnasta otetaan koepaloja, jotka tutkitaan mikro-

skooppisella tutkimuksella. Tähystyksiä tehdään, tasaisin väliajoin, vaikka tauti olisi 

remissiossa. (Tutkimukset 2018; Crohnin tauti terveyskylä; Sipponen 2018).  

Ensisijainen hoitomuoto Crohnin taudissa on lääkehoito.  Lievä muotoisissa tapauk-

sissa käytetään ensilinjan lääkkeenä 5-aminosalisyylihappoa (5-ASA) tai sulfasalat-

siinia. Näiden rinnalla Crohnin taudissa käytetään myös kortikosteroideja taudin pa-

henemis- ja akuuttivaiheessa. Immunosuppressiivista lääkitystä käytetään silloin, kun 

sairautta ei saada rauhoittumaan 5-ASA- ja kortisonilääkityksellä. Immunosuppressii-

vinen lääkitys toimii myös Crohnin taudin estohoidossa. Vaikeassa tauti muodossa 

voidaan käyttää biologisia lääkkeitä tai niiden halvempia versioita biosimilaareja.  

Biologiset lääkkeet vaikuttavat tulehdusta parantavasti, ne normalisoivat veren tu-

lehdusarvoja ja lievittävät oireita. Antibioottia voidaan käyttää kaikissa taudin vai-

heissa mutta ei rutiinisti (Lääkehoito 2019; Mustajoki 2017; Schub & Schiebel 2018).  
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Crohnin tautia sairastavista potilaista 70–80 % joutuu jossakin elämänsä vaiheessa 

leikkaukseen. Leikkaukseen päädytään, jos lääkehoito ei auta taudin hoidossa. Crohn-

nin tautia ei voida poistaa tai parantaa leikkauksella, joten kirurgiassa pyritään sääs-

tämään suolta mahdollisuuksien mukaan. (Lepistö 2018.) 

2.2.3 Komplikaatiot ja liitännäissairaudet 

Crohnin tautiin voi liittyä erilaisia liitännäissairauksia kuten artriitti. Artriittiä ilmentyy 

taudissa ainoastaan silloin kun tauti on aktiivivaiheessa. Sakroiliitti eli risti-suoliluu-

nivelen tulehdus ja selkärankareuma oireilevat missä tahansa taudin vaiheessa. Kyh-

myruusu (erythema nodosum) ilmenee sinipunaisina aristavina kyhmyinä varsinkin 

säärien ja kyynärvarsien alueella. Silmissä liitännäisairaudet ilmenevät silmän kova-

kalvon pintatulehduksena eli episkleriittinä sekä värikalvon tulehduksena eli iriittinä. 

Haavautuva ihotulehdus (pyoderma gangrenosum) esiintyy nimensä mukaan iholla 

märkivinä haavaumina. Keuhkopussin nestekertymä (keuhkopussin tulehdus, 

pleuriitti), ja sydänlihastulehdus (myokardiitti) ovat Crohnin taudin liitännäisairauksia 

myös. (Mazal 2014, 303; Komplikaatiot ja liitännäissairaudet). 

Primaarinen sklerosoiva kolangiitti (PSC) on Crohnin taudin yksi liitännäissairaus. Pr 

maarinen sklerosoiva kolangiitti on maksasairauksista yleisin sappiteitä ahtauttava 

krooninen tulehdus.   Haimatulehdukset sekä munuaismuutokset voivat olla Crohnin 

taudin muita liitännäissairauksia. (Mazal 2014, 303; Komplikaatiot ja liitännäissairau-

det). Crohnin tautiin usein liittyy komplikaatioita kuten suolen ahtautumia (striktuu-

rat), absesseja ja fisteleitä. (Sipponen 2018). 

2.3 Colitis Ulcerosa 

Colitis Ulcerosa eli haavainen paksusuolentulehdus on krooninen tulehduksellinen 

suolistosairaus. (Färkkilä 2018). Taudissa tulehdus ja haavaumat rajoittuvat paksu-

suoleen ja peräsuoleen. Vaikeusaste luokitellaan oirekuvaan perustuen. Tauti ilme-

nee aina peräsuolessa. Taudin ilmetessä ainoastaan peräsuolessa, sitä kutsutaan 

proktiitiksi. Vasemman puoleiseksi koliitiksi kutsutaan tautia, joka on levinnyt ylem-

mäksi paksusuoleen vasemman kylkiluiden alla olevaan mutkaan. Taudin ilmetessä 
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koko paksusuolessa, sitä kutsutaan pankoliitiksi eli laaja-alaiseksi koliitiksi. (Opi tun-

temaan IBD 2011,7.) Haavainen paksusuolentulehdus ei ulotu ohutsuoleen. Taudissa 

tulehdus alkaa paksusuolen loppuosasta peräaukon kohdalta. Tulehdus voi jatkua pi-

dempänä tai lyhyempänä yhtenäisenä alueena suolessa ylöspäin. (Opi tuntemaan IBD 

2011, 4.) Haavaisessa paksusuolentulehduksessa tulehdus rajoittuu yleensä limakal-

volle. (Färkkilä 2018). Taudille tyypillistä on relapsien eli pahenemisvaiheiden ja 

remission eli oireettomien vaiheiden vuorottelu. (Sipponen 2018).  

Haavainen paksusuolentulehdus luokitellaan anatomisen laajuuden perusteella prok-

tiitiksi 30-40%:lla, vasemman puoleiseksi koliitiksi 40-50%:lla ja laaja-alaiseksi kolii-

tiksi 20-30%:lla sairastuneista. Laaja-alaiseksi koliitiksi voi edetä noin puolet proktii-

tista ja vasemmanpuoleisesta koliitista. (Sipponen 2018.)  

 

 

Kuvio 4.    Haavainen paksusuolentulehdus (terveyskylä). 

 

2.3.1 Oireet 

Haavaisessa paksusuolentulehduksessa oireet kehittyvät yleensä vähitellen. (Opi tun-

temaan IBD 2011,7). Tyypillinen oire on ripuli, jossa yli 90%:lla tautia sairastavista ha-

vaitaan verta. Veriripulin lisäksi laaja-alaisessa koliitissa voi esiintyä lisäksi äkillistä ja 

pakottavaa ulostamistarvetta, kramppimaisia, ulostamisella helpottuvia vatsakipuja. 
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Näiden lisäksi laaja-alaisessa koliitissa voi esiintyä mukopurulentteja eritteitä ja jos-

kus ulostamistarvetta yöllä. Tulehduksen rajoittuessa ainoastaan peräsuoleen oi-

reena esiintyy veriulosteita ja joskus ummetusta. Haavaisen paksusuolentulehduk-

seen liittyvät vatsakivut ovat usein epämääräisiä, lieviä ja ne paikantuvat useimmiten 

alavatsalle vasemmalle puolelle. Vaikea-asteiseen tulehdukseen voi liittyä kuumeilua 

ja laihtumista. Taudin kroonisesta luonteesta huolimatta se ei vaikuta eliniän ennus-

teeseen, sen sijaan pahenemisvaiheiden yhteydessä se voi merkittävästi heikentää 

sairastuneen elämänlaatua. (Sipponen 2018.) 

2.3.2 Tutkimukset ja hoito 

Ennen diagnoosiin pääsemistä oireet ovat usein kestäneet viikkoja, joskus jopa kuu-

kausia. Diagnosointi perustuu taudin kliiniseen kuvaan, endoskopia- ja histologialöy-

döksiin sekä kuvantamislöydöksiin. Haavaista paksusuolentulehdusta sairastavilla 

vatsan palpaatiossa voidaan havaita aristusta vasemmalla alavatsalla ja peräsuolen 

tunnustelussa todeta verinen uloste. (Sipponen 2018.) 

Laboratoriotutkimuksilla selvitetään anemia-, lasko-, crp- ja hypoalbuminemia-arvot. 

Haavaisessa koliitissa etenkin vaikeassa taudissa laboratoriolöydöksenä ovat hypoal-

buminemia, anemia ja kohonnut crp tai lasko. (Sipponen 2018.) Veren hemoglobii-

nipitoisuus on pienentynyt sairauden pitkäaikaisen aktiivisen vaiheen yhteydessä tai 

runsaan verenvuodon seurauksena. Nesteen ja suolan tarpeen arvioimiseksi sairastu-

neelta määritetään kalium, natrium, kreatiniini, Hb ja Hkr. Maksa-arvot eli ALAT, 

AFOS ja bilirubiini tarkistetaan, ettei potilaalla ole maksakomplikaatioita sekä varmis-

tetaan, ettei lääke aiheuta haittavaikutuksia. (Opi tuntemaan IBD 2011,16.) 

Taudin kaikissa vaikeusasteissa todetaan usein ulosteessa kalprotektiinin nousua. 

Kalprotektiinin nousu ei ole specifinen tutkimus tulehdukselliselle suolistosairaudelle, 

sillä se voi nousta kaikissa tulehdustiloissa. (Sipponen 2018.) 

Kolonoskopialla voidaan tarkastella sairastuneita alueita ja määrittää sairauden levin-

neisyys sekä vaikeusaste. Kolonoskopian avulla voidaan tutkia koko paksusuoli- ja 
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ohutsuolenloppuosa ja ottaa koepaloja. (Opi tuntemaan IBD 2011, 16.) Ileoko-

lonoskopia ja koepalat yhdessä ovat tulehduksellisten suolistosairauksien perustutki-

mus diagnostiikassa. (Sipponen 2018). Kuvaustutkimuksia käytetään apuna haavaisen 

paksusuolentulehduksen mahdollisten komplikaatioiden havaitsemiseen. (Opi tunte-

maan IBD 2011, 17).  

Potilaan hoitoa valittaessa ja seurannasta päätettäessä taudin anatomisella laajuu-

della on merkitystä (Sipponen 2018). Yksi hoitokeino ei yleisesti sovi kaikille, joten se 

suunnitellaan yksilöllisesti. (Burger, Stallmach, Schmidt & Teich 2015). Haavaisen 

paksusuolentulehduksen hoidossa ensisijainen hoitomuoto on lääkehoito, ruokavali-

olla taudin hoidossa on vähäinen merkitys. Tarkoituksena lääkehoidossa on tulehduk-

sen rauhoittaminen ja uusien tulehdusvaiheiden ehkäiseminen. Tulehdusten hallin-

nassa pitäminen vähentää komplikaatioita ja parantaa elämänlaatua. (Opi tuntemaan 

IBD 2011, 37.) Lääkkeen valinta riippuu taudin sijainnista, lääkkeen tehosta ja toimin-

tamekanismista. (Opi tuntemaan IBD 2011,37).  

Haavaisessa paksusuolentulehduksessa käytetään erityyppisiä lääkkeitä, kuten tuleh-

dusta ehkäiseviä lääkkeitä (5-ASA ja kortikosteroidit), immuunivastetta heikentäviä 

lääkkeitä, erityisiä vasta-aineita, antibiootteja, oireita lievittäviä lääkkeitä ja joskus hi-

venaine- sekä vitamiinivalmisteita. (Opi tuntemaan IBD 2011, 37). Ensilinjan hoitona 

lievän ja keskivaikean haavaisen paksusuolen tulehduksen hoidossa käytetään Me-

salatsiinia remission induktiossa ja ylläpitohoidossa. Ylläpitohoito on päivittäinen ja 

pitkäaikainen. Oraalisen ja rektaalisen valmisteiden yhdistelmähoito on todettu te-

hokkaammaksi verrattuna pelkkään oraaliseen hoitoon. Taudin rajoittuessa vain pe-

räsuoleen, käytetään peräpuikkoja tai joskus peräruiskemuotoista mesalatsiinia. Pe-

räsuoleen rajoittuvassa taudin muodossa osalla sairastuneista ylläpitohoidon annos-

telu riittää vuoropäivinä. (Sipponen 2018.) 

Haavaista paksusuolentulehdusta sairastavista noin puolet tarvitsevat elämänsä ai-

kana leikkaushoitoa. (Lepistö 2018). Diagnoosin saatua sairastavista noin 5-10 pro-

senttia leikataan vuoden sisällä. (Opi tuntemaan IBD 2011,42). Leikkaushoidon to-

dennäköisyyttä lisäävät taudin diagnosointi varhaisessa iässä, pitkä taudin kesto sekä 

taudin ilmeneminen koko paksusuolen limakalvolla. (Lepistö 2018). Leikkauksessa 
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poistetaan paksu- ja peräsuolen limakalvo eli sairauden kohde. Leikkaus voidaan to-

teuttaa yhden, kahden tai kolmen vaiheen leikkauksina. (Opi tuntemaan IBD 2011, 

43).  Leikkaushoidon tulos on suurimmalla osalla hyvä, jolloin lääkehoidosta päästään 

eroon ja elämänlaatu paranee. (Opi tuntemaan IBD 2011, 42).  

2.3.3 Komplikaatiot ja liitännäissairaudet 

Vähintään 10%:lla sairastuneista ilmenee liitännäissairauksia. (Sipponen 2018). Tau-

dille tyypillisiä liitännäissairauksia ovat ihon, silmien, suun, nivelten ja maksan oireet 

ja sairaudet. Suunalueen ilmentymiä ovat huulten turvotus, huulitulehdus ja suun-

haavaumat. Iholla voi esiintyä kyhmyruusua ja Sweetin oireyhtymää sekä sairastu-

neilla tavataan enemmän psoriaasista. Silmäoireita aiheuttaa episkleriitti, jota esiin-

tyy 5-8 %:lla tautia sairastavista. Oireena ovat sidekalvon ja skleeran punoitus.  Haa-

vainen paksusuolentulehdus lisää osteoporoosin riskiä ja perifeeristä sekä aksiaalista 

artropatiaa esiintyy 10-35%:lla sairastuneista. Selkärankareumaa ja sakroliittiä tode-

taan 3-25%lla. Taudin ennusteen kannalta maksasairaudet, etenkin primaarinen skle-

rosoiva kolangiitti (PSC), ovat tärkein liitännäissairausryhmä, sillä ne vaikuttavat mer-

kittävästi tautia sairastavan ennusteeseen. Maksasairauksista tavallisin liitännäissai-

raus on rasvamaksa. (Färkkilä 2018.) 

Haavaiseen paksusuolentulehdukseen voi liittyä komplikaatioita erityisesti sairauden 

aktiivisessa vaiheessa, mutta on myös oireita, joita saattaa ilmaantua sairauden rau-

hallisessakin vaiheessa. Tavallinen komplikaatio on suoliverenvuoto taudin aktiivi-

sessa vaiheessa. Verenvuoto saadaan tavallisesti loppumaan lääkehoidolla. Suolen 

seinämästä voi vaikean tulehduksen aikana tulla niin ohut, että se puhkeaa. Tästä 

komplikaatiosta puhutaan nimellä perforaatio eli suolen puhkeama. Puhkeamassa 

suolensisältöä saattaa päästä vatsaonteloon. Tämän seurauksena tautia sairastava 

voi saada vatsakalvontulehduksen. Esiintyviä komplikaatioita voivat olla myös erilai-

set nivelsairaudet kuten artriitti ja artralgia. Artriitin oireita ovat nivelten turvotus, 

punoitus ja aristus. Artralgiassa ei esiinny turvotusta mutta oireena ovat nivelkivut. 

(Opi tuntemaan IBD 2011,14.) 
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3 Sosiaalisten suhteiden määritelmä 

Sosiaalisuus käsitteenä tarkoittaa sitä, kuinka kiinnostunut ihminen on muiden ihmis-

ten seurasta ja asettaako hän, miten itsestään selvästi joka tilanteessa, muiden ih-

misten seuran yksinolon tilalle. Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot ovat eriasioita. Sosi-

aalisuus on temperamenttipiirre, joka on synnynnäinen. Sosiaaliset taidot taas eivät 

ole synnynnäisiä, vaan ne tulevat oppimalla ja tarkoittavat taitoa selvitä sosiaalisista 

tilanteista sekä kykyä olla muiden ihmisten kanssa, kun taas sosiaalisuus tarkoittaa 

päivänvastoin halua olla muiden ihmisten kanssa. (Keltikangas-Järvinen 2010,17.)  

Muiden ihmisten kanssa tapahtuvaa vastavuoroista ja toistuvaa vuorovaikutusta kut-

sutaan sosiaalisiksi suhteiksi. Sosiaalisiin suhteisiin liittyy toisia ihmisiä koskevia odo-

tuksia ja toimintaa. Sosiaalisten suhteiden merkitys vaihtelee ja ihmisten välillä ta-

pahtuvaa vuorovaikusta on olemassa erilaista. (Laine 2005, 140-141.) Ihmisillä on 

halu olla osa yhteisöä, joka tarjoaa ajanvietteen lisäksi toisten ihmisten hyväksyntää 

ja ymmärrystä. (Kivelä & Vaapio 2011, 102.) Sosiaalisia suhteita kuvataan viittaamalla 

toisiin ihmisiin. Perherakenteesta puhumisen sijaan puhutaan esimerkiksi siskoista ja 

veljistä. Sosiaalisten suhteiden ryhmät ovat erilaisia, kahden ihmisen muodostamaa 

ryhmää kutsutaan dyadiksi ja ne luovat perustan muille sosiaalisille suhteille.  Äiti ja 

lapsi tai seurusteleva pari ovat esimerkiksi tällaisia. (Eskola, Laurell & Suvikas 

2015,109.)  

Sosiaalisen vuorovaikutuksen tärkein elementti on ihmisen minä. Sosiaalisissa vuoro-

vaikutustilanteissa ihmisen minä ja etenkin hänen minä käsityksensä määräävät hä-

nen asenteitaan, toimintaansa ja käyttäytymistään. Ihminen tulkitsee minänsä avulla 

kokemuksiaan, toisin sanoen antaa merkityksen sen tapahtumille. (Laine 2005,20.) 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen onnistumiseen vaikuttavat ihmisen yksilölliset ominai-

suudet persoonallisuudesta, rakenteelliset ja toiminnalliset poikkeavuudet. (Gronow 

& Kaidesoja 2017, 49). 
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Tutkimustulokset ovat toistuvasti osoittaneet, että puolisot, perheenjäsenet ja psy-

kologista tukea tarjoavat ystävät vaikuttavat positiivisesti henkilön fyysiseen ja henki-

seen terveyteen. Henkilöillä, joilla kyseisiä resursseja on vähemmän, ovat suurem-

massa riskissä sairastua masennukseen, syöpään ja erilaisiin sydänsairauksiin. (Mon-

tez & Umberson 2011.) 

4  Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymys 

Opinnäytetyömme on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyön tarkoitus on sel-

vittää tulehduksellisten suolistosairauksien vaikutuksia niihin sairastuneiden henkilöi-

den ihmissuhteisiin.  

Opinnäytetyömme tavoitteena on, että sairaanhoitaja voi hyödyntää tietoa ohjates-

saan tulehduksellisiin suolistosairauksiin sairastuneita ja heidän läheisiään. Tiedon 

avulla sairastuneet saavat vertaistukea, kun taas sairastuneen läheiset oppivat ym-

märtämään muutoksia ja haasteita, joita sairastunut kokee sosiaalisessa elämässään, 

jonka avulla osataan paremmin suhtautua arjen muutoksiin ja haasteisiin sekä osa-

taan huomioida vaikutukset etukäteen esimerkiksi lomamatkaa suunniteltaessa.  

Tutkimuskysymys opinnäytetyössämme on, kuinka tulehdukselliset suolistosairaudet 

vaikuttavat sairastuneen henkilön sosiaalisiin suhteisiin?  

5 Opinnäytetyön toteutus 

Opinnäytetyö toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Aineistohakua tehtiin Cinahlista, 

yliopistojen omista hakukannoista, NBCI:stä ja Google Scholarista. Hakujen tuloksena 

tutkimuksia tulehduksellisten suolistosairauksien vaikutuksista sosiaalisiin suhteisiin 

löytyi vähän, tästä syystä teimme manuaalista hakua tietokannoista.  
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5.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaa-

minen. Tarkoituksena on, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkitaan kohdetta 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusote on in-

duktiivinen, sillä tutkiminen päättyy yksityisistä havainnoista yleisiin merkityksiin. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 161, 266.) 

Laadullisessa tutkimuksessa voidaan aluksi tehdä valittuun aiheeseen liittyvien käsit-

teiden yleiskartoitus. Yleiskartoituksessa käsitteet ovat yleisiä ja abstrakteja ja niiden 

välillä voi olla lukuisia yhteyksiä. Laadullisen tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa 

tehtävään käsitekarttaan on täsmennettävä rajaamalla aiheen tarkastelu siihen "mitä 

me ajattelemme tärkeimmäksi teoriassamme". Tämä tapahtuu erittelemällä yleisten 

kategorioiden sisältämiä alakategorioita eli erottamalla niiden eriominaisuuksia. Käsi-

tekarttaan voi palata aina uudestaan, kun ymmärrys aihetta kohtaan lisääntyy. Käsi-

tekartta ei ole päämäärä sinänsä vaan se on työkalu teorian kehittämiseksi ja täs-

mentämiseksi laadullisessa tutkimuksessa. (Tuomivaara 2005.) 

Laadullisessa tutkimuksessa on siis kolme vaihetta, ensimmäisenä johdanto, jossa lu-

kija johdatetaan tulevaan aiheeseen. Toisessa vaiheessa kerromme, millaista mene-

telmää tutkimuksessa on käytetty ja kolmannessa vaiheessa analyysi ja pohdinta tut-

kimuksesta. (Hirsjärvi ym. 2013 267-268.) 

5.2 Kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä 

Käyttämämme menetelmä, kuvaileva kirjallisuuskatsaus on yksi yleisimmin käyte-

tyistä perustyypeistä kirjallisuuskatsauksista. Kirjallisuuskatsauksen tekeminen edel-

lyttää, että aiheesta on jo olemassa aiempaa tietoa. Kuvailevaa kirjallisuuskatsausta 

voidaan luonnehtia yleiskatsaukseksi, jossa ei ole tiukkoja eikä tarkkoja sääntöjä sekä 

siinä käytetyt aineistot ovat laajoja eikä metodiset säännöt rajaa aineiston valintaa. 

Työssä pystytään kuitenkin kuvaamaan tutkittava ilmiö laaja-alaisesti ja tarvittaessa 
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luokittelemaan tutkittavan ilmiön ominaisuuksia. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauk-

sessa tutkimuskysymykset ovat väljempiä kuin esimerkiksi systemaattisessa katsauk-

sessa. (Salminen 2011, 6; Johansson, Axelin, Stolt & Ääri 2007, 2). 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on näyttää, mistä näkökulmista ja miten kyseistä 

asiaa on aiemmin tutkittu ja miten suunnitteilla oleva tutkimus liittyy jo olemassa 

oleviin tutkimuksiin. Tutkijalla saattaa olla esimerkiksi 50 tutkimusta, joissa olevaa 

tietoa hän yhdistää ja tiivistää. (Sarajärvi & Tuomi 2002, 138.) 

5.3 Tiedonhakuprosessi ja aineiston valinta  

Tutkimusta tehdessä ensiarvoisen tärkeää on käyttää eettisesti kestäviä tiedonhan-

kinta menetelmiä. Tutkimuksen tekijällä on vastuu julkaisemisessa, myös eettisestä 

näkökulmasta katsottuna. Tutkimusta tehdessä on aina muistettava, kuinka henkilö-

kohtainen asia sairastuminen on. Aineistosta on tavoitteena löytää kiinnostavia asi-

oita tutkimuksen tarkoituksen kannalta. Aineiston tulee vastata tutkimuskysymyk-

seen. Käytimme opinnäytetyössämme tuoreita lähteitä, koska tutkimustieto hoi-

toalalla muuttuu nopeasti sekä valitsimme tunnettujen kustantajien aineistoja. Tutki-

muksia valittaessa kiinnitimme huomiota siihen, milloin ja kenelle tutkimus on tehty, 

mitä varten ja missä tilanteessa. 

Tiedonhankintaan käytimme Cinahl tietokantaa hakusanoina Crohn disease and 

symptoms osumia 69, 1 artikkeli valikoitui käyttöömme, sillä se vastasi tutkimuskysy-

mystämme. Cinahlista hakusanoilla Crohn disease and work rajauksilla 2009-2019 full 

text rajauksilla löytyi 12 kappaletta tutkimuksia mutta näistä mikään ei vastannut tut-

kimuskysymystämme. Google Scholar hakukoneella löysimme hakusanoilla tunne ibd 

137 hakutulosta. Joukossa oli opinnäytetöitä ja graduja, joista löysimme hyviä, luo-

tettavia ja ajankohtaisia lähteitä opinnäytetyöhömme. Käytimme aineistonhaussa 

myös NBCI tietokantaa, jossa hakusanoina käytimme body image ja IBD. Hakutuloksia 

löytyi yhteensä 2179 kappaletta. Hakutuloksista otsikon perusteella valitsimme 8 tut-

kimusta, tiivistelmän perusteella 5 ja koko tekstin perusteella valitsimme kaksi tutki-

musta, jotka valikoituivat aineistoksi opinnäytetyöhömme.  
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Taulukko 1.   Tiedonhaku, ulossulku- ja sisäänottokriteerit 

 

Tutkimme yliopistojen omia hakuportaaleja, joista löysimme aiheeseemme sopivia 

tutkimuksia. Tampub oli yhtenä hakuportaalina, jossa hakusanana oli IBD. Hakusa-

nalla löytyi vuosilta 2010-2019 koko tekstinä 60 kappaletta tutkimuksia. Näistä vali-

koitui 2 kriteerit täyttävää tutkimusta. Tutkimuksissa oli tulehduksellisten suolistosai-

rauksien oireet, esiintyminen, hoito ja näiden asioiden vaikutuksia sairastuneen elä-

mään. Löysimme hyviä lähteitä ja tutkimusartikkeleja muiden aiheeseen liittyvien 

opinnäytetöiden ja gradujen lähdeluetteloista. Helsingin yliopiston omasta hakupor-

taalista haimme sanoilla ibd life quality rajauksina vuodet 2009-2019, jolloin löytyi 6 

vastaavaa tutkimusta, tästä joukosta 1 tutkimusartikkeli, joka vastasi tutkimuskysy-

mykseemme, valikoitui käyttöön. Opinnäytetyöhömme valikoitui yhteensä 13 tutki-

musta ja artikkelia, jotka vastasivat tutkimuskysymykseen ja täyttivät hakukriteerit 

(ks. liite 2). 

Tutkimuksen sisäänottokriteerit 

 Tutkimus on englannin tai suo-

menkielinen artikkeli 

 Tutkimus on vuosilta 2009-2019 

 Tutkimus rajattiin Full text ra-

jauksella 

 Tutkimus on luettavissa il-

maiseksi 

 Tutkimuksen ja sen sisällön on 

vastattava tutkimuskysymykseen 

 Tutkimuksen kohderyhmänä on 

IBD:tä tai muuta kroonista sai-

rautta sairastavat 

 Tutkimuksen on oltava tieteelli-

nen artikkeli 

 

Tutkimuksen ulossulkukriteerit 

 Tutkimus ei ole suomen tai eng-

lannin kielinen 

 Tutkimus on julkaistu ennen 

vuotta 2009 

 Tutkimuksesta ei ole saatavilla 

koko tekstiä 

 Tutkimus ei ole luettavissa il-

maiseksi 

 Tutkimus ja sen sisältö eivät vas-

tanneet tutkimuskysymykseen 

 Tutkimuksessa tutkittiin ärtynyttä 

paksusuolta 

 Tutkimus ei ole tieteellinen artik-

keli 
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Kuvio 5.   Tiedonhaku 

 

5.4 Aineiston analyysi 

Laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmänä käytetään sisällönanalyysia. (Kyngäs, 

Elo, Pölkki, Kääriäinen & Kanste 2011, 138-148). Sisällönanalyysissa ei vaadita syväl-

listä teoreettista tietämystä ja se on yksi suhteellisen yksinkertainen laadullisen ana-
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lyysin menetelmä. (Sarajärvi & Tuomi 2002, 145). Hoitotieteellisissätutkimuksessa si-

sällönanalyysi on yleisesti käytetty, mutta sen käyttöä ei ole systemaattisesti arvioi-

tu. Yleisesti sisällönanalyysi määritellään menettelytavaksi, jonka avulla voidaan ana-

lysoida dokumentteja objektiivisesti ja systemaattisesti mutta se voidaan määritellä 

eri tavoin. Sitä käytetään kuvailemaan tutkittavaa ilmiötä. Sisällönanalyysilla järjeste-

tään aineisto tiiviisti ja selkeästi kadottamatta aineiston sisältämää informaatiota. 

(Kyngäs ym. 2011, 138-148.) 

Kirjallisuuskatsauksen aineistoa tulkittaessa aineiston analyysi on kohtuullisen vapaa 

tapa siihen käytettäväksi. Alussa päätimme tutkimuskysymyksen, jonka avulla määrit-

telimme mikä aineistoissa kiinnostaa meitä. Tämän vaiheen jälkeen aineisto käytiin 

läpi, ja merkittiin ylös tutkimuskysymystämme vastaavat tiedot aineistosta. Saaduista 

tuloksista kirjotettiin lopuksi yhteenveto. (Sarajärvi & Tuomi, 2012.)  

Purimme opinnäytetyöhömme valitun aineiston sisällönanalyysia käyttämällä. Ensim-

mäisenä luimme valitsemamme tutkimukset ja sisältöön perehdyimme huolellisesti. 

Samanaikaisesti kirjoitimme ylös tutkimuskysymykseemme vastaavia ilmauksia. En-

simmäisen vaiheen tarkoituksena oli pelkistää aineisto. Tiivistimme aineiston syste-

maattisesti yksinkertaiseen muotoon. Tutkittavasta ilmiöstä loimme yhtenäisen ko-

konaiskuvan hajanaisesta aineistosta. Kokosimme uudeksi tiedoksi jo kertaalleen ha-

jotetun aineiston. Sisällönanalyysia käyttämällä saimme luotua selkeän kuvan ilmi-

östä, jossa aineistossa oli kyse. (Sarajärvi & Tuomi, 2012.) 

Toisessa vaiheessa ryhmittelimme aineiston. Etsimme tutkimuskysymykseen saa-

duista vastauksista kriittisesti eroavaisuutta tai yhtenäisyyttä. Saamamme tulokset 

ryhmittelimme alaluokiksi, jotka taas yhdistimme ja niistä saimme luotua yläluokat. 

Saamamme yläluokat yhdistimme lopuksi pääluokiksi. Pääluokat vastasivat opinnäy-

tetyömme tutkimuskysymykseen. (Sarajärvi & Tuomi,2012.) Opinnäytetyömme tu-

loksena syntyi yksi yhdistävä pääluokka, sairauden vaikutus sosiaalisiin suhteisiin. Yh-

distävä pääluokka syntyi neljästä pääluokasta, jotka kuvaavat sairauden vaikutuksia 

koulutukseen ja työelämään, parisuhteeseen, ystävyyssuhteisiin ja perhe-elämään.  
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Viimeinen vaihe sisällönanalyysissä on aineiston käsitteleminen. Tässä vaiheessa poi-

mimme tutkimuksemme kannalta olennaisen tiedon ja muodostimme saadusta tie-

dosta teoreettisia käsitteitä sekä pyrimme säilyttämään yhteyden tutkimuksessa käy-

tettyihin alkuperäislähteisiin. (Sarajärvi & Tuomi, 2012.) 

6 Sairastuneen kokemukset sairauden vaikutuksista 

sosiaalisiin suhteisiin  

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää, kuinka tulehduksellinen suolistosairaus 

vaikuttaa sairastuneen sosiaalisiin suhteisiin. Tutkimusaineiston perusteella sairastu-

neen kokemukset voidaan jakaa sisällönanalyysin avulla viiteen pääluokkaan: sairas-

tuneen kokemukset sairauden vaikutuksista sosiaalisiin suhteisiin, sairauden vaiku-

tukset koulutukseen ja työelämään, sairauden vaikutukset parisuhteeseen, sairauden 

vaikutukset ystävyyssuhteisiin ja sairauden vaikutukset perhe-elämään.  

Opinnäytetyöhön valikoituneiden tutkimusten tulokset tukivat hyvin toisiaan. Useissa 

tutkimuksissa toistuivat samat teemat ja tulokset olivat hyvin samankaltaisia. Opin-

näytetyöhömme aineistosta nousi esille 13 tutkimusta ja artikkelia sisällönanalyysin 

tuloksena, jotka käsittelivät tulehduksellisen suolistosairauden vaikutuksia sosiaalisiin 

suhteisiin.  

Sairastuneen kokemukset sairauden vaikutuksista sosiaalisiin suhteisiin jaettiin nel-

jään yläluokkaan: sosiaalisten suhteiden vaikutus terveyteen, sairauden hyväksymi-

nen, sairauden stigmatisointi ja tyytymättömyys oman kehon kuvaan. Kuviosta 6 on 

nähtävissä luokittelu, jonka jälkeen kokemuksia käsitellään tarkemmin. 
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Kuvio 6.   Sairastuneen kokemukset sairauden vaikutuksista sosiaalisiin suhteisiin  
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Sosiaalisten suhteiden vaikutus terveyteen  

Sosiaalisten suhteiden ja niiden kautta saatavan tuen tiedetään olevan yhteydessä 

fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Hyvät sosiaaliset suhteet vaikuttavat positiivi-

sesti terveyteen.  Sairastuessa ystäviltä, perheeltä ja sukulaisilta saama henkinen tuki 

auttaa jaksamaan sairauden kanssa. (Martelin, Hyyppä, Joutsenniemi & Nieminen 

2009.) 

Sairauden hyväksyminen  

Diagnoosin saatua sairastunut saattaa tuntea olonsa huonoksi ja olla huolissaan, sillä 

sairaus voi vaikuttaa koko loppuelämään. Sairauteen kuuluvat aktiiviset vaiheet vai-

kuttavat elämään, eikä niiden aikana voi aina tehdä niitä asioita, joita haluaisi. Elämi-

nen kroonisen sairauden ja sen tuomien ongelmien kanssa tuntuu joskus raskaalta. 

Sairauden yksi suurimmista haasteista on oppia hyväksymään muuttunut elämänti-

lanne. Sairauden hyväksymisen jälkeen ongelmia on helpompi ratkaista ja sairautta 

opitaan hallitsemaan. (Opi tuntemaan IBD 2011,56.) 

Sairauden stigmatisointi  

IBD:hen liittyvän stigmatisoinnin eli leimaantumisen tutkiminen on suhteellisen 

uutta. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan IBD-potilaat kokevat saavansa toisilta ih-

misiltä ennakkoluuloista ja negatiivista käytöstä. IBD:en kohdistuu samanlaista lei-

maantumista kuin mielenterveysongelmia ja HIV:tä/AIDS:ia kohtaan. Leimaantumi-

nen voi aiheuttaa tai pahentaa masennuksen tai ahdistuneisuuden tunteita. Lääkärei-

den tulisi varautua potilaiden mahdolliseen leimaantumiseen ja huomioida sen vaiku-

tukset potilaiden sosiaalisiin kokemuksiin ja ihmissuhteisiin. (Ballou, Bedell, Lincen-

berg & Taft 2017.) 
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Tyytymättömyys oman kehon kuvaan  

Jopa kaksi kolmasosaa IBD- potilaista kertoo jonkin verran tyytymättömyydestä ke-

hon kuvaan. Oman kehoon kohdistuvaa tyytymättömyyttä tavataan enemmän nai-

silla kuin miehillä. Tyytymättömyys liittyy painonlaskuun, hiustenlähtöön, kortikoste-

roidihoidosta johtuvaan painonnousuun, suolisto- oireisiin ja kirurgiseen historiaan. 

Negatiivinen kehon kuva vaikuttaa elämän laadun heikkenemiseen ja alentaa psyyk-

kistä hyvinvointia. (Ballou ym. 2017.) 

6.1 Sairauden vaikutukset koulutukseen ja työelämään 

Kokemukset sairauden vaikutuksista koulutukseen ja työelämään jaettiin kolmeen 

yläluokkaan: sopiva koulutus, sopiva työ ja sairastuneen työteho (ks.kuvio 7).  

 

Kuvio 7.    Sairauden vaikutukset koulutukseen ja työelämään 

 

 

 

Sopiva koulutus

• Itseään kiinnostava 
koulutus tärkeää

• Vältetään fyysisesti 
raskasta työtä ja 
liukuhihnatyötä

• Aktiivikaudet 
määrittävät

Sopiva työ 

• Täysipainoinen 
toimiminen

• Uudelleen 
kouluttautuminen

• Toimet, joilla työnteko 
helpottuu 

Sairastuneen
työteho

• Yhtä hyvä kuin 
muullakin väestöllä

• Työkyvyn 
vaarantuminen

• Avoimuus sairaudesta 
työpaikalla  
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Sopiva koulutus  

IBD:tä sairastavalle on yhtä tärkeää kuin muillekin ns. terveille ihmisille on valita itseä 

kiinnostava koulutus. Kuitenkin IBD:tä sairastavaa suositellaan välttämään fyysisesti 

raskasta työtä ja liukuhihnatyötä, joissa on tavanomaisesti noudatettava ryhmän työ-

rytmiä. Joskus sairastaville tulee sairauden aktiivikausia, jolloin on pakko heti päästä 

vessaan, tämä voi osaksi määrittää mikä ammatti sairastuneelle sopii. (Opi tunte-

maan IBD 2015, 77.) 

Sopiva työ  

IBD:tä sairastavan täytyy sairauden takia miettiä työelämässä missä ammatissa hän 

pystyy täysipainoisesti toimimaan. Raskas ruumiillinen työ ja epäsäännöllinen vuoro-

työ voivat aiheuttaa ongelmia. Koulutuksen taso Skotlannissa oli IBD potilailla saman-

lainen kuin muilla verrokkiryhmillä, vaikka heillä onkin koulusta enemmän poissa-

oloja kuin IBD: tä sairastamattomilla. Toiset IBD:tä sairastavat joutuvat uudelleen 

kouluttautumaan, jos ei selviydy omasta työstä suolistosairauden kanssa. Ennen uu-

delleen kouluttautumista on mahdollista kokeilla erilaisia toimia, joilla suolistosai-

rautta sairastavan työelämä helpottuu. Työpaikalla voidaan kokeilla erilaisia toimia 

helpottaa sairastuneen työntekoa. Toimia, joilla voi helpottaa sairastuneen työtekoa 

ovat esimerkiksi etätyö mahdollisuus, joustava työaika, rajoittamaton pääsy WC-

tiloihin ja työpöydän tai –pisteen siirtäminen lähemmäksi vessaa. (Elämää Crohnin 

taudin kanssa; IBD ja työ; Haapamäki 2011, 30). 

Sairastuneen työteho  

Haavaista paksusuolentulehdusta sairastavien työteho on yhtä hyvä ja he pysyvät 

työelämässä keskimäärin yhtä kauan kuin muukin väestö. Crohnin tautia sairastavista 

myös suurin osa selviytyy työelämässä yhtä hyvin kuin muutkin. Ajan mittaan sairaus 

voi kuitenkin pienellä osalla muodostua niin haasteelliseksi ja vaarantaa heidän työ-

kykynsä. Suolistosairaudesta kannustetaan kertomaan avoimesti työpaikalla sekä 

työkavereille että esimiehelle. Tieto sairaudesta auttaa vähentämään ennakkoluuloja 



29 
 

 

ja lisäämään ymmärrystä sairautta kohtaan. (Opi tuntemaan IBD 2011,70; työ ja opis-

kelu).  

6.2 Sairauden vaikutukset parisuhteeseen  

Kokemukset sairauden vaikutuksista parisuhteeseen jaetiin kolmeen yläluokkaan: 

puolison fyysinen sairastuminen, seksuaalielämä, perheen perustaminen ja raskaus 

(ks. kuvio 8).  

 

Kuvio 8.   Sairauden vaikutukset parisuhteeseen 

 

Puolison fyysinen sairastuminen  

Parisuhde ja puolison fyysinen sairastuminen, joko rikkoo tai rikastuttaa parisuh-

detta. Puolison sairaus muuttaa elämää. Sairastuneen puoliso voi kokea vihaa, epä-

toivoa ja masennusta. Sairastuneen puoliso voi olla myös vihainen sairastuneelle 

siitä, että tämä sairastui. Oireiden pahenemisvaihe voi tehdä lomasuunnitelmat tyh-

jäksi. Illan elokuvateatterissa saattavat pilata tiheät wc:ssä käynnit. (Opi tuntemaan 

Puolison fyysinen 
sairastuminen 

• Rikkoo tai rikastuttaa 
parisuhdetta, 
muuttaa elämää

• Puolison viha, 
epätoivo, masennus

• Toimivan parisuhteen 
säilyttäminen

• Puolison tuki, 
keskusteluyhteys, 
läsnäolo ja 
myötätunto 

Seksuaalielämä

• Nautinto häviää
• Seksuaalisen 

kanssakäymisen 
väheneminen

• Seksuaalisen 
toimintakyvyn häiriöt

• Vähäinen keskustelu 
seksuaalisista 
toimintahäiriöistä 

Perheen 
perustaminen ja 

raskaus 
• Lisähaasteet
• Hedelmällisyyden 

heikentyminen
• Alatiesynnytys 

mahdollinen ja 
turvallinen

• Äidin optimaalinen 
lääkitys ja muu hoito 
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IBD 2011,63; Salmi). Suurista ongelmista huolimatta monet parit onnistuvat säilyttä-

mään toimivan parisuhteen. Parisuhteessa, jossa kyetään keskustelemaan ongelmista 

ja löytämään yhdessä niihin ratkaisuja, pystytään yleensä myös elämään näiden vai-

keuksien kanssa. (Opi tuntemaan IBD 2011, 63.) Sairastuneelle puolison tuki on suu-

rin tuki vaikeiden tunteiden säätelyssä. Hyvässä parisuhteessa sairastuneen ja puoli-

son välillä vallitsee keskusteluyhteys, puolison tarjoama myötätunto ja läsnäolo. 

(Salmi.) 

Seksuaalielämä  

IBD:tä sairastava kumppani voi olla liian sairas tai väsynyt pystyäkseen nauttimaan 

seksuaalielämästä. (Opi tuntemaan IBD 2011,63). Tutkimuksen mukaan krooninen 

sairaus vaikuttaa kielteisesti seksuaaliseen elämään ja johtaa seksuaalisen kanssakäy-

misen vähenemiseen. (Basra, Finlay, Golics & Salek 2013). Useat tutkimukset ovat 

osoittaneet, että niin miehet kuin naisetkin pelkäävät sairauden vaikuttavan vähentä-

västi seksuaaliseen halukkuuteen, häiritsevän yhdyntää, heikentävän seksuaalista 

suorituskykyä, vaikuttavan kielteisesti läheisyyteen ja parisuhteen laatuun. Potilaan 

näkökulmasta seksuaaliset toimintakyvyn häiriöt johtuvat usein tietyistä oireista ku-

ten vatsakipu, ripuli, ulosteen inkontinenssin pelko ja väsymys. On valitettavaa että, 

IBD-potilaat ja heidän lääkärinsä keskustelevat harvoin seksuaalisista toimintahäiri-

öistä ja kehon kuvan huolenaiheista, vaikka ne ovat tärkeitä asioita potilaan elämän-

laadun kannalta. (Jedel, Hood & Keshavarzian 2015.) 

Perheen perustaminen ja raskaus  

Monella potilaalla, jolla todetaan tulehduksellinen suolistosairaus perheen perusta-

minen ja lasten saaminen on ajankohtaista tai vasta edessäpäin. Näihin asioihin liittyy 

normaalistikin monia mieltä askarruttavia kysymyksiä. Kroonisen sairauden ja lääki-

tyksen aiheuttamat lisähaasteet voivat tuntua ylivoimaiselta. Hyvin suunnitellulle, 

mielellään taudin rauhalliseen vaiheeseen ajoitetussa raskaudessa pelot ovat usein 

turhia. (Opi tuntemaan IBD 2011, 65.) 
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Aktiivisessa vaiheessa oleva Crohnin tauti voi heikentää fertiliteettiä (hedelmällisyys). 

Raskaus tulisi mahdollisuuksien mukaan ajoittaa taudin remissiovaiheeseen koska 

vaikea jatkuva aktiivinen suolitulehdus lisätä hieman keskenmenon ja lapsen alipai-

noisuuden riskiä, joten raskauden ajoitus taudin rauhalliseen vaiheeseen on suositel-

tavaa. (Hagen-Hurley 2008; Opi tuntemaan IBD 2015, 79). Uhkana raskaudelle ja lap-

selle voi olla hoidon laiminlyöminen. Äitejä myös pelottaa periytyykö syntyvälle lap-

selle IBD. (Hagen-Hurley 2008; Opi tuntemaan IBD 2011, 66).  

Synnytyksistä yleensä turvallinen ja mahdollinen on tavallinen alatiesynnytys, ellei 

sille todeta suoranaisia esteitä. Keisarinleikkaus voi olla aiheellinen myös IBD:n 

vuoksi. Keisarinleikkaukseen johtavia syitä ovat esimerkiksi ileoanaalileikkaus ja mi-

käli Crohnin tautia sairastavan tautiin on liittynyt lantion alueen tulehdusta ja fistu-

lointia. (Opi tuntemaan IBD 2011, 67.) 

Äidin optimaalinen lääkitys ja muu hoito lisäävät lapsen hyvin vointia. Raskaana ole-

van tulee käyttää sairauteen lääkitystä, joka sopii raskaana olevalle. Sairauden aktiivi-

sutta voi seurata raskauden aikana kalproprokteenitasolla sekä endoskopialla, jotka 

ovat turvallisia tutkimuksia raskaana olevalle. Endoskooppitutkimuksia tosin tulee 

harkita vain niille potilaille, jotka sitä raskauden aikana todella tarvitsevat. Raskaana 

oleva voi syödä tavallista ruokaa mutta hänen kannattaa olla yhteydessä ravitsemus-

terapeuttiin varsinkin, jos syömisen kanssa on ollut ongelmia (Hagen-Hurley 2008; 

Opi tuntemaan IBD 2011,68). 

6.3 Sairauden vaikutukset ystävyyssuhteisiin  

Kokemukset sairauden vaikutuksista ystävyyssuhteisiin jaettiin kahteen yläluokkaan: 

ystävyyssuhteiden luominen ja ystävyyssuhteiden ylläpitäminen (ks. Kuvio 9).  
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Kuvio 9.   Sairauden vaikutukset ystävyyssuhteisiin 

 

Ystävyyssuhteiden luominen  

IBD:n vaikutus läheisten ihmissuhteiden luomiseen voi olla haastavaa sillä, sairaus 

vaikuttaa emotionaaliseen osa-alueeseen niin, ettei sairastuneilla ole hyvää itseluot-

tamusta tai luottamusta muihin ihmisiin. Sairastuneilla on vähän energiaa sairauden 

luonteesta johtuen muodostaa ja pitää hyviä ystävyyssuhteita yllä. Osa IBD:tä sairas-

tavista kokee olevansa eristyksissä muusta maailmasta. Tämä johtuu mahdollisista 

poissaoloista, joita voi aiheutua oireiden, hoitojen tai sairaalajaksojen vuoksi. Oireista 

kuten ripulista aiheutuva hämmennys aiheuttaa sosiaalisia rajoituksia nuorille. (Car-

ter, Dix & Qualter 2015; Schoultz, Macaden & Watson 2016).  

Ystävyyssuhteiden ylläpitäminen  

Sairastuneet eivät ole usein halukkaita kertomaan ystävilleen sairaudesta, peläten 

että tulevat syrjityksi tai hyljätyksi.  Ystävyyssuhteet ja niiden tarpeet voivat tulla hy-

vinkin ongelmalliseksi sosiaalisen vetäytymisen vuoksi. Ongelmat taas heikentävät 

Ystävyyssuhteiden luominen 

• Sairauden vaikutus 
emotionaaliseen osa-alueeseen 

• Vähän energiaa luoda uusia 
ystävyyssuhteita 

• Eristyksen tunne muusta 
maailmasta, hämmennys oireista 

Ystävyyssuhteiden ylläpitäminen  

• Avoimuuden puute, pelko hylätyksi 
ja syrjityksi tulemisesta 

• Sosiaalinen vetäytyminen 
• Yksinäisyys heikentää fyysistä 

terveyttä, yhteys masennukseen 
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mahdollisuuksia ylläpitää sosiaalisia suhteita. On mahdollista, että yksinäisyys ja huo-

not ystävyyssuhteet voivat heikentää myös fyysistä terveyttä. Ajan myötä nuoruuden 

aikainen yksinäisyys voi johtaa masennukseen. (Carter ym. 2015.) 

6.4 Sairauden vaikutukset perhe-elämään 

Kokemukset sairauden vaikutuksista perhe-elämään jaettiin kahteen yläluokkaan: 

perheen reaktio sairaudesta ja perheenjäsenten saama tuki (ks. Kuvio 10).  

 

Kuvio 10.   Sairauden vaikutukset perhe-elämään 

 

Perheen reaktio sairaudesta  

IBD:n kanssa eläminen edellyttää tasapainoista perhe-elämää. Tulehduksellinen suo-

listosairaus voi olla koetus myös kaikkein vahvimmille perheille. Suunnitelmat voivat 

muuttua hetkessä oireiden pahennettua. (Opi tuntemaan IBD 2015, 85.) 

Perheen reaktio sairaudesta 

• Koetus perheille, vaikutus 
loppuelämään

• Vihaisuus, torjuvuus, vanhempien 
syyllisyys, tunnereaktiot 

• Sairauden tuomat vaikeudet 

Perheenjäsenten saama tuki   

• Ei riittävää tukea ja ymmärrystä 
• Vaikeus puhua sairaudesta 
• Tukiryhmät 
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Osa perheenjäsenistä saattaa olla vihaisia tai torjuvia. Tämä johtuu siitä, etteivät he 

pidä ajatuksesta, miten sairaus saattaa vaikuttaa heidän omaan elämäänsä. Sisarus-

ten välillä saattaa esiintyä surullisuutta, mutta myös samanaikaisesti kadehdintaa sai-

rastuneen saamasta huomiosta johtuen. IBD:tä sairastava äiti tai isä saattaa tuntea 

syyllisyyttä siitä, että heidän lapsellaan on suurempi riski saada jokin IBD- sairaus kuin 

tavallisesti. Perheenjäsenten väliset tunnereaktiot ovat ehkä aivan erilaisia. Toinen 

voi käyttäytyä ikään kuin sairaus ei vaikuttaisi millään tavalla hänen elämäänsä, kun 

taas joku kertoo avoimesti huolestuneisuudestaan ja tunteistaan. Tilanteen vaikeu-

den huomioon ottaen nämä reaktiot ovat ymmärrettäviä. Perheenjäsenille olisi tär-

keää kertoa tällaisista tunteista, jotta he oppisivat hyväksymään toistensa erilaiset ta-

vat reagoida asioihin. (Opi tuntemaan IBD 2011,63.) Kroonisen sairauden tuomista 

vaikeuksista huolimatta useat perheet arvostavat yhdessäoloa ja kokevat suurta elä-

mäniloa. (Opi tuntemaan IBD 2011, 64).  

Perheenjäsenten saama tuki 

Tutkimus on osoittanut, että perheenjäsenet eivät koe saavan riittävästi tukea ja ym-

märrystä siihen, mitä he joutuvat käymään lävitse. He kokevat myös vaikeana puhua 

perheenjäsenen sairaudesta. Osa sairastuneen perheenjäsenistä kokisivat saavansa 

hyötyä tukiryhmistä ja muiden samassa tilanteessa olevien ihmisten tapaamisesta. 

Tutkimuksessa havaittiin myös perhesuhteiden lähentymistä sairauden myötä. Tutki-

muksen mukaan kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten on kohdattava potilaan 

tilanne laajemmin, jotta voidaan tarjota asianmukainen tuki sekä potilaille että per-

heenjäsenille. (Basra, Finlay, Golics & Salek 2013.) 
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7 Pohdinta 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää tulehduksellisten suolistosairauksien 

vaikutuksia niihin sairastuneiden henkilöiden ihmissuhteisiin. Opinnäytetyömme ta-

voitteena oli, että sairaanhoitaja voi hyödyntää tietoa ohjatessaan tulehduksellisiin 

suolistosairauksiin sairastuneita ja heidän läheisiään. Sairastuneet ovat suurimmaksi 

osaksi nuoria ja varsinkin heillä on ajankohtaista kouluttautuminen, perheen perusta-

minen, sekä ystävät ja parisuhde ovat tärkeitä. Halusimme kertoa sairauden vaikutta-

vuudesta sairastuneille ja heidän läheisilleen. Toivoimme että sairastuneiden läheiset 

saisivat opinnäytetyöstämme keinoja ymmärtää tulehduksellisia suolistosairauksia, 

jotta tietoisuus ja ymmärrys sairastunutta kohtaan lisääntyy. Tiedon kautta arjessa 

eläminen sairastuneen kanssa voisi helpottua.  

Tulehdukselliset suolistosairaudet ovat kasvava sairaus. Lasten, nuorten ja nuorten 

aikuisten krooniset tulehdukselliset suolistosairaudet lisääntyvät niin nopeasti, että 

tulehduksellisista suolistosairauksista on tulossa uusi kansantauti. (Kolho & Färkkilä 

2017.) 

Sairauksien syntymekanismi on tuntematon, mutta niiden tiedetään ainakin osittain 

liittyvän synnynnäisen ja hankitun immuniteetin reagointiin suolen mikrobiston muu-

toksissa. Ravinnon muutokset katsotaan olevan merkittävä syy tautien lisääntymi-

selle. Geneettiset tekijät, ympäristö, e-pillerit ja tupakointi vaikuttavat sairauden syn-

tymekanismiin. Vielä ei tiedetä ihan tarkkaan mistä tulehdukselliset suolistosairaudet 

johtuvat. Sairauksien oireet ovat osin vaikeat ja moninaiset.  Liitännäissairauksia on 

useita ja osa niistä vakavia. (Kolho & Färkkilä 2017.) 

Ballou ym. 2017 tuovat esille, että sairastuneiden oma kehonkuva muuttuu negatiivi-

sesti painonlaskun, hiustenlähdön, kortikosteroidi hoidosta johtuvan painonnousun 

ja suolisto- oireiden takia. Näillä asioilla on vaikutusta siihen, millaisena sairastunut 

kokee itsensä. 
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Sairauden vaikutukset ovat moninaisia sosiaalisissa suhteissa. Sairastunut ei voi vält-

tämättä valita mitä tahansa alaa, jolle kouluttua. Joillekin sairastuneille uudelleen 

kouluttautuminen on ainoa vaihtoehto saada elanto. Sairastuneella voi olla paljon 

poissaoloja sairauden aktiivivaiheessa ja kaikki työpaikat/työyhteisöt eivät katso sitä 

hyvällä. Löysimme kuitenkin tuloksiin hyviä keinoja, kuinka sairastuneen työtä voi-

daan helpottaa. Sairastunutta helpottaa etätyö mahdollisuus, joustava työaika, ra-

joittamaton pääsy WC-tiloihin ja työpöydän tai –pisteen siirtäminen lähemmäksi ves-

saa. Tämän takia sairastunutta kannustetaan kertomaan sairaudesta työpaikalla. (IBD 

ja työ; työ ja opiskelu). 

Parisuhteeseen ja raskauteen IBD:llä voi olla voimakas vaikutus. Huomasimme että 

parisuhteen tulisi olla vahva ennen sairautta ja sairauden aikana, sillä krooninen sai-

raus vaikuttaa kielteisesti seksuaaliseen elämään ja johtaa seksuaalisen kanssakäymi-

sen vähenemiseen.  (Basra ym. 2013.) 

Raskaus oli IBD: tä sairastavilla tuloksien mukaan samanlainen mutta samalla aikaa 

erilainen. Sairastuneilla oli huoli omasta pärjäämisestä raskauden aikana, synnytys-

tapa ja imettäminen puhututtavat. Aktiivivaiheessa oleva tulehduksellinen suolisto-

sairaus voi lisätä keskenmenon riskiä. Useimmiten raskaus kannattaa yrittää ajoittaa 

remissiovaiheeseen. (Hagen-Hurley 2008; Opi tuntemaan IBD 2015, 79). 

Ystävyys oli vaikea aihe ja siitä olikin vaikea löytää varsinaista tietoa. Useimmiten tut-

kittu tieto liittyi enemmänkin parisuhteeseen tai perheeseen. Löysimme 2 hyvää tut-

kimusta, joista saimme selville, että sairastuneet eivät sairauden luonteen takia jaksa 

ylläpitää ystävyyssuhteita. Aktiivivaiheiden aikana kotoa liikkuminen voi ripulioirei-

den ja muiden sairauteen liittyvien oireiden takia olla haastavaa. (Carter ym. 2015; 

Schoultz ym. 2016).  

Kuten muissakin sosiaalisissa suhteissa myös perhe-elämän saralla IBD:hen sairastu-

neilla oli omat vaikeutensa. Jotkut kokivat, etteivät saa perheen sisällä tarpeeksi tu-

kea ja ymmärrystä. Tutkimuksien mukaan onkin tärkeää, että perheen sisällä on tilaa 

kaikkien tunteille ja kuuntelutaito korostuu perheen sisäisissä suhteissa. (Basra ym. 

2013.) 
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Tuloksia saatuamme, käsityksemme sairastuneita kohtaan muuttui. Tarkoitamme sai-

rauksien vaikuttavuuden osuutta sosiaalisiin suhteisiin. Emme ennen opinnäytetyön 

tekoa osanneet ajatella vaikutusten olevan näinkin merkittäviä. Tulokset osoittivat 

meille sairauden vaikuttavan jokaiseen osa-alueeseen ihmisen elämässä. Sairauden 

tuomien muutosten hyväksyminen on sairastuneelle ja hänen läheisilleen rankka ko-

kemus.  

Tuloksia voivat hyödyntää varsinkin sairastuneen läheiset. Opinnäytetyömme selven-

tää miten sairaus vaikuttaa sairastuneen arkeen. Sairastuneelle opinnäytetyömme 

antaa tietoa tulehduksellisista suolistosairauksista sekä millaisia vaikutuksia niillä on 

erilaisiin elämän osa-alueisiin. Sairastuneiden läheiset oppivat ymmärtämään mil-

laista on elää sairauden kanssa. Sairaanhoitaja voi hyödyntää opinnäytetyötämme 

ohjatessaan sairastuneita ja heidän läheisiä.  

Työmme oli kuvaileva kirjallisuuskatsaus, joka on yleiskatsaus. Kuvailevassa kirjalli-

suuskatsauksessa ei ole tiukkoja eikä myöskään tarkkoja sääntöjä. Kuvailevassa kirjal-

lisuuskatsauksessa käytetyt aineistot ovat laajoja, joten pystyimme käyttämään opin-

näytetyössämme erilaisia luotettavia ja ajankohtaisia lähteitä.  

7.1 Luotettavuus ja eettisyys 

Laadullisessa tutkimuksessa tulee tutkia niitä kysymyksiä, joita on luvattu (validius)ja 

tutkimustulosten tulee olla toistettavissa (reliaabelius).  Tutkimuksessa pyritään vält-

tämään virheiden syntymistä. Laadullisessa tutkimuksessa, ei kuitenkaan ole yksiselit-

teisiä ohjeita luotettavuuden arviointiin. Tutkimusta arvioidaan kokonaisuutena ja sil-

loin sisällön johdonmukaisuus painottuu. Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että 

tutkimuksen toteutus on tarkkaan selostettu kaikissa tutkimuksen vaiheissa. (Hirs-

järvi ym. 2013, 231-232; Tuomi & Sarajärvi 2009,136-140).  

Luottavuuden lisäksi tutkimusta tehdessä tulee muistaa, että se on eettisesti kestävä. 

Tutkimusta ohjaa eettinen sitoutuneisuus. Tutkimusaiheen valinta on yksi eettinen 

kysymys. Omassa opinnäytetyössämme valitsimme aiheeksi hyvin henkilökohtaisen 

aiheen mutta toisaalta taas tästä aiheesta tarvitaan kasvavan määrän takia lisätietoa. 
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Aiheen pohdintaan kuului selkeyttää, kenen ehdoilla tutkimusaihe valitaan ja miksi 

tutkimukseen ryhdytään. Opinnäytetyön kirjoittajilla on vastuu hyvien tieteellisten 

käytäntöjen noudattamisesta ja tutkimuksen rehellisyydestä ja vilpittömyydestä.  

Tutkimusta tehdessämme olimme huolellisia ja tarkkoja sekä tutkimusta kirjoitta-

essa, että tulosten tulkinnassa. Sovelsimme opinnäytetyössämme eettisesti kestäviä 

tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Opinnäytetyötä kirjoittaessamme 

otimme huomioon muiden tutkijoiden työt ja saavutukset asianmukaisella tavalla, 

kunnioittaen heidän työtään. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 127.) 
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Liitteet 

 Liite 1.    Sanasto 

Absessi: märkäpesäke 

Atriitti: niveltulehdus 

Biopsia: koepalan tai solunäytteen ottaminen kudoksesta ja tällaisen näytteen tarkas-
telu 

Colitis Ulcerosa: haavainen paksusuolentulehdus 

Fertiili: hedelmällinen, lisääntymiskyinen 

Fisteli: ontelon, elimen, verisuonen tai ihonpinnan välinen epänormaali yhteys. Perä-
aukon fistelillä tarkoitetaan suolen loppupään ja peräaukkoa ympäröivän ihon välistä 
pientä käytävää. 

Gastroskopia: mahantähystys gastroskoopin avulla 

IBD: Inflammatory Bowel Diseases, tulehdukselliset suolistosairaudet 

Inkontinenssi: pidätyskyvyttömyys 

Inflammatorinen: tulehduksellinen, tulehdusta aiheuttava, tulehdukseen kuuluva 

Kalprotektiiniarvo: tulehduksellisen suolistosairauden aktiivisuuden mittari 

Kolonoskopia: paksusuolentähystys; koolonin tarkastelu kolonoskoopin avulla 

Komplikaatio: lisätauti, jälkitauti, sivuhäiriö, (hoidon) sivuvaikutus; aikaisempaan tau-
titilaan tai hoitoon liittyvä uusi häiriö 

Mikrobiomi: ihmisen normaali bakteerifloora 

Mikrobilääkkeet: infektiolääke 

Mukopurulentti: limainen, märkäinen 

Palpaatio: palpointi; käsin tunnustelu, tutkiminen käsin tunnustellen 

Permeabiliteetti: läpäisevyys 

Perforaatio: puhkaisu, puhkeaminen, puhkeama, lävistys, reikä 

Proktiitti: peräsuolessa sijaitseva tulehdus 

Stigma: häpeäleima 

Striktuura: kurouma, ahtauma, rengaskutistuma 

Remissio: taudin elpymisvaihe, oireeton vaihe 
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Relapsi: uusiutuma, taudin uusiutuminen; taudinoireiden palaaminen näennäisen pa-
ranemisen jälkeen, taudin uudelleen paheneminen 

Rektaalinen: peräsuoleen liittyvä, peräsuoli- 

Oraalinen: suuhun liittyvä, suunpuoleinen, suun kautta tapahtuva, suullinen, suu. 

 

(Lumio 2018; Sipponen & Kolho 2011; terveyskirjastolääketieteensanasto; lääketie-
teensanasto 2018). 
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Liite 2.   Tutkimusaineiston esittely 

 Tekijät ja vuosi  Tutkimus  Tarkoitus ja tavoite  

1. Basra, M., Finlay, A., 
Golics, C & Salek, M. 
2013. 

The impact of patients’ 
chronic disease on family qual-
ity of life: an experience from 
26 specialties. 

Selvittää sairauden 
vaikutusta potilai-
den perheenjäse-
niin ja tunnistaa 
keskeiset vaikutus-
alueet.  

2. Ballou,S., Bedell, 
A.,Lincenberg ,D 
&Taft,T. 2017. 

Psychological Considerations 
and Interventions in Inflamma-
tory Bowel Disease Patient 
Care. 

Selvittää IBD poti-
laiden psykososiaa-
lisia haasteita.  

3. Burger,M., Stallmach, 
A.,Schmidt, C & Teich, 
N, Aug 4, 2015. 

Medical Therapy of Active Ul-
cerative Colitis. 

Aktiivisen koliitin 
lääkkeellisten hoi-
tomenetelmien vai-
kutus koliittiin. 

4. Carter,B., Dix, J & 
Qualter, P. 2015. 

Social relationships, loneliness 
and adolescence: The poten-
tial for disruption by chronic 
illness. 

Kroonisen sairau-
den vaikutukset so-
siaalisiin suhteisiin 
sekä yksinäisyy-
teen. 

5. Haapamäki, J. 2011. Health-related quality of life, 
symptoms and comorbidity in 
in-flammatory bowel disease. 

IBD potilaan 
elämänlaadun mit-
taaminen.  

6. Hagen-Hurley, T.2008. Conception, fertility and preg-
nancy in women with inflam-
matory bowel disease. 

IBD:n vaikutukset 
fertilliteetissa ja 
raskaudessa. 

7. Jedel,S., Hood,M & 
Keshavarzian, A. 2015. 

Getting Personal: A Review of 
Sexual Func-tioning, Body Im-
age, and their Impact on Qual-
ity of Life in IBD Patients. 

Kuinka IBD vaikut-
taa sairastuneen 
seksuaaliseen elä-
mään ja kehon ku-
vaan. 
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8. Schub, T & Schiebel.  
2017. 

Crohn's Disease: Induc-
ing/Maintaining Remission 
with Medications. 

Tutkia Lääkehoi-
toa Crohnin tau-
dissa ja sen vai-
kuttavuutta.  

9. Manninen, P. 2015. Inflammatory Bowel Diseases 
An epidemiological survey with 
twenty-year follow-u. 

Tulehduksellis-
ten suolistosai-
rauksien yleisyys 
ja ilmaantuvuus 
20 vuoden seu-
rannassa. 

10. Mazal, J. 2014. Crohn Disease: Pathophysiol-
ogy, Diagnosis, and Treatment. 
Radiologic Technology. 

Crohnin taudin 
sairausprosessi, 
esiintyminen, 
diagnostisia työ-
kaluja ja hoito-
vaihtoehtoja. 

11. Montez, J & Umberson, 
D. August 4, 2011. 

Social Relationships and 
Health: A Flash-point for 
Health Policy. 

Sosiaalisten su-
hteiden 
vaikutuksia ter-
veyteen.  

12.  Schoultz, M., Macaden, 
L & Watson, A. 2016. 

Co-designing inflammatory 
bowel disease (Ibd) services in 
Scotland: findings from a na-
tionwide survey. 

Sairastuneiden 
hoitopolku, hoi-
toon pääsy sekä 
elämänlaatu 
Skotlannissa. 

13. Alho, A., Jussila, A., 
Kolho, K-L., Molander,P 
& Toivonen, T.2018. 

The impacts of an inflamma-
tory bowel disease nurse spe-
cialist on the quality of care 
and costs in Finland. 

IBD-
hoitajantyön 
vaikutukset kus-
tannuksiin.  


