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JOHDANTO
Kun joku perheessä sairastuu tai vammautuu vakavasti, se vaikuttaa perheeseen monin eri tavoin. Turvalliseksi ja tutuksi koettu arki täyttyy kysymyksillä ja epävarmuus varjostaa arkea. Luottamus elämään ja perheen
koossa pysymiseen saattaa horjua. Vanhemman vakava sairaus tai vamma
ei vaikuta pelkästään sairastuneen tai vammautuneen elämään, vaan sen
vaikutukset ulottuvat kaikkiin perheenjäseniin ja voi muodostaa uhkan
myös heidän hyvinvoinnilleen ja terveydelleen.
Perheen jäsenten välinen kiintymys näkyy siinä, että perheenjäseniä autetaan ja tuetaan. Halu hoivata läheistä on luonnollista ja inhimillistä. Joskus
sairastunut tai vammautunut perheenjäsen tarvitsee pitkäkestoista tukea,
jotta kotona asuminen ja arki sujuisi. Kun vanhempi huolehtii sairaasta tai
vammautuneesta puolisostaan, se vie aikaa ja voimia. Perheen lasten tarpeet saattavat silloin jäädä liian vähälle huomiolle. Joissain tilanteissa lapsi
saattaa toimia hoivaajana ja olla liian isossa vastuussa ikäänsä nähden.
Vaikka hoivavastuuta ei olisi, saattaa tunneperäisen huolen kantaminen
vaikuttaa lapsen hyvinvointiin merkittävästi.
Kun perheessä toinen tai molemmat vanhemmista sairastuu tai vammautuu vakavasti, on tärkeää huomioida myös lapset, sillä lapset eivät välttämättä itse ymmärrä tuen tarvettaan tai osaa pyytää apua. Lapsetkin tarvitsevat tietoa, tukea ja ohjausta. Jotta koko perhe voidaan huomioida, on
sosiaali- ja terveysalalla tärkeää ymmärtää vanhemman sairastumisen tai
vammautumisen mahdolliset vaikutukset lapsen ja perheen hyvinvointiin.
Jotta perheitä voidaan tukea, vaaditaan myös rohkeutta ottaa perheen tilanteet puheeksi.
Opinnäytetyön kohderyhmänä on lapset, joiden vanhempi on vakavasti
sairastunut tai vammautunut. Suomessa heidän lukumäärästään on vain
karkeita arvioita. Opinnäytetyön aihe valittiin vähäisen tutkimustiedon ja
ajankohtaisuuden takia tuottamaan lisätietoa tärkeästä aiheesta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten tutkittavat olivat kokeneet arkensa lapsena ja millaisia vaikutuksia vanhemman sairaudella tai vammalla
oli ollut heidän elämäänsä. Koimme arvokkaana sen, että he saivat tuoda
esiin oman näkemyksensä siitä, millaista tukea he olisivat alaikäisinä tarvinneet ja millaista tukea heille oli tarjottu.
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OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT
Opinnäytetyön ongelmaksi nousi heti alussa yhteisen käsitteistön puuttuminen. Sen myötä tieto sairastuneiden ja vammautuneiden lapsista on hyvin pirstoutuneena eri lähteisiin. Muutamia vakiintuneita käsitteitä on kuitenkin jo luotu. Jangsterit-hanke (2018) on ottanut lapsista, joilla on hoivavastuuta läheisestään, käyttöön termin nuoret hoivaajat. Mielenterveystyössä käytetään psyykkisistä sairauksista kärsivien vanhempien lapsista
nimitystä lapsiomainen (FinFami n.d.). Lähteestä riippuen, on käytetty epävirallisemmin muitakin ilmaisuja, kuten hiljaiset huolenkantajat ja näkymättömät lapset. Monissa muissa maissa lapset, joilla on hoivavastuuta
läheisestään, on tunnistettu ja heistä käytetään nimitystä young carers.
Ruotsissa käytetään nimitystä barn som anhöriga eli lapset omaisina.
(Jangsterit-hanke, 2018)
Tässä opinnäytetyössä keskitytään pääasiassa Suomen tilanteeseen ja siihen mitä Suomessa tällä hetkellä tiedetään lapsista, joiden vanhemmalla
on vakava sairaus tai vamma. Lähtökohtana ei pidetty sitä, että lapset, joiden vanhemmalla on vakava sairaus tai vamma, olisivat automaattisesti
kuormittuneet tilanteen takia. Opinnäytetyössä ei käytetä vastaajista termiä nuoret hoivaajat, koska rajanvetoa siihen, ketkä vastaajista olisivat
nuoria hoivaajia, on aineiston perusteella vaikea vetää. Käytämme sen sijaan kaikista tutkimukseen osallistuneista henkilöistä yhteisesti termiä vastaaja.
Opinnäytetyön ajankohtaisuudesta kertoo muun muassa Suomessa joulukuussa 2018 vieraillut asiantuntija ja professori Saul Becker (2019). Hän totesi, että Suomessa aletaan vasta kiinnittämään huomiota nuoriin hoivaajiin, jonka takia tutkimustietoa heistä on vähän. Suomi on näiden lasten ja
nuorten tutkimuksissa jäljessä verrattuna esimerkiksi naapurimaihin Ruotsiin ja Norjaan, sekä useisiin muihin Euroopan maihin. Becker kehottaakin
tuottamaan lisää tutkimustietoa ja tekemään nuoret hoivaajat näkyväksi
poliittisille päättäjille ja tuoda heidät myös median tietoisuuteen. Euroopan parlamentin omaishoidon intressiryhmä kehotti kokouksessaan
vuonna 2018 (Eurocarers, 2018) Euroopan maita ryhtymään toimiin nuorten hoivaajien tukemisessa. Kokouksessa todettiin, että edelleen aivan
liian moni nuori hoivaaja jää ilman tukea. Kokousryhmän puheenvuoroissa
todettiin, että nuoret hoivaajat ansaitsevat täyden huomion, sillä heidän
lapsuutensa ja koulutuksensa saattaa hoitovastuun takia vaarantua. Tilanne voi vaikuttaa kauaskantoisesti nuorten hoivaajien tulevaisuuteen.
Nuorille hoivaajille käynnistettyjä hankkeita ja projekteja on Suomessa
käynnissä vasta muutamia. Omaishoitajaliiton Jangsterit -hankkeen (2018)
tavoitteena on tunnistaa ja tavoittaa Suomessa alle 18-vuotiaita hoivavastuussa olevia nuoria. Hanke toteutti yhdessä Espoon seurakuntayhtymän
kanssa kyselyn, jonka tarkoituksena oli saada tietoa alaikäistä lapsista,
joilla oli säännöllistä hoivavastuuta perheenjäsenestään tai muusta
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läheisestään. Kysely toteutettiin Espoon rippikoululaisilla kesällä 2018.
(Jangsterit-hanke, 2018) Lisäksi vuosina 2018–2021 toimii Alisa-projekti,
jonka tarkoituksena on tunnistaa, tukea ja tavoittaa nuoria hoivaajia, sekä
lisätä tietoisuutta heistä (Alisa-projekti, 2019).
Sairastuneiden tai vammautuneiden vanhempien lasten lukumäärästä
Suomessa ei ole tarkkaa tietoa. Lastensuojelun Keskusliiton hankepäällikkö
Petri Paju on karkeasti arvioinut heidän lukumääräänsä tilaamalla Kelalta
tiedot työkyvyttömyyseläkkeen, vammaistuen, sekä lapsilisien saajista. Kelan tiedoista ilmeni, että työkyvyttömyyseläkettä tai vammaistukea, sekä
lapsilisää saavissa perheissä oli arviolta noin 14 600 alaikäistä lasta. (Paju,
2018a; Paju 2018b.) Tuloksissa on kuitenkin huomioitava, että Paju on tutkinut vain työkyvyttömyyseläkettä tai vammaistukea saavia lapsiperheitä.
Monet vakavasti sairastuneista ja vammautuneista ovat edelleen työelämässä, vaikka heillä saattaakin olla pitkiä sairaslomia ja raskaita hoitoja,
joten he eivät vakavasta sairaudesta tai vammasta huolimatta kuulu työkyvyttömyyseläkkeen piiriin.
Tässä opinnäytetyössä keskitytään siihen, miten aikuisiässä olevat vastaajat kokivat lapsuudessaan vanhemman vakavan sairauden tai vamman vaikutukset. Tarkoituksena on kartoittaa mahdollisia tuen tarpeita, sillä kotimaista tutkimustietoa etenkin vanhemman fyysisen sairauden vaikutuksista lapsiin on vähän. Vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmien
vaikutuksia lasten elämään on sen sijaan tutkittu enemmän ja siitä löytyy
enemmän kirjallisuuttakin.
Opinnäytetyö on toteutettu sekä laadullisella että määrällisellä tutkimusotteella. Aineisto on kerätty verkkolomakekyselyllä sosiaalisen median kanavia hyödyntäen. Kyselylomake koostuu osin strukturoiduista kysymyksistä ja osin avoimista kysymyksistä, joilla haluttiin antaa vastaajalle enemmän vapautta kuvata arkea sairastuneen tai vammautuneen vanhemman
kanssa. Teoriaosuudessa keskitytään olemassa olevaan tietoon siitä, miten
vanhemman sairastuminen tai vammautuminen saattaa vaikuttaa lapsen
hyvinvointiin. Teoriaa sekä aiempaa tutkimustietoa tarkastellaan suhteessa tämän tutkimuksen tuloksiin.
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LAPSEN HYVINVOINTI
Hyvinvointitutkimuksen piirissä hyvinvoinnin määrittely on moniulotteista
ja ulottuvuudet määritellään tutkimusintressien mukaan (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2011, s. 27). Tässä luvussa tarkastellaan aluksi hyvinvointia
yleisesti, jonka jälkeen edetään niihin erityispiirteisiin, jotka koskevat lasten hyvinvointia.
Hyvinvointi voidaan jakaa subjektiiviseen ja objektiiviseen hyvinvointiin.
Subjektiivinen hyvinvointi sisältää ihmisen oman kokemuksen

4
hyvinvoinnista. Objektiivisella hyvinvoinnilla viitataan ulkoisiin ehtoihin,
joilla hyvinvointia määritellään ja arvioidaan. (Vornanen, 2001, s. 21) On
huomioitava, että vaikka objektiivisesti mitattuna olosuhteet olisivat samanlaisia, voivat niiden tuottamat subjektiiviset hyvinvointikokemukset
olla kuitenkin erilaisia (Bardy, 2013, s. 70).
Erik Allardtin (1980, s.32, 38) hyvinvointiteoriassa hyvinvointi määritellään
tarvekäsitteen avulla. Tarpeet määritellään perustarpeiksi, jotka on tyydytettävä, jotta hyvinvoinnin aste olisi korkea. Perustarpeiden tyydyttämättä
jääminen taas tarkoittaa huonoja olosuhteita. Hyvinvointia kuvaillaan tilaksi, jossa ihmisellä on mahdollisuus tyydyttää keskeiset tarpeensa. Allardt luokittelee tarpeet kolmeen perusluokkaan, jotka ovat elintaso (having), yhteisyyssuhteet (loving) ja itsensä toteuttaminen (being).
Perustarpeet Allardt jakaa edelleen useisiin osatekijöihin. Elintaso jakautuu tuloihin, asumistasoon, työllisyyteen, koulutukseen ja terveyteen. Yhteisyyssuhteet jakautuvat paikallis- ja perheyhteisyyteen sekä ystävyyssuhteisiin. Itsensä toteuttamisen muodot taas ovat arvonanto, korvaamattomuus, poliittiset resurssit ja mielenkiintoinen vapaa-ajan toiminta. Allardt mainitsee, että osatekijät voidaan nähdä resurssien lisäksi myös itsenäisinä arvoina ja jotkut yksittäiset resurssit voivat vaikuttaa toisten resurssien saavuttamiseen. Lähtökohtaisesti jokainen osatekijä on itsessään
arvokas ja kutsuttavissa hyvinvointiarvoksi. (Allardt, 1980, ss. 50–51)
Lasten hyvinvoinnin tarkastelussa on perinteisesti kiinnitetty huomiota siihen, millainen merkitys lapsuuden olosuhteilla on lapsen kasvuun ja kehitykseen, sekä tulevaan aikuisuuteen (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2011,
s. 30). Lapsiin liittyvä hyvinvointitieto ei synny tyhjiössä. Sen sijaan se kiinnittyy yhteiskuntaan sekä aikaan ja on lisäksi tilassa ja ajassa muuttuvaa.
(Helavirta, 2011, s. 19) Suomessa lainsäädäntö velvoittaa turvaamaan kasvuympäristön ja luo reunaehtoja lasten hyvinvoinnille. Vaikka lait ja sopimukset eivät tarjoa ratkaisuja lasten hyvinvoinnin kysymyksiin, ne voivat
yhdessä muiden toimien kanssa olla välineinä lasten hyvinvoinnin edistämisessä. (Vornanen, 2001, s. 20) Lapset tarvitsevat aikuisia enemmän erityistä suojelua (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2011, s. 27).
Riitta Vornasen (2010, ss. 52–54) mukaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin
tutkimukseen on erilaisia lähestymistapoja. Tutkimuksissa saattaa painottua esimerkiksi elämänlaatu, tietty hyvinvoinnin alue tai terveys ja kehitys.
Kontekstitkin ovat erilaisia. Vornanen mainitsee kiinnostavana sen, tarkastellaanko lasten ja nuorten hyvinvoinnin tutkimuksessa hyvinvointia myönteisten tekijöiden kautta vai painottuuko tutkimuksessa negatiiviset hyvinvoinnin vajeet ja uhkatekijät. Huolimatta nuorten hyvinvoinnin empiirisen
tutkimuksen runsaudesta, nuorten hyvinvoinnin käsitteellinen määrittely
on jäänyt Suomessa vähemmälle huomiolle. Myös hyvinvointikäsitteen
käyttöä ja soveltuvuutta eri ikäryhmien tutkimukseen on pohdittu vain vähän.
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Vornanen (2001, ss.26–27) on soveltanut Allardtin typologiaa luonnehtiessaan hyvinvoinnin osatekijöitä hyvinvointikolmiona (Kuva 1). Kolmion nurkat muodostuvat turvallisuudesta, onnellisuudesta ja tyytyväisyydestä. Kuviossa olevat hoito ja suojelu, oikeus osallistumiseen ja osallisuuteen sekä
osuus yhteiskunnallisista voimavaroista, on lapsen oikeuksien yleissopimuksen korostamia oikeuksia.

Kuva 1.

Lasten subjektiivisen hyvinvoinnin kolmio (Riitta Vornanen 2001,
27)

Vornasen (2010, ss. 56–57) mukaan kuviossa on pyrkimyksenä yhdistää resurssipohjaista ja subjektiivisen hyvinvoinnin tarkastelua. Hän huomauttaa, että resurssit eivät automaattisesti muutu koetuksi hyvinvoinniksi,
mutta niillä on välittömiä sekä välillisiä merkityksiä lasten hyvinvoinnille.
Esimerkkinä välittömästä merkityksestä Vornanen mainitsee heikon ravitsemuksen tai vaatetuksen. Välillinen merkitys taas voi muodostua siten,
että taloudellinen ahdinko vaikuttaa vanhempien jaksamiseen ja sitä
kautta vanhemmuuteen. Kun kolmion pitkillä sivuilla olevat hoito ja suojelu, oikeus osallistumiseen ja osallisuuteen sekä osuus yhteiskunnallisista
voimavaroista toteutuvat, voivat ne johtaa koettuun hyvinvointiin. Hyvinvointi taas ilmenee kolmion kärjissä olevilla onnellisuudella, tyytyväisyydellä ja turvallisuudella.
Bardyn (2002, s. 50) mukaan lasten hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että
lapsilla on jokapäiväiset suhteet ihmisiin, jotka jakavat ilot ja murheet. Irmeli Järventie (2008, ss.227–228) painottaa sitä, että lapsen kehityksen
kannalta ei ole tärkeää ainoastaan sosiaalinen verkosto, vaan myös tunneilmapiiri, jossa lapsi elää. Järventien mukaan lasten hyvinvoinnissa tärkeässä asemassa ovat ihmiset, joiden kanssa lapsi on säännöllisessä
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vuorovaikutuksessa, ammatti-ihmiset, jotka päätöksillään vaikuttavat lasten ja heidän perheidensä elinoloihin sekä lasten elinpaikat ja -tilat.
Vanhempien asema lasten hyvinvoinnin luomisessa on keskeinen.
Vanhempien perustehtäviin kuuluu lapsen rakastaminen, suojeleminen,
ohjaaminen ja rajojen asettaminen (Solantaus & Punamäki, 2008, s. 192).
Lapsi tarvitsee ympäristön, jossa hän saa turvallisen ja hyväksyvän perushoidon sekä suojaa liiallisilta ja vääriltä ärsykkeiltä. Vanhempien olisi tärkeää osoittaa lastaan kohtaan myönteisiä tunteita. Vanhempien tuen ja
avun lisäksi lapsi tarvitsee vanhemmiltaan valvontaa ja johdonmukaista
kuria. Vanhempien tehtävänä on ylläpitää järjestystä sekä luoda perheeseen yhteyden ja läheisyyden tunne, jonka myötä lapsi voi kokea turvaa ja
toivoa. (Poijula, 2007, ss. 148–149) Lasten hyvinvoinnissa tärkeässä osassa
ovat perhe-elämän laatu ja vanhempien ja lasten välinen vuorovaikutus
(Lahikainen & Paavonen, 2011, s. 101).

4

VANHEMMAN SAIRASTUMISEN TAI VAMMAUTUMISEN VAIKUTUS
LAPSEEN
Vanhemman vakavalla sairastumisella tai vammautumisella voi olla monia
välillisiä ja välittömiä vaikutuksia lapsen hyvinvointiin ja kehitykseen. Lapsen selviytyminen tilanteesta riippuu useasta tekijästä. Tässä luvussa tarkastellaan vanhemman vakavan sairauden tai vammautumisen mahdollisia vaikutuksia lapsen elämään ja hyvinvointiin. Vaikutukset voivat olla hyvin erilaisia riippuen siitä, millainen perhetilanne on ja kuinka kuormittavaksi lapsi kokee tilanteen. Lisäksi suojaavilla tekijöillä on vaikutusta siihen,
miten lapsi selviää.

4.1

Vuorovaikutus ja lapsen psyykkinen hyvinvointi
Kun vanhemmalla on vakava somaattinen sairaus, sillä saattaa olla välittömiä vaikutuksia lapsen psykososiaaliseen elämään. Myös myöhemmät vaikutukset lapsen tai nuoren kehityksen eri vaiheissa ovat mahdollisia. Esimerkiksi lapsen ikä ja sukupuoli vaikuttavat siihen, miten vanhemman sairauteen reagoidaan. Esimerkiksi vanhemman sairastaessa syöpäsairautta,
on nuoruusikäisillä todettu masennusta, ahdistuneisuutta ja posttraumaattista stressireaktiota. Vaikutuksia on ollut sekä välittömästi että sairastumisen jälkeisinä vuosina. (Kaakkinen, Pietilä & Solantaus, 2009, s.
120)
Vanhemman vakavan somaattisen sairauden on kuvattu vähentävän perheen sisäistä kommunikaatiota. Se on vaikuttanut myös yhteenkuuluvuuden tunteen vähenemiseen. Sekä vanhemman mielenterveysongelmat
että somaattiset sairaudet voivat aiheuttaa perheeseen painetilanteen,
joka vaikuttaa perheen vuorovaikutukseen. Perheenjäsenet saattavat
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etääntyä toisistaan ja perhe lamaantua. Muutokset perheen vuorovaikutuksessa saattavat tarkoittaa lapsen kannalta enemmän väärinymmärryksiä, huolta ja kokemuksen liiallisesta vastuusta. Lisäksi mahdollisuus ikätasoiseen tekemiseen saattaa vähentyä. (Kaakkinen ym., 2009, s. 121) Jos
lapsen vertaissuhteet muihin lapsiin, sekä harrastusmahdollisuudet vaarantuvat kohtuuttoman taakan takia, se voi aiheuttaa lapselle tulevaisuudessa useita erilaisia psykologisia ongelmia. Jos oman hoivan tarve ei ole
tullut lapsena täytetyksi, sillä saattaa olla vaikutuksia lapsen tulevaisuuteen. Se voi johtaa tulevaisuudessa esimerkiksi lapsen ammatinvalinnassa
auttajan rooliin ja perheen vääristyneet ihmissuhdemallit voivat myös siirtyä edelleen lapsen aikuisiän ihmissuhteisiin. (Soisalo, 2012, s. 199)
Perheenjäsenen vakava sairastuminen voi olla lapselle ja nuorelle psyykkisesti traumaattinen kokemus. Ihmisen psyykkiset suojautumiskeinot aktivoituvat automaattisesti, mutta toisaalta kyky käsitellä traumaattista kokemusta on rajallinen. Siihen vaikuttavat muun muassa psyykkinen kehitystaso, joka on lapsilla ja nuorilla vielä keskeneräinen. Ihmismieli kuitenkin pyrkii kokoamaan traumaattiset kokemukset sellaiseen muotoon, joka
ei vaaranna liikaa mielen tasapainoa. Mielen rakenteet voivat muuttua kuitenkin pysyvästi, ellei kokemusta pystytä tasapainottamaan. Jos psyykkinen traumatisoituminen on vakavaa, se vaikuttaa hoitamattomana lapsen
senhetkiseen mielenterveyteen ja jopa aikuisuuden mielenterveyteen
sekä toimintakykyyn. Traumaattisista kokemuksista on kuitenkin mahdollista selvitä ilman mielenterveyden häiriöitä, mikäli lapsen läheisiltä saama
tuki ja hänen omat selviytymiskeinonsa ovat riittäviä. (Haravuori, Marttunen & Viheriälä, 2016, ss. 91–93)
Trauman kokeneen lapsen tai nuoren oireilu voi esiintyä monimuotoisesti.
Pienet lapset voivat oireilla olemalla takertuvampia ja itkuisempia. Lisäksi
somaattista kipuilua, unihäiriöitä, syömisongelmia tai taantumista voi
esiintyä. Kouluikäiset saattavat oireilla painajaisilla, erilaisilla peloilla, alakuloisuudella ja syrjään vetäytymisellä. Nuorilla saattaa olla kouluvaikeuksia ja käyttäytyminen saattaa olla epäloogista sekä levotonta. Oireita voi
olla kuitenkin vaikea yhdistää koettuun traumaan. (Haravuori, Marttunen
& Viheriälä, 2016, s. 96)
Lapsi kokee trauman myös vanhempiensa ja läheisten kautta ja heidän
selviytymisensä tilanteesta vaikuttaa lapsenkin toipumiseen. Perhetilanne
saattaa kuitenkin olla kaoottinen, eikä lapsi saa tarvittavaa tukea ja turvaa
perheeltään. Vanhempi saattaa olla oman tilanteensa takia kykenemätön
riittävään vanhemmuuteen tukeakseen lasta ja lapsen tarpeet voivat jäädä
taka-alalle. Vanhemman ja lapsen roolit voivat tällöin vaihtua ja lapsesta
voi tulla vanhempansa tukija ja lohduttaja. Tällöin olisi erityisen tärkeää
lapsenkin kannalta, että vanhempi saa tarvitsemaansa apua, jonka seurauksena lapsen tilanne helpottuisi. (Haravuori, Marttunen & Viheriälä,
2016, s. 97)
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4.2

Sairastumisen tai vammautumisen vaikutus vanhemmuuteen
Vanhemmuutta voi heikentää mikä tahansa riskitekijä, joka vie vanhemman huomiota pois lapselta. Lapsen tarpeisiin vastaaminen ja sitä kautta
lapsen kehityksen turvaaminen voi vaarantua voimakkaiden kielteisten
elämäntapahtumien takia, jotka järkyttävät vanhempien omaa toimintakykyä ja valmiuksia huolehtia lapsesta. (Puura, 2016, s. 88) Vanhemmuus
saattaa kärsiä esimerkiksi mielenterveysongelmien takia, koska ne koettelevat vanhemman ihmissuhdekykyjä ja jaksavuutta. Kun omia impulsseja
on vaikea kontrolloida ja toisten tarpeiden huomioiminen on vaikeaa, voi
seurauksena olla kärttyisyys ja poissaolevuus. Lapset saattavat tällöin
saada kokemuksen kovakouraisesta tai laiminlyövästä vanhemmuudesta.
(Solantaus, 2007, ss. 50–51)
Vanhemman sairauteen liittyvät tutkimukset ja hoitomuodot voivat olla rajuja sekä kivuliaita. Vanhemman voi olla vaikeaa ottaa vastaan sairauden
tuomaa todellisuutta itse, saati pystyä tukemaan tilanteessa mukana olevaa lasta. Vakavasti sairastuneet vanhemmat pelkäävätkin usein oman hyvän vanhemmuutensa puolesta ja syyttävät itseään lapsen joutuessa alttiiksi surulle, ahdistuneisuudelle ja epätietoisuudelle. Suojellessaan lapsiaan ylimääräiseltä kuormalta, he saattavat kuitenkin etääntyä heistä. Lapsen huomatessa normaalien rutiinien rikkoontumisen, hän voi tuntea
olonsa entistä pelokkaammaksi. (Schmitt, 2007, ss. 402–403)
Vanhemman sairastuessa hänen roolinsa perheessä muuttuu. Arkea pitää
järjestellä uudelleen vanhemman voinnin mukaan ja raskaat työt pitää
ehkä jättää kokonaan muille. Vastuu kotitöistä siirtyy ainakin osittain
muille perheenjäsenille. Perheen sisäisten suhteiden muutokset vaikuttavat myös lapseen. Lapset reagoivat yksilöllisesti kukin omalla tavallaan.
(Kuuppelomäki, 2000, 162–163)

4.3

Vanhemman masennuksen vaikutukset lapseen
Vakava sairaus tuo monesti mukanaan elämäntilannekriisin. Hoidot voivat
olla rankkoja ja voimia vieviä ja sairaus voi tuottaa stressiä ja olla jopa traumatisoivaa. Sairauteen liittyykin usein uupuminen ja masennus. Sairauteen liittyvä kipu voi aiheuttaa masennusta, mutta myös masennus voi tuntua kipuna. Sairastuneen mielialan muutokset olisi tärkeää tunnistaa ja
hoitaa. Sairastuneelle on avuksi, kun hän saa tietoa sairauden mukanaan
tuomasta psyykkisestä kuormasta ja hän kokee kokemiensa tunteiden olevan sallittuja. (Tays, 2016)
Florence Schmitt (2008) tutki väitöskirjassaan lapsen mielenterveyteen
vaikuttavia tekijöitä, kun vanhempi on sairastunut syöpään. Tutkimuksen
aineisto oli kerätty kuudesta Euroopan maasta, sekä Suomesta kootusta
aineistosta. Tutkimuksessa selvisi, että itse syöpä ei vaikuttanut mainittavasti perheen toimintakykyyn tai lapsen mielenterveyteen, mutta jos
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syövän lisäksi perheen äidillä, tai syöpään sairastuneella oli todettu masennus, perheen toimintakyky aleni. Johtopäätöksenä esitettiinkin perheen
lasten psyykkisten ongelmien ennaltaehkäisyksi syöpäpotilaiden masennuksen mahdollisimman varhaista seulontaa ja sen hoitoa.
Tutkimukset osoittavat, että noin puolet lapsista, joiden vanhempi kärsii
vaikeasta masennuksesta, kokee myös itse mielenterveysongelmia varhaiseen aikuisuuteen mennessä. Vanhempien psyykkisten ongelmien mukanaan tuomat lasten mielenterveysongelmat juontuvat erilaisista riskitekijöistä. Ne voivat liittyä lapseen, vanhempiin, kodin ihmissuhteisiin tai laajempaan ympäristöön. (Solantaus, 2007, s. 50)
Vanhemman masennus saattaa vaikuttaa haitallisesti perheen lapsiin, sillä se vaikuttaa heikentävästi myös hyvään vuorovaikutukseen. Kasvonilmeet, ryhti ja koko olemus kertovat vanhemman masennuksesta. Se
saattaa ilmetä haluttomuutena ja kyvyttömyytenä olla perheenjäsenten
seurassa. Huolehtivassa perheessä kärsimykseen osallistuvat muutkin perheenjäsenet. On luonnollista, että lapset yrittävät ilahduttaa alakuloista
vanhempaa. Kun lapsi huomaa, ettei vanhemman olo parane, saattaa hän
ajatella, ettei ole tehnyt tarpeeksi tai oikein. Kun lapsi yrittää lohduttaa ja
parantaa uudelleen ja uudelleen, hänen elämänsä keskittyy vanhemman
ongelmaan ja hänen omat tarpeensa jäävät toissijaisiksi. (Solantaus, 2006,
s. 233)
Vanhemman sairaudet eivät itsessään vaikeuta lapsen kehitystä. Jos perheessä ei ole muita liitännäispaineita tai vuorovaikutuksen esteitä, ei vanhemman paine ole lapsen kehitystä estävää. Vanhempien välille saattaa
kuitenkin tulla ristiriitoja. Toisen sairastuessa, vanhemmuutta ei pystytä
jakamaan kenties samalla tavalla kuin aiemmin ja terve vanhempi vastaa
arjesta ja lasten kanssa käytävästä vuorovaikutuksesta lähes yksin. Riski
myös terveen vanhemman masennukseen ja uupumiseen on tällöin huomattava. (Kaakkinen ym., 2009, s. 120)
4.4

Resilienssi ja suojaavat tekijät
Keltikangas-Järvisen (2010, s. 154) mukaan vanhemman vakava sairaus tai
vammautuminen ei automaattisesti tarkoita sitä, että lapsi kuormittuu.
Kuormittuminen riippuu paljon esimerkiksi siitä, minkä ikäinen lapsi on
vanhemman sairastuessa tai vammautuessa. Aivan pieni lapsi ei välttämättä ymmärrä vanhemman sairastumista, etenkin jos sairaus ei etene nopeasti. Kuten edellisessä alaluvussa kävi ilmi, puolet vakavasti masentuneiden lapsista kokee mielenterveysongelmia, mutta toisaalta puolet lapsista
eivät vaikeuksista huolimatta niitä koe. Lapsen selviytymistä voivat tukea
suojaavat tekijät ja resilienssi.
Resilienssillä tarkoitetaan yksinkertaistetusti lapsen hyvää kehitystä vaikeuksista huolimatta (Solantaus, 2007, s. 51). Resilienssiä on kuvattu myös
”psyykkiseksi kimmoisuudeksi”, joka liittyy kuormitustilan jälkeiseen
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hyvään palautumiskykyyn. Resilienssi mahdollistaa traumojen kohtaamisen ilman mielenterveyden häiriintymistä. (Tamminen, Karlsson & Santalahti, 2016, s. 429) Aiemmin se ymmärrettiin yksilön ominaisuudeksi,
mutta nykyään sen ajatellaan olevan muuttuva ja kehittyvä tila, joka syntyy
yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksesta. Kun resilienssiä on tutkittu, on
otettu käyttöön myös käsitteet suojaavasta tekijästä tai suojaavasta prosessista. Niillä tarkoitetaan asioita, jotka vaikeissa elämäntilanteissa suojaavat ihmisiä. (Solantaus, 2007, ss. 51–52) Lasten ja nuorten kasvuympäristön riskit ja suojaavat tekijät vaikuttavat toisiinsa. Vuorovaikutuksessa
ovat yksilön heikkoudet, vahvuudet ja psyykkinen kehitys. Myös elinympäristö voi vaikuttaa lapsen haavoittuvuuteen ja resilienssiin. (Tamminen
ym., 2016 s. 429)
Kun suojaavia tekijöitä vahvistetaan, tuetaan samalla lapsen kehitystä ja
ehkäistään psykososiaalisia ongelmia. Vanhemman hyvä hoito vaikuttaa
myönteisesti myös lapseen. Se ei kuitenkaan poista lapsen lisääntynyttä
riskiä somaattisiin sairauksiin tai mielenterveys- ja päihdeongelmiin. On
erittäin tärkeää, että lapsella on ymmärrys siitä, mikä vanhempaa vaivaa ja
mitä apua hän saa. On tärkeää, että lapsi ymmärtää, mikä hänen oma
osansa on sen suhteen, mitä voi tai ei tarvitse tehdä. Ymmärrys kehittyy
parhaiten jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa lapsen ja vanhemman välillä. Kun arjessa tulee vastaan sairauteen tai ongelmaan liittyviä kokemuksia, tarjoutuu vanhemmalle tilaisuus auttaa juuri sillä hetkellä lasta askarruttavissa kysymyksissä. Perheen ulkopuolisilla ei tähän ole samanlaista
mahdollisuutta. Arjessa tapahtuva kokemusten työstäminen tukee ymmärryksen kehitystä paremmin kuin yksittäinen tietoa lisäävä keskustelu.
(Kaakkinen ym., 2009, ss. 122–123)
Suojaavia tekijöitä ovat myös hyvät sisarussuhteet ja suhteet ikätovereihin
sekä mahdollisuus ikätasoiseen toimintaan. Kun lapsella on ymmärrystä
vanhemman sairaudesta, on hänellä paremmin mahdollisuus päästä osalliseksi myös muihin suojaaviin tekijöihin. Ymmärryksen ansiosta lapsi voi
viettää aikaa esimerkiksi kavereidensa kanssa, ilman luuloa siitä, että se
vaikuttaisi vanhemman sairauteen. Lisäksi päivähoidolla, koululla ja harrastuksilla voi olla merkittävä osa lapsen tukemisessa. Lapsen mahdollisuudella irrottautua huolen maailmasta ikätoverisuhteisiin on myönteinen
vaikutus. Myös luottamuksellinen suhde aikuiseen, joka on perheen ulkopuolelta, voi toimia suojaavana tekijänä. Lapsen kehitykselle tärkeä vuorovaikutussuhde voi muodostua esimerkiksi läheiseen sukulaiseen tai kouluterveydenhoitajaan. Kun lapsi voi jakaa huolia perheen ulkopuolisen
kanssa, hän tulee näkyvämmäksi itselleen ja hänen ymmärryksensä kasvaa. (Kaakkinen ym., 2009, s. 123–124)
4.5

Aiemmat opinnäytetyöt
Suomalaisia tutkimuksia vanhemman somaattisen sairauden tai vamman
vaikutuksista alaikäisiin lapsiin on verrattain vähän ja yhteisten käsitteiden
puuttuessa niitä on vaikea löytää. Yksittäisiä sairauskohtaisia tutkimuksia
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löytyy jonkin verran. Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien vanhempien lapsista löytyy enemmän tutkimustietoa.
Tähän lukuun on koottu kolme opinnäytetyötä, jotka sivuavat omaa opinnäytetyötämme. Tutkimukset ovat laadullisia ja niissä on tutkittu lapsen
näkökulmaa vanhemman ollessa vakavasti sairas tai vammautunut. Kahdessa tutkimuksessa tutkittiin lapsen elämää, kun vanhemmalla on fyysinen sairaus tai vamma. Kolmannessa tutkimus keskittyy lapsen tilanteeseen, kun vanhemmalla on psyykkinen sairaus. Kahdessa opinnäytetyössä
aineisto on koottu täysi-ikäistyneiltä, joiden vanhempi oli sairastunut heidän lapsuutensa aikana. Pro-gradu tutkielmassa on haastateltu alaikäisiä
lapsia.
Hiles tutki ”Lapsen arki ja selviytyminen äidin sairastaessa”- Pro-gradu –
tutkielmassaan lapsen arkea ja selviytymistä äidin ollessa vakavasti sairas.
Hiles haastatteli vuonna 2000 kahdeksaa 6–17-vuotiasta lasta, joiden äidit
sairastivat rintasyöpää tai MS-tautia. Haastateltavista viisi oli poikia ja
kolme tyttöjä. Selviytymiskeinoina tutkimuksessa nousi esiin lasten itsenäisyys ja äidin sairauteen liittyvien asioiden järkeistäminen tunnepohjalta käsittelyn sijaan. Asioiden järkeistäminen oli etenkin murrosikäisten poikien
tapa käsitellä äidin sairautta, kun kyseessä oli rintasyöpä, josta on mahdollista parantua. Hiles löysi tutkimusaineistostaan lasten selviytymiskeinoina
erilaisia tapoja suhtautua äitiin: Äidin toveri, äidin tukija, äidin apulainen,
itsenäinen järkeilijä, sekä sureva lapsi. Lapset olivat hyvin kiintyneitä äiteihinsä ja kontrolloivat käyttäytymistään käyttäytymällä kiltimmin. Äidin
avoimuus helpotti lapsen taakkaa ja äidin omalla suhtautumisella sairauteen oli suuri vaikutus. (Hiles, 2002, ss. 2, 15, 26, 30–33, 40)
Kellokumpu, Piirainen ja Viitala (2017) selvittivät opinnäytetyössään "Lapsena vammaisen vanhemman perheessä" tuen ja tiedon tarvetta lapsilla,
joiden vanhemmalla oli fyysinen vamma tai sairaus. Tutkimukseen osallistui kolme täysi-ikäistä henkilöä, joiden lapsuudessa toisella tai molemmilla
vanhemmilla oli todettu fyysinen vamma tai sairaus, joka vaikutti arjen liikkumiseen, työntekoon tai vaati jatkuvaa seurantaa. Tutkimuksen aineisto
kerätiin teemahaastatteluilla ja analysoitiin aineistolähtöisesti. Tutkimustuloksissa nousi esiin etenkin hyvät asiat, joita olivat esimerkiksi erilaisuuden hyväksyminen ja suvaitsevaisuus. Haastateltavat olivat kokeneet lapsuudessaan saaneensa turvallisen kiintymyssuhteen, eivätkä he kokeneet
vanhemmasta huolehtimista rasitteena. Tutkimuksesta ilmeni laajasti vanhemman vamman tai sairauden lapsen elämään tuomia erityispiirteitä ja
sen mukanaan tuomia tunteita.
Suutala perehtyi opinnäytetyössään psyykkisesti sairastuneen vanhemman lapsen omaisnäkökulmaan. Opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään
lapsen kokemusta vanhemman sairaudesta, sekä sen vaikutuksia lapsen
hyvinvointiin ja elämään. Kyselyn aineisto kerättiin verkkokyselynä, johon
saatiin 21 vastausta. Tutkimuksessa huomio kiinnittyi lapsen tiedon saantiin vanhemman psyykkisestä sairaudesta. Tiedon saanti oli suppeaa ja
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tietämättömyys aiheutti hämmennystä ja pelkoa. Vanhemman sairaus aiheutti voimakasta häpeää, turvattomuutta ja yksinäisyyttä. Lapsi saattoi
reagoida eristäytymällä sekä kärsimällä ahdistuksesta ja univaikeuksista.
Perheensisäiset roolijaot usein vääristyivät ja vuorovaikutussuhteet vaikeutuivat myös muiden perheenjäsenten kuin sairastuneen kanssa. Opinnäytetyössä tutkitut lapset olivat yhtä lukuun ottamatta jääneet ilman ammatillista tukea. Osassa perheitä, ei sairaudesta puhuttu edes perheen kesken ja esimerkiksi koululla tai päiväkodilla ei ollut tietoa tilanteesta.
Sairastunut ei välttämättä ollut saanut apua tai osannut sitä hakea. (Suutala, 2001, ss. 31, 48, 53)

5

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää, miten vanhemman vakava
sairaus tai vamma vaikuttaa perheen alaikäisiin lapsiin ja mihin he tarvitsevat tukea. Alaikäisten tuen tarpeiden tunnistaminen on avainasemassa
tukitoimien suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena on tuottaa lisätietoa siitä, minkälaisia osa-alueita ja näkökulmia on huomioitava tukitoimia suunniteltaessa.

5.1

Tutkimustehtävä ja -kysymykset
Opinnäytetyön pääkysymyksenä oli selvittää, miten vanhemman sairaus
tai vamma vaikuttaa lapseen ja millaista tukea lapsi tällöin kokee tarvitsevansa.
Alakysymyksiä ovat:
 Millaisia kokemuksia lapsilla oli ollut vanhemman sairastumisen tai
vammautumisen vaikutuksista elämäänsä ja hyvinvointiinsa?
 Millaista tukea lapsille oli edellä mainitussa tilanteessa tarjottu?
 Millaista tukea lapset olisivat toivoneet?
Tutkimus rajattiin 18–29-vuotiaisiin nuoriin aikuisiin, joiden vanhempi on
sairastunut tai vammautunut vakavasti vastaajan ollessa alaikäinen. Perusteena rajaamiselle oli se, että täysi-ikäiset vastaajat ovat saaneet jo hieman
etäisyyttä lapsuuteen ja pystyvät pohtimaan asiaa kenties laajemmin karttuneen elämänkokemuksensa pohjalta. Tarkoituksena oli rajata vastaajien
yläikäraja niin, ettei alaikäisyydestä ole kuitenkaan kulunut liian pitkää aikaa. Iän rajaamista pohtiessa otettiin yhtenä perusteena huomioon se,
että alaikäiset lapset saattavat olla lojaalimpia vanhempiaan kohtaan tai
toisaalta pitää tilannettaan normaalina. Koska aineistonkeruutapana oli
verkkokysely ja alaikäisenä osallistuvalle tarvitaan vanhemman lupa, olisi
se ollut käytännössä hankalaa toteuttaa turvallisesti verkon välityksellä
anonymiteettia vaarantamatta.
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5.2

Laadullinen ja määrällinen tutkimusote
Opinnäytetyössä käytettiin sekä laadullista että määrällistä tutkimusotetta. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia ja ymmärtää aineistolähtöisesti kyselyyn vastanneiden kokemuksia.
Laadullista eli kvalitatiivista analyysia on mahdollista toteuttaa erilaisilla
menetelmillä. Yhteistä kaikissa ovat näkökulmat, jotka liittyvät kohteen
esiintymisympäristöön, taustaan, tarkoitukseen, merkityksiin ja ilmaisuun
sekä kieleen. (Jyväskylän Yliopisto, 2015) Laadullinen aineisto on usein monimuotoista. Tutkijan tehtävänä on kuunnella, lukea ja katsella aineistoa,
jotta hän voi löytää tutkimuskysymyksen kannalta tärkeimmät tiedot. (Kananen 2017, s. 160) Tässä opinnäytetyössä laadullisen tutkimusotteen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä siitä, millaisia lasta kuormittavia tekijöitä
lapsen hyvinvointiin ja arkeen liittyy ja millainen tuen tarve lapsella on, kun
perheen vanhempi on vakavasti sairastunut tai vammautunut.
Määrällisen tutkimusmenetelmän tarkoituksena on tuottaa tietoa numeroina. Tutkija tulkitsee niitä sanallisesti pyrkien puolueettomuuteen. Määrällisen tutkimuksen tavoite on kuvata, selittää, vertailla tai kartoittaa erilaisia tutkittavia asioita. Määrällisen tutkimuksen avulla voidaan tutkia esimerkiksi, kuinka usein jokin tutkittava asia ilmenee tai miten paljon se vaikuttaa johonkin toiseen asiaan. (Vilkka, 2007, ss. 13–14, 22–23) Tämän
opinnäytetyön tutkimuksessa määrällinen tutkimusmenetelmä ja sen
strukturoidut kysymykset tukevat ja tarkentavat laadullista tutkimusta ja
lisäävät tutkimuksen luotettavuutta.

5.3

Aineistonkeruu
Aineistonkeruussa pyrittiin tavoittamaan mahdollisimman monta nuorta
aikuista, joiden lapsuudessa vanhemmalla on ollut vakava sairaus tai
vamma. Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmäksi valittiin verkkokysely,
jotta kohderyhmän nuoria aikuisia tavoitettaisiin mahdollisimman hyvin
sosiaalisen median avulla. Kysely tarjottiin julkaistavaksi Facebookin välityksellä muun muassa Omaishoitajaliiton alueellisilla Facebook-sivuilla,
sekä erilaisista sairauksista kärsivien läheisten vertaistukiryhmissä. Kyseisten ryhmien yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 7000 henkilöä. Pääpaino valituissa ryhmissä on somaattisissa eli fyysisissä sairauksissa, kuten MStaudissa ja syövässä. Koska monet ryhmät ovat suljettuja, kyselyn julkaiseminen ryhmässä tehtiin ottamalla yhteys ryhmien ylläpitäjiin. Muutamasta
ryhmästä ei vastausta saatu, mutta niistä, joista saatiin, luvattiin kysely
saatesanoineen julkaista.
Tutkimuksen kyselylomakkeessa oli monivalintakysymyksiä, avoimia kysymyksiä ja asenneasteikkoja. Monivalinta- ja asenneasteikon kysymyksiin
oli annettu valmiit vastausvaihtoehdot. Avoimissa kysymyksissä oli tavoitteena saada vastaajan omia ajatuksia hänen omasta näkökulmastaan ja
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kokemuksistaan. Tila omalle kertomukselle koettiin tärkeäksi ja avoimet
kysymykset antoivat siihen mahdollisuuden. Lomakkeeseen oli valittu
myös sekamuotoisia kysymyksiä, joissa oli annettu valmiita vaihtoehtoja
sekä tila omalle vastausvaihtoehdolle. Kysymyksiä kysymyslomakkeelle valittiin yhteensä 16 kappaletta. Kysymykset koskivat vastaajien taustatietoja
sekä tietoa siitä, millainen tilanne oli vastaajan ollessa alaikäinen, millaista
tukea vastaaja oli saanut ja millaista tukea hän olisi toivonut. Kysymyslomake on opinnäytetyön liitteenä. (Liite 2)
Kysymyslomakkeen kieli muotoiltiin mahdollisimman lähelle arkikieltä
niin, että kysymykset varmasti ymmärretään ja niihin vastaaminen on helppoa. Kysymysten määrä pidettiin mahdollisimman pienenä, jotta keskeytyneiden vastausten määrä pysyisi vähäisenä. Tämä koettiin erityisen tärkeäksi, koska vastaajien löytymisen arveltiin jo etukäteen olevan vaikeaa. Kyselyyn pystyi osallistumaan myös älypuhelimella. Strukturoitujen kysymysten arveltiin helpottavan ja nopeuttavan kyselyyn vastaamista.
Opinnäytetyössä ei haluttu lähteä liikkeelle ongelmalähtöisesti ja siitä oletuksesta, että vanhemman sairastuminen tai vammautuminen tarkoittaa
automaattisesti sitä, että lapsen elämä kuormittuu ja hän tarvitsee ulkopuolista tukea. Tutkimuksessa annettiin vastaajille tasapuoliset mahdollisuudet tuoda esiin niin positiiviset, negatiiviset, kuin neutraalitkin näkökulmat.
5.4

Aineiston analysointi
Toteutettu tutkimus sisältää määrällisen aineiston lisäksi myös laadullista
aineistoa, sillä mukana on useita avoimia kysymyksiä. Eri aineistojen analysoinnissa jakoa määrälliseen ja laadulliseen analyysiin, voidaan pitää analyysimenetelmien perusjaotteluna. Raja analyysien välillä ei kuitenkaan ole
ehdoton, vaan monet analyysimenetelmistä asettuvat laadullisen ja määrällisen välimaastoon. (Jyväskylän Yliopisto, n.d.)
Käytettäessä määrällistä eli kvantitatiivista analyysimenetelmää, saadaan
kuva muuttujien välisistä suhteista ja eroista. Muuttujalla tarkoitetaan esimerkiksi jotain henkilöön liittyvää asiaa, toimintaa tai ominaisuutta, josta
määrällisessä tutkimuksessa halutaan tietoa. Määrällinen tutkimus vastaa
kysymykseen, kuinka paljon tai miten usein. Tutkimustulokset ovat objektiivisia. Mittareina käytetään kysely-, haastattelu- tai havainnointilomakkeita. Määrällisessä tutkimuksessa tutkimustieto saadaan numeroina ja
ryhmitellään numeeriseen muotoon. Tutkijan tehtävä on tulkita ja selittää
tieto sanalliseen muotoon, sekä kuvata asioiden yhteneväisyyksiä tai eroavaisuuksia. (Vilkka, 2007, ss.13-14)
Laadullista eli kvalitatiivista analyysia on mahdollista toteuttaa eri tavoin.
Käytettäessä teemoittelua laadullisen aineiston analyysissa, tekstimassan
osista etsitään joko yhdistäviä tai erottavia seikkoja. Myös teorialähtöinen
teemoittelu on mahdollista. Koodaus ja kvantifiointi ovat menetelmiä,
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joita voidaan hyödyntää teemojen muodostamisessa. Keskeisiä seikkoja
voidaan havainnoida taulukoinnin avulla. Näiden perusteella voidaan lähteä miettimään aineistosta yhdistäviä nimittäjiä eli teemoja. (SaaranenKauppinen & Puusniekka, 2006) Vastauksista irrotetut sitaatit ovat mielenkiintoisia, mutta eivät riitä pitkälle menevään analyysiin ja johtopäätöksiin.
Teemoittelun onnistuminen edellyttää teorian ja empirian vuorovaikutusta. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 175)
5.5

Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus
Opinnäytetyön luotettavuutta tarkastellaan opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa. Luotettavaa ja uskottavaa tutkimustietoa saadaan, kun jokainen
vaihe on tehty oikein. Tutkimuksen suunnittelu ja toteutusvaihe ovat
avainasemassa. Määrällisen tutkimuksen luotettavuus perustuu luonnontieteisiin ja tulosten tarkasteluun numeerisesti, jolloin tutkimus on helpommin toistettavissa. Laadullisen tutkimuksen luotettavuusarviointi on
haastavampaa, sillä luonnontieteiden luotettavuusmittarit eivät päde sellaisinaan yhteiskuntatieteissä. Laadullisessa tutkimuksessa saattaa tulkinta
vaihdella etenkin näkökulmaa vaihtamalla. Tutkimuksen luotettavuutta lisääkin, jos toinenkin tutkija päätyy samaan johtopäätökseen. (Kananen,
2013, ss. 114–119)
Opinnäytetyön luotettavuus otettiin huomioon tutkimuksen suunnitteluvaiheessa etenkin verkkokyselyn osalta, jotta kyselyyn saadut vastaukset
olisivat mahdollisimman luotettavia ja vertailukelpoisia. Verkkolomakekyselyn kysymykset aseteltiin sellaiseen muotoon, että kaikki vastaajat ymmärtävät kysymyksen samalla tavalla. Kysymykset pyrittiin laatimaan niin,
ettei niistä synny vastaajalle oletuksia tai etukäteisodotuksia. Avointen kysymysten vastausten tulkinnassa luotettavuutta paransi se, että samaan
tulokseen päätyi kaksi tutkijaa. Anonyymin verkkolomakekyselyn luotettavuutta ei kuitenkaan voinut täysin osoittaa. Esimerkiksi vastaajan iästä tai
tarkoitusperistä ei voida olla täysin varmoja. Vastauksia tarkastellessa mikään ei kuitenkaan viitannut vilpillisyyteen.
Eettisiä periaatteita ihmistieteellisessä tutkimuksessa on kunnioittaa tutkittavien yksityisyyttä, tietosuojaa ja itsemääräämisoikeutta. Lisäksi on vältettävä tutkittavien vahingoittumista. (Arene, 2018, s. 8) Toteutetussa tutkimuksessa on aiheen valinnasta lähtien pohdittu eettistä näkökulmaa. Arkaluontoiseksi aiheen tekee erityisesti se, että tutkimus koski lapsuuden
kokemuksia, jotka on saatettu kokea traumaattisiksi. Kokemuksen avaaminen voisi näin ollen aiheuttaa tutkittavalle tuskaa. Tutkimus oli kuitenkin
perusteltu, koska lapsen tuen tarpeesta tarvitaan lisää tietoa. Eettisyys
huomioitiin tutkimuksessa siten, että tutkittaviksi ei valittu alaikäisiä lapsia, vaan tutkimuksen aineisto kerättiin täysi-ikäistyneiden vastaajien lapsuudenkokemuksista. Tutkittavien yksityisyys, tietosuoja ja itsemääräämisoikeus huomioitiin, ja kyselyyn vastanneille annettiin kyselyn saatteessa tieto siitä, mitä kyselyyn osallistuminen tarkoittaa. (Liite 1) Tutkimukseen osallistuminen oli täysin vapaaehtoista ja tapahtui anonyymisti.
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Vastaajat antoivat suostumuksensa tutkimukseen vastaamalla ja lähettämällä kyselylomakkeen. Opinnäytetyöhön kyselystä nostetut lainaukset
käsiteltiin niin, ettei vastaajaa pystytä sen perusteella tunnistamaan. Tunnistettavuuden estämiseksi samaan lainaukseen ei myöskään laitettu monia vastaajan tilanteeseen liittyviä asioita. Kyselyn vastaukset säilyttiin
huolellisesti ja vain opinnäytetyön tekijöiden ja opinnäytetyön ohjaajan oli
mahdollista tutustua niihin. Kyselyn vastaukset hävitetään opinnäytetyön
valmistuttua.

6

MÄÄRÄLLISET TUTKIMUSTULOKSET
Tässä luvussa esitellään tutkimuksen määrälliset tulokset ja avataan ne sanallisesti. Numerotieto on esitetty absoluuttisina lukuina, kuvina, sekä prosenttilukuina. Määrälliset tutkimustulokset perustuvat tutkimuksen kyselyyn vastanneiden taustatietoihin, monivalintakysymyksiin ja asenneasteikoihin. Analysointivaiheessa aineistoa on tutkittu webropol-ohjelman
muodostamien taulukoiden perusteella ja tarkasteltu muuttujien jakaumia. Tuloksissa on kiinnitetty huomiota aineiston suuriin ja pieniin arvoihin, joiden perusteella on etsitty vastaajia yhdistäviä tekijöitä, sekä heidän tuen tarpeitaan. Mahdollisia riippuvuuksia on etsitty ristiintaulukoinnin avulla. Tulokset on avattu tässä luvussa kyselyn mukaisessa järjestyksessä. Joihinkin määrällisen aineiston kysymyksiin oli jätetty tila, johon vastaajalla oli mahdollisuus kirjoittaa itse asia, joka puuttui vastausvaihtoehdoista. Tästä johtuen muutaman alaluvun tuloksessa on myös laadullisen
tarkastelun piirteitä.

6.1

Kyselyyn vastanneiden taustatiedot
Tutkimukseen liittyvä verkkokysely oli auki kuusi viikkoa loka-marraskuussa 2018. Kyselyyn saatiin 17 vastausta, joista 16 täytti tutkimukselle
asetetut kriteerit ja otettiin mukaan tutkimukseen. Vastaajista nuorimmat
olivat 18-vuotiaita ja vanhimmat 29-vuotiaita. Naisia vastaajista oli 15 ja
miehiä yksi. Alla olevasta pylväsdiagrammista on nähtävissä vastaajien ikäjakauma lukumäärittäin. (Kuva 2.)

Kuva 2.

Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma (N16)
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Kyselyssä selvitettiin perheen kokoonpanoa kysymällä, ketä vastaajan perheeseen kuului, sekä millaiset asuinjärjestelyt heillä oli vanhemman sairauden tai vamman aikana. Vastaajista 13 ilmoitti, että he asuivat yhdessä molempien vanhempien kanssa. Kaksi vastaajaa asui sairastuneen yksinhuoltajavanhemman kanssa. Vastaajista lähes kaikki, yhtä lukuun ottamatta,
asuivat sairastuneen tai vammautuneen vanhemman kanssa samassa taloudessa. Yksi vastaajista asui toisen vanhemman luona. Yhdessä vastauksessa mainittiin sairastuneen vanhemman asuneen noin vuoden verran laitoksessa, mutta palanneen takaisin kotiin. Kahta vastaajaa lukuun ottamatta, vastaajilla oli sisaruksia.
Vastauksissa kahdeksassa perheessä sairastunut tai vammautunut vanhempi oli isä ja seitsemässä tapauksessa perheen sairastunut tai vammautunut oli äiti. Näiden lisäksi yhden vastaajan vastauksesta ilmeni, että hänen molemmat vanhemmat olivat sairastuneita, näin ollen kyselymme 16
vastausta sisälsi yhteensä 17 sairastunutta tai vammautunutta vanhempaa.
6.2

Vanhemman sairaus tai vamma ja lapsen saama tieto
Tutkimuksen lähtökohtana oli, että vakava sairaus tai vamma tarkoittaa
henkeä uhkaavaa, kuolemaan johtavaa tai elämänlaatua selkeästi heikentävää sairautta tai vammaa. Kaikilla kyselyyn osallistuneiden vanhemmilla
oli selkeästi kriteerit täyttävä sairaus tai vamma.
Kyselyyn vastanneista suurin osa, 13 vastaajaa, ilmoitti vanhemmallaan olleen jokin fyysinen sairaus tai vamma ja kuusi vastaajista ilmoitti vanhemmalla olleen psyykkinen sairaus. Tuloksissa on huomioitava, että kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vaihtoehto ja näin ollen joillakin vanhemmilla oli sekä fyysinen, että psyykkinen sairaus. Kaksi vastaajaa ei
osannut sanoa, oliko kyse fyysistä vai psyykkisestä sairaudesta tai vammasta.
Kyselyssä annettiin mahdollisuus tarkentaa, minkälaisesta sairaudesta oli
kyse, johon kaikki kyselyyn osallistuneet olivat vastanneet. Tarkastelussa
ilmeni, että yhtä vastaajaa lukuun ottamatta, kaikkien vastaajien vanhemmalla oli jokin somaattinen, eli fyysinen sairaus tai vamma ja näiden lisäksi
saattoi olla psyykkisiä sairauksia.
Yleisimmin vastauksissa kerrottiin aivoihin liittyvästä sairaudesta tai vammasta. Nämä mainittiin kuudessa vastauksessa, joista kahdessa kyse
oli MS-taudista. Neljä kertaa kyseessä oli vanhemman syöpä. Kolmessa
vastauksessa vanhemman sairaudeksi oli määritelty reumasairaus. Muita
vastauksissa mainittuja sairauksia tai vammoja olivat sydänsairaudet, jotka
mainittiin kaksi kertaa. Yksittäisissä vastauksissa oli mainittu halvaantuminen, sekä harvinainen sairaus, jota emme vastaajan anonymiteetin
vuoksi voi tarkentaa. Sairauksista oli mainittu muun muassa kolme kertaa
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masennus, sekä kerran persoonallisuushäiriö, kaksisuuntainen mielialahäiriö, työuupumus, mielenterveyden ongelmat sekä alkoholismi.
Lisäksi kartoitettiin vastaajien tiedonsaantia vanhemman sairauteen tai
vammaan liittyen. Tiedonsaantiin liittyvässä kysymyksessä oli valmiit vastausvaihtoehdot, sekä mahdollisuus tarkentaa, mistä tietoa oli saanut.
Tiedonsaannin kysymyksessä 13 vastaajaa ilmoitti saaneensa tietoa vanhemman sairaudesta tai vammasta, mutta heistä viisi arvioi tiedonsaannin
olleen kuitenkin vähäistä. Kolme vastaajista koki jääneensä kokonaan ilman tietoa. Kaikki 13 vastaajaa tarkensi, mistä oli tietoa saanut ja näistä
kymmenessä vastauksessa kerrottiin tietoa tulleen vanhemmilta. Neljässä
vastauksessa mainittiin tiedon lähteeksi internet ja kahdessa vastauksessa
oli tietoa saatu sairauteen liittyvästä liitosta tai kerhosta. Yhdessä vastauksessa mainittiin, että tietoa oli saatu sairaalasta, samoin yhdessä vastauksessa oli mainittu tietoa saaduksi muilta sairastuneilta.
6.3

Vanhemman sairauden tai vamman kuormittavuus
Vanhemman sairauden tai vamman kuormittavuutta selvitettiin monivalintakysymyksillä. Niissä selvitettiin, lisääntyivätkö tietyt arkeen liittyvät
asiat vanhemman sairauden tai vamman takia vastaajan ollessa alaikäinen. Vastausvaihtoehtoihin valittiin asioita, jotka saattavat lisääntyä vanhemman sairauden tai vamman aiheuttaman toimintakyvyn laskemisen seurauksena ja jotka saattavat liittyä omaishoitotilanteisiin.
Kuormittavuutta kartoittavassa monivalintakysymyksestä nousi selkeästi
kolme asiaa, joiden vastaajat kokivat lisääntyneen. (Kuva 3.) Eniten koettiin
lisääntyneeksi kotityöt. 16 vastaajasta 12 ilmoitti kotitöiden lisääntyneen.
Vastaajista kymmenen koki henkisen tuen antamisen sairastuneelle tai
vammautuneelle vanhemmalle lisääntyneen. Kahdeksan vastaajaa ilmoitti
perheenjäsenestä huolehtimisen lisääntyneen. Vastaajille annettiin mahdollisuus tarkentaa, kenestä perheenjäsenestä oli kyse. Kaikki vastanneet
tarkensivat vastaustaan ja yhtä lukuun ottamatta kaikissa vastauksissa oli
mainittu sisaruksesta huolehtimisen lisääntyminen. Yhdessä vastauksessa
oli mainittu vastaajan huolehtivan molemmista vanhemmistaan ja yhdessä
vastauksessa mainittiin sisaruksen huolehtimisen lisäksi sairastuneesta
vanhemmasta tai vanhemmista huolehtiminen.
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Kuva 3.

Vanhemman sairauden tai vamman takia lisääntyneiksi koetut
asiat prosentuaalisesti esitettyinä (N=16)

Osassa vastauksissa näkyi sairaan tai vammautuneen fyysinen avustaminen, henkilökohtainen avustaminen, sekä lääkehoidossa avustaminen.
Näihin edellä mainittuihin vastausvaihtoehtoihin vastattiin kuhunkin
kolme kertaa. Lisäksi kysymyksessä oli annettu vaihtoehdoksi kertoa vapaasti jokin muu asia, mikä lisääntyi vanhemman sairauden tai vamman
takia. Tämän kohdan oli täyttänyt kolme vastaajaa. Vastauksissa mainittiin
jokapäiväisissä askareissa auttaminen, asioista muistuttaminen ja yksi vastaaja mainitsi stressin lisääntyneen. Kuormittavuutta kartoittavassa kysymyksessä ainoastaan yksi vastaaja ei kokenut kuormittavuuden lisääntyneen missään kysytyssä asiassa.
Perinteisessä roolijaossa on perheen äidin ajateltu olevan enemmän vastuussa kotitöistä sekä lasten hoidosta. Tämän johdosta tutkimusaineistosta selvitettiin, vaikuttiko vastaajien kotitöiden ja sisaruksista huolehtimiseen se, oliko sairastunut perheen äiti vai isä. Ristiintaulukoinnin tuloksena selvisi, ettei sairastuneen tai vammautuneen vanhemman sukupuolella ollut suurempaa merkitystä. Sairastuneista tai vammautuneista vanhemmista kahdeksan oli äitejä ja yhdeksän isejä. Jos sairastunut oli äiti, kotityöt lisääntyivät seitsemällä vastaajalla ja jos taas sairastunut tai vammautunut oli isä, kotityöt lisääntyivät kuudella vastaajalla. Tulokset olivat
tasaiset myös vastaajien sisaruksista huolehtimisen suhteen. Kolmella vastaajalla lisääntyi sisaruksesta huolehtiminen, jos sairastunut tai vammautunut oli äiti ja neljällä, sairastuneen tai vammautuneen ollessa isä.
Kun lapselle annetaan väliaikaisesti tehtäväksi esimerkiksi huolehtia pikkusisaruksesta hänen ikätasolleen sopivalla tavalla, se saattaa vahvistaa
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lapsen psyykkistä kasvua. Sisaruksesta huolehtiminen muuttuu kuitenkin
haitalliseksi, jos sisaren hoitovastuuta annetaan pitkäaikaisesti ja se häiritsee lapsen normaalia arkea ja näin ollen myös ikätason mukaista kehitystä.
Tällöin kyse voi olla parentifikaatiosta, joka tarkoittaa perheenjäsenten
roolien vaihtumista, jolloin esimerkiksi vanhemman sairaudesta johtuen,
lapselle annetaan liikaa vastuuta vanhemmille kuuluvista tehtävistä. (Soisalo, 2012, s. 199 & Piha & Aaltonen, 2016, s. 150)
6.4

Kokemukset hyvinvoinnista ja arjen sujumisesta
Vastaajien hyvinvointia vanhemman sairauden tai vamman seurauksena
kartoitimme määrällisesti strukturoidulla skaalakysymyksillä, joihin vastaajilla oli mahdollista vastata omaa silloista tilannettaan parhaiten kuvaavalla
vaihtoehdolla. Kysymyksen teemoiksi otimme yleisesti hyvinvointiin liittyviä aihealueita. Kysymykseen vastasi kaikki 16 vastaajaa. Kysymyskohtaiset
vastaajamäärät on esitetty alla olevassa kuviossa. (Kuva 4.)

Kuva 4.

Vanhemman sairauden tai vamman vaikutukset hyvinvointiin
(N=16)

Hyvinvointia heikentävistä tekijöistä nousi selkeästi esiin tilanteen vaikutus mielialaan, jonka 13 vastaajista koki heikentyneen. Puolet vastaajista
koki vanhemman sairauden tai vamman vaikuttaneen omaan jaksamiseensa. Vastaajista kuusi koki unenlaadun heikenneen. Harrastusmahdollisuuksien heikkenemistä vanhemman sairauden tai vamman takia koki
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melkein puolet. Vastaajista reilu kolmasosa vastasi, että vanhemman sairaus tai vamma vaikutti heikentävästi perhesuhteisiin.
Vanhemman sairaudella tai vammalla koettiin olevan myös positiivisia vaikutuksia. Melkein puolet vastaajista koki empatiakykynsä paremmaksi
vanhemman sairauden tai vamman ansiosta. Vastaajista seitsemän koki itsenäistyneensä aiemmin perhetilanteensa takia. Neljä vastaajista koki vanhemman sairauden tai vamman vaikuttaneen perhesuhteisiin positiivisesti.
Monissa hyvinvointiin liittyvissä osa-alueissa koettiin, ettei vanhemman
sairaus tai vamma ole kysyttyihin asioihin juuri vaikuttanut. Puolet vastaajista eivät kokeneet perhetilanteen vaikuttaneen kaverisuhteisiin. Samoin
puolet vastanneista eivät kokeneet myöskään koulumenestyksen kärsineen vanhemman sairauden tai vamman takia. Vastaajista reilu kolmasosa
koki, ettei vanhemman sairaus tai vamma vaikuttanut vastaajan itsetuntoon.
Vastaajille annettiin mahdollisuus kertoa, jos he olivat kokeneet lisäksi
muunlaisia vaikutuksia hyvinvointiinsa kuin strukturoidussa kysymyksessä
tuli ilmi. Vastauksista nousi esiin etenkin tunteita, esimerkiksi huoli läheisistä, sekä pelot.
Huoli vanhemmasta ja muiden jaksamisesta.
Suuri pelko ja ahdistus ihan pienestä saakka, mitä ei osannut
käsitellä. Samaa taakkaa kannan edelleen.
Pelkoja, varovaisuutta, konfliktien välttelyä.
Vastauksissa kerrottiin myös positiivisista muutoksista ja vaikutuksista,
joita vanhemman sairauden tai vamman seurauksena oli koettu. Suvaitsevaisuus, sekä auttamisen halu mainittiin itsestäänselvyytenä.
Toisten ihmisten kunnioitus ja hyväksyminen sellaisena, kuin
ovat on ollut luonnollista, samaten toisten auttaminen tulee
ns. selkärangasta.
Jos äiti rojahti kävelyn jälkeen lattialle, osasin jo hyvin pienenä (n.2-vuotiaana) tuoda puhelimen vanhemmalle. Opin
myös suvaitsevaisuutta, kun
olen
tottunut näkemään
eri kuntoisia ihmisiä.
Lisäksi vastauksissa mainittiin riittämättömyyden tunne itsesyytöksineen vanhemman sairauden takia, sekä sairauden mukanaan tuoma taloudellisen tilanteen heikkeneminen, joka vaikutti muun muassa lapsen
vaatteiden hankintaan.
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Huonon lapsen tunne siitä, etten voi parantaa äitiä.
Isän taloudellinen tilanne oli huono sairastelun takia, joten taloudellista tukea emme vanhemmalta saaneet.
6.5

Tuen saaminen lapsena
Tuen saamista, kun vastaaja oli alaikäinen, kartoitettiin strukturoidulla monivalintakysymyksellä. Kuudestatoista vastaajasta 11 vastasi saaneensa tukea omalta perheeltään. Kuusi vastaajaa oli saanut tukea myös ystävältä ja
viisi vastaajaa sukulaiselta. Terveydenhoitajalta, psykologilta tai opettajalta oli kultakin saanut tukea vain kaksi vastaajista. Lisäksi sairaalahenkilökunnalta tai lastensuojelun perhetyöntekijältä oli kummaltakin saanut
tukea yksi vastaajista. Kaksi vastaajaa ilmoitti, ettei ole saanut tukea keneltäkään.
Viisi vastaajaa ei kokenut saaneensa tukea omalta perheeltään. Heistä
kaksi ilmoitti, etteivät he saaneet tukea keneltäkään, ei perheeltään, suvultaan, ystäviltään tai muilta aikuisilta. Näiden vastaajien perhetilannetta
tarkemmin tutkittaessa ilmeni, että yksi vastaajista oli asunut kaksin sairastuneen vanhemman kanssa. Loput neljä vastaajaa olivat asuneet molempien vanhempien, sekä sisarusten kanssa samassa taloudessa, mutta
olivat silti kokeneet jääneensä ilman perheen tukea.
Vakavasti sairaan tai vammautuneen vanhemman lapsen pääseminen tukitoimien piiriin on haasteellista, sillä lasten tuen tarvetta ei välttämättä
tunnisteta. Somaattisen lääketieteen kehittyessä sairauksien hoito on parantunut, mutta se keskittyy potilaan parantamiseen ja oireiden poistamiseen. Vakavasti sairastuneen hoito siirretään omalta terveysasemalta erityissairaanhoitoon yliopistollisiin sairaaloihin, jolloin lääkärit saattavat
vaihtua usein ja potilaan elämäntilanne ja lähiomaiset saattavat jäädä huomioimatta. Myös lapsi on sairastuneen lähiomainen. Lapsen tilannetta helpottaa kuitenkin jo se, että vanhemmat saavat apua ja he voivat psyykkisesti riittävän hyvin, jolloin he jaksavat huolehtia myös lapsen hyvinvoinnista. Sairaalassa lasten osastoilla huolehditaan, että lapsi voi viettää aikaa
tiiviisti vanhempansa kanssa, mutta aikuisten osastoilla ei ole samanlaista
mahdollisuutta, että lapsi voisi viettää pidempiä aikoja sairastuneen vanhemman kanssa, esimerkiksi sairaalan järjestämässä perhehuoneessa.
(Schmitt, 2007, ss. 398–399, 406–407)
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7

LAADULLISET TUTKIMUSTULOKSET
Tässä luvussa esitellään sanallisesti opinnäytetyön laadulliset tutkimustulokset, jotka on saatu aineistoa analysoimalla. Aineiston sisällönanalyysi on
tehty aineistolähtöisen luokittelun avulla. Aineisto on luettu läpi useita
kertoja sisällön hahmottamiseksi ja aineistosta on poimittu oleellisia sisältöjä tutkimustehtävään peilaten. Lukuun lisätyt suorat lainaukset havainnollistavat aineistosta esiin nousseita teemoja.

7.1

Perheen ilmapiiri
Perheen ilmapiiriä kartoittava kysymys oli laadittu avoimeksi kysymykseksi. Vanhemman sairauden tai vamman aikaista ilmapiiriä koskevaan
kysymykseen vastasi kaikki 16 vastaajaa. Tuloksista ilmeni, että jos ilmapiiri koettiin huonoksi, kuvailtiin sitä kireäksi, ärsyyntyneeksi, varovaiseksi,
tasoittelevaksi ja pelokkaaksi. Ilmapiirin kuvailtiin aiheuttaneen alakuloa, masentuneisuutta ja huolestuneisuutta. Huolen kuvailtiin tehneen ilmapiiristä stressaavan ja ahdistavan. Huonoon ilmapiiriin sisältyivät lisäksi
kiukuttelu, riidat ja hiljaisuus.
Ilmapiiri huononi sairauksien myötä ja lapset ottivat vastuun
perheen kannattelemisesta.
Asioista ei puhuttu paljoa, eikä myöskään tunteista.
Stressaantunut, ahdistunut, kaikki huolissaan tilanteesta.
Kun ilmapiiri koettiin hyväksi, kuvailtiin sen olevan tiivis sairauden tai vamman aiheuttaman tilanteen vuoksi. Myönteiseksi ilmapiirin oli tehnyt
myös tunteista puhuminen. Osa koki ilmapiirin rakastavaksi, ymmärtäväiseksi, lämpimäksi ja kannustavavaksi. Positiiviseksi mainittiin se, että
sairauden myötä toisen vanhemman suhtautuminen sairastuneeseen parani. Myös huumori mainittiin myönteisenä piirteenä perheen ilmapiirissä.
Kaksi vastaajaa kuvaili ilmapiiriä normaaliksi.
Siis hyvä, mutta asiasta olisi pitänyt puhua ja kertoa rehellisesti mitä on meneillään, tuntuu että siinä jäi aika yksin.
Ilmapiiri ollut todella tiivis isän sairauden myöten, koska on
ollut niin ylä- kuin alamäkiä. On joutunut väkisinkin vetämään yhtä köyttä, että eteenpäin on päästy.
Ajoittain kireä ja huolestunut, yhtenä ajanjaksona jo valmistauduttiin kuolemaan, samalla lämmin ja huumorintajuinen.
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Emme aikaisemmin olleet tottuneet puhumaan kovinkaan
paljoa tunteistamme, mutta sairauden yllättäessä oli tavallaan pakko opetella siihen. Tunteista puhuminen oli aluksi
vaikeaa.
Rakastava, ymmärtäväinen ja kannustava. Positiivinen
asenne!
Perheen sisäisen ilmapiirin merkitys korostui verrattaessa vastauksia tuen
tarpeeseen. Ne vastaajat, jotka olivat kuvailleet ilmapiiriä negatiiviseksi, ilmaisivat myös useammin kysymyksessä 15 tuen tarpeita. Positiiviseksi ilmapiiriä kuvailleet taas ilmaisivat tuen tarpeita huomattavasti vähemmän.
Ilmapiirin laadulla oli vaikutusta myös siihen millainen sävy kysymyksen 16
kertomuksista välittyi. Kukaan niistä, joka kuvaili lapsuuden kodin ilmapiiriä positiiviseksi, ei kuvaillut vain negatiivisesti arkeaan. Kun taas ne, joiden
perheessä vallitsi negatiivinen ilmapiiri, kuvailivat arkeaankin lähinnä negatiivisesti.
Myös Solantaus ja Punamäki (2008, s. 192) korostavat, että jos lapsella on
hyvä suhde vanhempiin ja hän kokee perheen ilmapiirin turvalliseksi, se voi
vaikuttaa myönteisesti lapsen mielenterveyteen ja kehitykseen stressaavissa olosuhteissa.
7.2

Arjen kuvaaminen
Yksi kysymyksistä oli avoin kysymys (kysymys 16), jossa vastaajat saivat
kertoa vapaasti kokemuksiaan siitä, miten vanhemman sairaus tai vamma
oli vaikuttanut elämään tai kuvailla silloista arkeaan. Koimme tärkeäksi
sen, että vastaajat saivat mahdollisuuden kertoa vapaasti omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan sekä nostaa esiin juuri niitä asioita, mitkä he kokivat
itse tärkeäksi.
Vastauksista kävi ilmi se, että vanhemman vakavan sairauden tai vamman
vaikutukset koettiin yksilöllisesti. Kysymykseen vastasi 12 vastaajaa. Neljässä vastauksessa tuotiin esiin ainoastaan positiivisia asioita, viidessä vain
negatiivisia. Sekä positiivisia että negatiivisia mainintoja oli kolmessa vastauksessa. Aineisto pilkottiin etsimällä vastauksista sanoja ja lauseita, joilla
vastaajat kuvailivat kokemiaan vaikutuksia. Ne laitettiin omaan luetteloon
ja jaettiin vielä erikseen positiivisiksi ja negatiivisiksi luokiteltavissa oleviin
vaikutuksiin. Positiiviset ja negatiiviset vaikutukset järjesteltiin vielä teemoihin. Positiiviseksi koetut vaikutukset jaettiin kolmeen teemaan, jotka
ovat perhe, vaikutus itseen ja elämänasenne. Negatiiviset kokemukset jaettiin lapsen tunteisiin ja vastuuseen ja vahvuuteen.
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7.2.1 Perhe ja vaikutus itseen
Perheeseen liittyvissä maininnoissa tuotiin esiin se, että vaikka arki oli
ajoittain raskasta, oli mukana kuitenkin paljon lämpöä ja huumoria. Jos
perheessä oli toinen vanhempi terve ja lapsi alle kouluikäinen, koettiin
ettei toisen vanhemman sairaus vaikuttanut juurikaan arkeen. Kokemusta
vahvisti se, että terveyshuolia ei tuotu esiin lapsille ja näin lapsuusmuistot
koettiin hyvänä. Terve vanhempi saattoi olla se, joka kävi töissä ja sairastunut oli kotona lasten kanssa. Se, että lapsena sai paljon vanhemman aikaa ja huomiota, koettiin positiivisena.
Mutta en koe mitenkään katkeruutta siitä, että olisin joutunut auttamaan tai ettei olla voitu tehdä asioita mitä olisi voitu
tehdä, mikäli isä olisi kyennyt kävelemään. Positiivisena voi
nähdä, ettei ole koskaan tarvinnut olla päivähoidossa ja olen
saanut vanhemmalta paljon aikaa. Ollaan pelailtu paljon lautapelejä ja muuta mitä pyörätuolista käsin on kyennyt. Toisaalta tällainen elämä on ollut minulle ihan normaalia, koska
en ole muuta koskaan nähnyt.
Vaikutuksissa itseen mainittiin, että vanhemman auttaminen esimerkiksi
ruuan laitossa ja leipomisessa edisti nopeampaa itsenäistymistä. Vanhemman sairauden tai vamman myötä koettiin myös oman suvaitsevaisuuden
lisääntyneen. Sairaudella tai vammalla koettiin olevan myönteinen vaikutus edelleen empatiakykyyn ja huolehtivaisuuteen.

7.2.2 Elämänasenne
Eniten positiiviseksi koettuja mainintoja tuli vaikutuksesta elämänasenteeseen. Vastoinkäymisistä huolimatta nähtiin asioiden hyvät puolet ja pidettiin positiivinen asenne yllä.
Jälkikäteen ajateltuna toisen vanhemman sairastuminen vaikutti kuitenkin minuun ehkä enemmän positiivisesti, kuin negatiivisesti. Itsenäistyin ja empatiakykyni parani. Opin myös
arvostamaan pieniäkin hyviä asioita elämässä, enkä pitänyt
terveyttä enää itsestäänselvyytenä.
Ainakin osaan nauttia jokaisesta päivästä niin kuin se olisi viimeinen. Ja turha surra liikaa etukäteen, menee vain oma
elämä pilalle. Olen huolehtivaisempi ja otan enemmän yhteyttä läheisiini.
Vanhemman sairaus tai vamma muistutti siitä, että terveys ei
ole itsestäänselvyys ja vaikeistakin asioista voi selviytyä.
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7.2.3 Lapsen tunteet
Kun vastaajat kuvailivat lapsuuden arkea, vastauksissa nousi esiin monenlaisia kielteisiä tunteita. Päällimmäisenä oli huoli ja pelko. Jos vanhemman
elämä oli vaakalaudalla, kuolemanpelko saattoi varjostaa lapsuutta. Lapsuudessa saatettiin nähdä tilanteita, jotka koettiin raskaiksi. Sairaalassa
vierailut saattoivat aiheuttaa jännitystä, koska sairaalat vaihtuivat kunnon
mukaan ja etukäteen oli mietittävä mitä vierailulla puhuisi.
Paljon huolta ja pelkoa, ei tiedä milloin on viimeinen päivä.
Täysi-ikäistymisen jälkeen hyväksyi sen, että äiti kuolee syöpään.
Joutui paljon rankkoihin tilanteisiin, esim. isä elvyttää, kun
äiti ei saa happea tai joutuu kirjoittamaan mitä haluaa.
Sairauden myötä yksi vastaajista kertoi vanhemman käytöksen muuttuneen arvaamattomaksi ja väkivaltaiseksi.
Olin ehkä 5-vuotias, kun isä taisi sairastua. Sen jälkeen piti
olla varovainen, ettei suututa isää. Hän kivuliaana ja ärsyyntyneenä löi lapsia ja käyttäytyi arvaamattomasti. Pelkäsimme
kun hänen huoneen ovensa aukeni. Juhlapyhät ja reissut olivat ongelma. Usein tilanteet vaikeutuivat ja tuli esimerkiksi
itsemurhalla uhkailua. Loppu pyhä meni sitten siihen, kun vakuuteltiin, kuinka ollaan tukena ja rakastetaan.
Lapsuudessa koettiin ahdistusta, yksinäisyyttä, syyllisyyttä ja katkeruutta.
Myös epävarmuus, arvottomuus ja huono itsetunto tuli ilmi vastauksissa.
Äitini psyykkinen sairaus vaikutti koko lapsuuteeni. Olin hyvin
yksinäinen koska olin ainut lapsi ja vain kaksin äitini kanssa.
Sisaruksesta olisi ollut apua mutta olin aivan yksin asian
kanssa.
Järjetön pelko ja sanoin kuvaamaton ahdistus. Se tietenkin
vaikuttaa joka päivään ja yöhön.
Sairastumiset ovat saaneet minut tuntemaan
myös katkeruutta siitä, ettei tilanteeseen puututa ja lapsena
en voinut tai osannut tilannetta paremmin hoitaa.
7.2.4 Vastuu ja vahvuus
Jotkut kokivat vanhemman sairauden tai vamman tuoneen liian isoa vastuuta ikätasoon nähden. Osa koki, että heidän piti pysyä vahvempana kuin
sisaruksensa. Vanhemman auttamiseen tottuminen oli aiheuttanut myös
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tilanteen, jossa lapsi koki hermostuneisuutta, kun vanhemmalle saatiin
avustaja.
Isän ja äidin sairaudet ovat muuttaneet minua ihmisenä, olen
kasvanut erilaiseksi jouduttuani ottamaan valtavaa vastuuta
8-vuotiaasta lähtien.
7.2.5 Lapsuudessa saatu tuki ja tuen tarpeet
Kysymykseen siitä millaista tukea lapsuudessa oli saanut, vastasi 14 vastaajaa. Moni oli saanut tukea keskustelun ja kuuntelemisen muodossa.
Niistä kenen kanssa keskusteluja oli käyty, mainittiin läheiset ja omat vanhemmat sekä ystävät. Itse sairastuneen vanhemman kanssa käydyt avoimet keskustelut koettiin tärkeäksi. Osa sai apua perheeltä ja ystäviltä arkeen esimerkiksi kyytien muodossa, kun sairastunut vanhempi ei pystynyt
autolla ajamaan. Tukea oli saatu lisäksi isovanhemmilta ja tukiperheeltä.
Yksi vastaaja mainitsi saaneensa tukea vapaa-ajan aktiviteetteihin ja siivoamiseen. Koulun puolelta oli tilanne huomioitu niin, että opintojen edistymisen heikentymistä oli ymmärretty. Neljä vastaajaa kertoi, että ei ollut
saanut keneltäkään minkäänlaista tukea.
Äitini kertoi sairaudesta ja että kuinka tästä eteenpäin, kun
monet arkisetkin asiat muuttuivat. Tiedonsaanti helpotti
oloa. Yksi ystävistäni oli ylitse muiden. Hän osasi tukea juuri
oikein tavoin. Tärkeintä oli kuunteleminen.
Juttelin äidin kanssa hänen sairaudestaan hyvin avoimesti.
Ystävät taas veivät ajatukset pois sairaudesta, sain olla myös
lapsi ja leikkiä lasten leikkejä!
Tuen tarvetta koskevaan kysymykseen vastasi 12 vastaajaa, joista kaksi
vastaajaa koki saaneensa tarvittavan tuen ja kaksi ei osannut sanoa mitä
tukea he olisivat kaivanneet. Eniten kaivattiin tietoa ja sitä, että koko perhe
saisi tukea. Kanava tunteiden purkuun ja tunne siitä, että ne ovat sallittuja,
koettiin tärkeäksi. Myös ammattilaisilta olisi kaivattu tukea. Vertaistukileiri lapsille olisi samoin koettu hyödylliseksi.
Olisin toivonut jonkinlaista tukea siihen, miten elää halvaantuneen ihmisen kanssa ja kuinka sairaus muuttaa ihmisen
luonnetta. Olisin myös toivonut tukea äidilleni, joka isän sairastumisen jälkeen alkoholisoitui. Alkoholismi näkyi-mutta kukaan ei puuttunut.
Olisin toivonut, että perhe ja lapset otetaan huomioon. Pitäisi kysyä suoraan perheen arjesta ja herkällä korvalla kuunnella. Pitäisi nähdä myös perhe ja lapset ja päästä juttelemaan myös heidän kanssaan kahden kesken ja koko perheenä. Reumakivut ja masennus aiheuttivat isälle
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ärtymystä ja väkivaltaista arvaamatonta käytöstä perheen
lapsia kohtaan.
Tukea ammattilaiselta/ammattilaisilta. En osannut itse hakeutua esim. terveydenhoitajan puheille ja en tiedä oliko
koulu edes tietoinen koko tapahtumasta. Olin tuolloin yläkouluikäinen. Jälkikäteen olen puhunut tapahtumista äitini
kanssa ja hän sanoi, ettei hänelle kerrottu, mistä saada apua
tai neuvontaa esimerkiksi ihan vain arkisten asioiden hoitamiseen. Apua itselle tai lapsille. Moni asia kuitenkin muuttuu
toisen vanhemman sairastuessa.
Tärkeää olisi hoitohenkilökunnan puolelta esimerkiksi kertoa
lapsille ja koko perheelle mistä saa apua ja AINA tarjota keskusteluapua KOKO perheelle, ei vain sairastuneelle.
Kävin koulupsykologeilla puhumassa tilanteestani ja ahdistuksesta, olisin kaivannut neuvoja ahdistuksesta selviämiseen. En niitä kuitenkaan saanut.
Jonkinlaista apua tai huomiota ammattilaisilta omaan psyykkiseen hyvinvointiin ja koulunkäyntiini.

8

JOHTOPÄÄTÖKSET
Tässä luvussa esitellään tutkimustuloksista tehdyt johtopäätökset. Johtopäätöksissä palataan opinnäytetyön tutkimustehtävään ja tutkimustuloksiin. Tähän lukuun on koottu tutkimuksen tärkeimmät tulokset siitä, miten
vanhemman vakava sairaus tai vammautuminen vaikutti alaikäiseen lapseen ja minkälaista tukea he kokivat silloin tarvinneensa. Alaluvuissa 8.1
sekä 8.2 käsitellään hyvinvointia ja tuen tarvetta tutkimukseen osallistuneiden omien kokemusten ja havaintojen pohjalta. Lukuun 8.3 on koottu
yhteenveto opinnäytetyön tekijöiden omista havainnoista aineistoon liittyen. Aineistosta nousi esiin viitteitä tuen tarpeista sekä turvallisuusriskeistä, jotka tarvitsevat yksilöllistä kartoitusta.
Opinnäytetyön pääkysymyksenä oli selvittää, miten vanhemman sairaus
tai vamma vaikuttaa lapseen ja millaista tukea lapsi tällöin kokee tarvitsevansa.
Alakysymyksiä ovat:
 Millaisia kokemuksia lapsilla oli ollut vanhemman sairastumisen tai
vammautumisen vaikutuksista elämäänsä ja hyvinvointiinsa?
 Millaista tukea lapsille oli edellä mainitussa tilanteessa tarjottu?
 Millaista tukea lapset olisivat toivoneet?
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8.1

Vaikutukset lasten elämään ja hyvinvointiin
Tutkimuksemme mukaan vanhemman vakavan sairauden tai vamman vaikutukset lasten hyvinvointiin ovat moniulotteiset. Vastaajat kokivat vanhemman sairauden tai vamman heikentäneen omaa mielialaa, jaksamista
ja unen laatua. Vastaajat olivat kokeneet monenlaisia tunteita. Huoli,
pelko, ahdistus, varovaisuus, yksinäisyys, syyllisyys ja katkeruus olivat läsnä
lapsuuden arjessa. Joillekin sairaalassa vierailut olivat arkea. Osa oli nähnyt
lapsena rankkoja elvytystilanteita ja monelle vanhemman kuolemanpelko
oli arkipäivää. Jotkut kokivat sairauden tuoneen mukanaan vanhemman
arvaamatonta tai väkivaltaista käytöstä.
THL:n Kansallinen syntymäkohortti 1987 –tutkimus tuo myös esiin sen,
että vanhempien psyykkisten ongelmien lisäksi vanhemman fyysinen sairastaminen lisää heidän lastensa hyvinvointiongelmien riskiä. Tutkimuksen
mukaan niillä 1987 syntyneillä, joiden vanhemmalla oli seuranta-aikana
diagnosoitu aivovamma tai syöpä, oli enemmän psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluiden tai mielenterveyslääkkeiden käyttöä kuin muilla
samassa ikäluokassa. (THL, 2012, s. 29)
Osa vastaajista koki, että heillä oli lapsena liian iso vastuu kannettavana.
Aineistosta kävi ilmi, että vanhemman sairastumisen tai vammautumisen
myötä vastaajilla olivat kotityöt lisääntyneet. Lisäksi he olivat antaneet sairastuneelle henkistä tukea ja huolehtineet muista perheenjäsenistä.
Osalla myös fyysinen avustaminen ja esimerkiksi lääkehoidossa avustaminen oli lisääntynyt. Kuten Väisänen ja Solantaus (2004, s. 14) tuovat esiin,
vanhemman sairastuessa kotitöiden tekeminen jakautuu perheessä usein
uudella tavalla. Lapsen osallistuminen ei heidän mukaansa ole pahaksi,
kunhan huolehditaan siitä, että työmäärä on kohtuullinen, eikä lapsi kanna
niistä kokonaan vastuuta. Oman osuuden tekeminen voi olla lapselle myös
tärkeää. Jos kotityöt haittaavat koulunkäyntiä ja harrastuksia, on mietittävä, miten perhe saisi tarvitsemaansa apua.
Tutkimuksesta nousi selkeästi esiin se, että vaikka vanhemman sairaus tai
vamma voi tuoda mukanaan paljon negatiivisia tunteita ja kokemuksia, on
tilanne tuonut osalle mukanaan myös positiivisia ja perhettä lähentäviä kokemuksia. Jotkut vastaajista kokivat lapsuutensa varsin normaalina ja
neutraalina vanhemman sairaudesta tai vammautumisesta huolimatta. He
kertoivat, että vanhemmat eivät tuoneet lapsille esiin murheita ja mieltä
painavista asioista pystyttiin kuitenkin keskustelemaan ja ilmapiiri kotona
oli lämmin.
Osa vastaajista koki myönteisenä taitojen karttumisen esimerkiksi kotitöiden osalta, josta oli heille hyötyä itsenäistymisprosessissa. Samankaltaisia
positiivisia puolia nousi esiin myös englantilaisessa tutkimuksessa, jossa
haastateltiin 9–18 vuotiaita nuoria hoivaajia. Tutkimuksen vastauksissa
mainittiin, että käytännön taidot, joita on oppinut hoivatessaan perheenjäsentä, antavat paremmat lähtökohdat elämään. Samoin kuin
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toteutetussa tutkimuksessa, osa vastaajista oli kokenut myös perheenjäsenen sairauden sitoneen perhettä tiiviimmin yhteen. (Thomas ym. s.41)
8.2

Tiedon ja tuen saaminen
Ikätasoisen mukaisen tiedonsaannin tärkeys nousi esiin useissa vastauksissa. Suurin osa kyselyyn vastaajista oli saanut tietoa vanhemman sairaudesta tai vammasta. Kolmasosa tutkimukseen osallistuneista koki kuitenkin saaneensa tietoa vain vähän ja kaksi vastaajaa ei kokenut saaneensa
tietoa ollenkaan. Perheterapeutti Mika Niemelän mukaan sairastuneen
vanhemman lapsi ei tarvitse sairaudesta kaikkea saatavissa olevaa tietoa,
mutta hän tarvitsee tietoa, joka selittää hänen omia huomioitaan ja ihmettelyn aiheita muuttuneesta arjesta. Lapsi haluaa usein tietää mitä seuraavaksi tapahtuu ja miten sairastunutta vanhempaa hoidetaan. Lisäksi hän
haluaa saada selvyyttä seuraaviin päiviin ja viikkoihin ja saada näin ymmärrystä siitä, että asia menee eteenpäin. (Niemelä, 2015)
Yleisimmäksi tiedonlähteeksi tutkimuksen aineistossa mainittiin oma
perhe, mutta myös internet oli mainittu joissakin vastauksissa. Tiedonhaku
internetistä voi olla ongelmallista, sillä internet ei seulo lukijoitaan iän perustella ja sieltä löytyvä tieto voi järkyttää. Riittävän tiedon pitäisi tulla aikuiselta, jolloin tarve lisätiedon hakuun vähenisi. Tietoa ja rehellistä keskustelua vanhemman sairaudesta toivottiin, mutta myös siitä, miten sairastuneen tai vammautuneen kanssa selviää arjesta. Tiedon toivottiin olevan luonteeltaan tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa. Myös vertaistukea
toivottiin.
Tukea ammattilaisilta sai vain neljä vastaajaa kuudestatoista. Heistä puolet
koki, että saatu tuki oli ollut riittämätöntä. Toisaalta osa vastaajista ei osannut sanoa, olisiko tarvinnut apua ja millaista se olisi voinut olla. Pääosin
vastaajat toivoivat keskusteluapua, tiedonsaantia tai vähintään huomioimista. Huomioimista toivottiin esimerkiksi sairastuneen tai vammautuneen vanhemman hoitohenkilökunnalta.
Kyselyyn vastanneet eivät toivoneet apua vain itselleen, vaan lisäksi sairastuneelle tai vammautuneelle vanhemmalleen, sekä koko perheelle. Vastaajat toivoivat, että kaikkia perheenjäseniä huomioitaisiin ja kuunneltaisiin herkällä korvalla. Avointen kysymysten vastauksista ilmeni yleisluonteinen toive siitä että, vastaajien tilanne ja avuntarve olisi huomattu heidän ollessaan vielä lapsia tai nuoria. Huomiotta jääminen oli joillakin aiheuttanut katkeruutta.
Kyselyn tulosten perusteella voidaan sanoa, että kyselyyn vastanneiden
tuen tarve oli tunnistettu huonosti ammattilaisten osalta. Perheen ulkopuolisen on usein vaikea havaita tukea tarvitseva lapsi, kun perheen vanhempi on vakavasti sairastunut tai vammautunut. Aineiston mukaan tuen
tarpeessa olevien lasten seulomista joukosta on ilmeisesti vaikeuttanut
moni seikka. Tukea tarvinnut lapsi on ehkä pitänyt kantamaansa vastuuta
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ja tunteiden ylikuormittumista normaalina, tai ei ole osannut tuoda ilmi
avuntarvettaan. Vaikutusta on voinut olla myös sillä, että perhe on pitänyt
yllä pärjäävyyden kulissia, eikä perheen sisäisistä ongelmista ole annettu
lupaa puhua ulkopuolisille.
8.3

Lapsen tilanteen yksilöllinen kartoitus
Tutkimuksen kyselyyn vastanneiden omat toiveet tarvittavasta tuesta esiteltiin edellisessä luvussa. Osa vastaajista tiedosti, ettei välttämättä ymmärtänyt itse avuntarvettaan, koska perhetilanne oli koettu normaaliksi.
Puolet vastaajista koki kuitenkin jaksamisensa heikentyneen, mikä antaa
viitteitä siitä, että heidän todellinen ja yksilöllinen tuen tarpeensa olisi pitänyt selvittää.
Seuraaviin alalukuihin on kerätty huomioita osa-alueista, joita vastaajat eivät itse tuoneet esiin, mutta joiden tuen tarve olisi aiheellista selvittää tarkemmin. Jotkut vastaajista eivät kokeneet sairauden tai vamman vaikuttaneen lapsuuteen mitenkään ja toiset kokivat sen vahvistaneen ja valmistaneensa heitä elämään. Aineiston perusteella suurimmalla osalla olisi kuitenkin ollut tarve vähintään tarkempaan tuen tarpeen kartoitukseen. Joidenkin vastaajien kohdalla lapsen avun tarve oli ollut suuri ja ilmiselvä. Osa
vastaajista koki jääneensä näkymättömäksi yhteiskunnalle, sillä apu ja tukitoimet eivät saavuttaneet heitä. Lapsi ei useinkaan osaa pyytää apua,
sillä kaiken ahdistuksen keskelläkin tilanne on lapselle normaali. Taustalla
on voinut olla myös ajatus, ettei kukaan voisi kuitenkaan auttaa vaan lapsen on selvittävä tilanteesta itse.

8.3.1 Tuki lapselle
Vaikka ammattilaiset eivät voisi poistaa lapsen huolta ja murhetta, tarvitsisi lapsi kuitenkin tukea niiden käsittelemiseen. Osa tutkimukseen vastanneista koki saaneensa riittävän tuen perheeltään ja lähipiiriltään, mutta
osa koki jääneensä ajatuksineen ja tunteineen yksin ja tunsi siitä katkeruutta. Aineistosta nousi esiin, että vanhemman sairaus tai vamma oli heikentänyt mielialaa suurimmalla osalla ja puolet koki jaksamisensa heikentyneen. Islantilaisessa tutkimuksessa tutkittiin nuoria aikuisia, joiden vanhempi oli heidän lapsuudessaan sairastanut MS-tautia. Useimmat tutkituista olivat lapsena kokeneet pelkoa, ahdistusta ja epätietoisuutta tulevaisuudesta. Tutkitut olivat kokeneet jääneensä ilman todellista lapsuutta.
(Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir, 2014, s. 41)
Lapsen uupumisen syyt on aiheellista selvittää ja tarjota myös apua jaksamiseen. Lapsen omat harrastukset voivat edistää jaksamista, sekä tuoda
kaivattuja hengähdystaukoja arkeen. Puolet vastaajista ilmoitti, että vanhemman sairaus tai vamma oli vaikuttanut heikentävästi heidän harrastusmahdollisuuksiinsa. On syytä selvittää, miksi lapsen harrastaminen ei onnistu
ja
etsiä
ratkaisuja
tilanteeseen.
Mahdollisia
syitä
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harrastamattomuuteen saattaa olla esimerkiksi taloudellinen tilanne, lapsen kyyditsemisen mahdottomuus tai se, ettei sairastunut tai vammautunut vanhempi pärjää ilman lapsen apua. Mahdollista on myös, että lapsi
on liian väsynyt tai masentunut, tai ei uskalla jättää sairastunutta tai vammautunutta vanhempaa yksin.
8.3.2 Tuki perheelle
Lapsi elää, kasvaa ja kehittyy kodin ilmapiirissä ja sen vaikutus lapsen hyvinvointiin on suuri. Tutkimuksessa nousi esiin hyvän ja turvallisen vanhemmuuden, sekä lämpimän ilmapiirin positiivinen vaikutus lapsen selviytymiseen ja tilanteeseen sopeutumiseen. Huono, riitelevä, jopa pelokas ilmapiiri taas heikensi lapsen hyvinvointia ja lisäsi tuen tarvetta. Aineistosta
nousi esiin, että monissa perheissä vaikutti ilmapiiri, joka antoi lapsen ymmärtää, ettei tilanteesta saanut keskustella eikä tunteista puhua. Osa koki
vanhemman sairauden tai vamman olevan ikään kuin perhesalaisuus, jota
käsiteltiin vain perheen sisällä. Tukiaisen ja Lindroosin (2009, ss. 46–47)
mukaan perhesalaisuudet voivat vaikuttaa perheenjäseniin ja perheen
vuorovaikutukseen kielteisesti. Perhesalaisuudet rajoittavat perheenjäsenien vapautta ilmaista tapahtuneeseen liittyviä tunteita. Jos ahdistava ilmapiiri jatkuu pitkään, se voi edesauttaa somaattisten, psykosomaattisten
ja psyykkisten oireiden syntymistä. Lapset oppivat vaistoamaan ilmeistä,
äänensävystä ja eleistä, mistä perheessä ei ole sopivaa tai turvallista puhua. Samalla he sisäistävät sen, että näistä asioista ei puhuta myöskään
perheen ulkopuolisille.
Tutkimuksen aineistosta voi päätellä, että vanhemman sairaus on saattanut olla lapselle traumaattinen kokemus ja keskustelutukea kaivattiin. Vastauksista ei ilmennyt tarkasti kaivattiinko keskustelutukea omalta perheeltä vai perheen ulkopuolelta ammattilaisilta. Jos perheen vuorovaikutussuhteissa tai keskusteluilmapiirissä on ongelmia, lapsi voi hyötyä, jos
vanhemmille tarjottaisiin enemmän tietoa ja tukea vanhemmuuteen.
Kauppi & Turunen (2016, s. 547) toteavat, että työskentely lapsen vanhempien tai lähiaikuisten kanssa on tärkeää, kun perhettä on kohdannut traumatisoiva tapahtuma. Aikuista on tuettava lapsen kohtaamisessa sekä
siinä, että hän pystyy ottamaan lapset vastaan tunteineen ja kysymyksineen. Vanhempi saattaa olla kykenemätön puhumaan perheen vaikeasta
tilanteesta hänen oman psyykkisen kuormansa takia. Vanhempi voi esimerkiksi ylireagoida, mitätöidä tai kokea empatiakyvyttömyyttä lasta kohtaan, jolloin vanhemmuuden sekä perheen tukeminen ja ohjaaminen hyödyttäisi myös perheen lasta. Tammisen (2008) mukaan myös terveydenhuollossa olisi tärkeää pohtia vakavan pitkäaikaisen sairauden vaikutuksia
vanhemmuuteen. Lasten tilanne olisi otettava puheeksi ja vanhemmille
olisi tärkeää jakaa tietoa sairastumisen mahdollisista vaikutuksesta vanhemmuuteen.
Vanhemman sairaus tai vamma lisäsi strukturoitujen kysymysten mukaan
etenkin vastaajien kotitöiden osuutta sekä sisaruksista huolehtimista. On
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muistettava, että tutkimus ei kartoittanut kuormittumisen määrää. Kodinhoidosta ja sisaruksesta huolehtiminen on vastaajilla saattanut olla lähinnä
avustavaa ja vanhemman valvonnassa tapahtuvaa ja siten jopa lasta eheyttävää toimintaa. Toisaalta, jos lapsen vastuu on liian suuri, lapsi kuormittuu
ja se vaikuttaa suoraan lapsen hyvinvointiin. Strukturoitujen kysymysten
vastauksista ei ilmennyt, miten vastaajat olivat kokeneet kyseisten asioiden lisääntymisen ja kokivatko he niitä kuormittavina. Kotiin tuotava apu
nousi vastaajien tukitoiveissa esiin vain kerran. Avointen kysymysten vastauksissa löytyi vastaajia, jotka viimeistään aikuistuttuaan olivat ymmärtäneet kantaneensa liian suurta vastuuta perheessä, mutta vastauksissa ei
ilmennyt liittyikö kokemus esimerkiksi kodinhoidollisiin asioihin.
Liikaa vastuuta kantavien lasten seulominen perheistä, joiden vanhempi
on vakavasti sairastunut tai vammautunut, on epäilemättä haastavaa. Vanhempien huomiot olisivat tärkeitä, mutta vanhempi saattaa olla oman
taakkansa alla kyvytön näkemään lapsen tuen tarvetta, tai olla muuten haluton myöntämään avuntarvettaan, esimerkiksi huostaanoton pelossa.
8.3.3 Turvallisuusnäkökulma
Johtopäätösten lopuksi nostamme esiin mahdollisia turvallisuusriskejä.
Vanhemman sairastuminen tai vammautuminen voi olla riski lapsen psyykkiselle hyvinvoinnille, mutta se voi sisältää myös fyysiseen turvallisuuteen
sisältyviä riskejä. Aineiston perusteella ei voi tehdä tarkempia päätelmiä
turvallisuudesta tai riskeistä, koska sitä ei alun perin ollut tarkoitus tutkia.
Aineisto antoi kuitenkin viitteitä siitä, ettei turvallisuusnäkökulmaa voida
sulkea pois tuen tarpeista.
Aineistosta ilmeni, että osa vastaajista osallistui sairastuneen vanhemman
lääkehoitoon. Lapsen osallistuminen lääkehoitoon voidaan määritellä riskiksi, jos lapsi on esimerkiksi hyvin pieni tai vanhemman lääkkeiden otosta
huolehtiminen ja muistuttaminen on lapsen vastuulla. Jos taas kyse on
enemmänkin vanhemman valvonnassa tapahtuvaa avustamista, esimerkiksi lääkedosetin noutaminen vanhemman pyynnöstä, ei riski ole yhtä
suuri. Riskejä pitäisi kuitenkin aina pohtia tilanteen ja ikätason mukaisesti
ja miettiä onko vanhemman lääkkeitä turvallista pitää lapsen ulottuvilla.
Osa tutkimuksen kyselyyn vastanneista kertoi avustavansa sairastunutta
tai vammautunutta vanhempaa fyysisesti. Kyselyssä fyysisen avustamisen
esimerkeiksi mainittiin auttaminen sairastuneen tai vammautuneen siirtymisissä ja muu fyysinen auttaminen. Avustamiseen saattaa liittyä riskejä,
jos aikuisen auttaminen siirtymisissä on raskasta ja vaatii lapselta kohtuuttomia voimia. Lapsi ei välttämättä ole saanut ohjausta fyysiseen auttamiseen, jolloin on mahdollista, että hän satuttaa itsensä tai auttamisesta aiheutuu muu tapaturma.
Melkein puolet vastanneista ilmoitti vanhemman sairauden tai vamman lisänneen vastaajan sisaruksesta huolehtimista. Sisaruksesta huolehtiminen
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on luontevaa, mutta luonnollisesti turvallisuusriskeiksi saattaa muodostua
se, jos liian nuori lapsi hoitaa pienempää sisarustaan ilman aikuisen valvontaa.

9

LOPUKSI
Opinnäytetyöprosessi kesti yli vuoden ennen kuin se muotoutui lopulliseen muotoonsa. Tässä luvussa pohditaan muutamia opinnäytetyöprosessissa esiin nousseita seikkoja ja niiden vaikutuksia opinnäytetyöhön. Tämän jälkeen esitellään aiheeseen liittyviä jatkotutkimusaiheita, jotka nousivat opinnäytetyöstämme. Lopuksi pohditaan, millaista tietoa tutkimus
tuotti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja miten kuka tahansa voi olla
avuksi.

9.1

Opinnäytetyöprosessin pohdinta ja arviointi
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa lisätietoa niiden lasten hyvinvoinnista, joiden vanhempi on vakavasti sairastunut tai vammautunut. Aihetta
on tutkittu vähän ja tutkittavaa on paljon. Opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa kului paljon aikaa pohtiessa, mihin suuntaan lähdemme opinnäytetyötämme viemään. Tutkimus toteutettiin aineistolähtöisesti ja oli mahdotonta sanoa minkälaisiin asioihin aineisto painottuisi.
Opinnäytetyömme eli prosessina koko tutkimuksemme ajan. Teorianetsintävaiheessa kävi nopeasti ilmi, että tiedon löytäminen etenkin vanhemman somaattisen, eli fyysisen sairauden vaikutuksista lapsiin on vaikeaa.
Erilaisista hoitotyön teoksista löytyi usein luku potilaan omaisten tukemisesta, mutta kyse oli usein aikuisen omaisen tukemisesta ja hänen ohjeistamisestaan esimerkiksi hoitotoimenpiteisiin. Hoitohenkilökuntaa on kannustettu kirjallisuudessa ottamaan potilaan omaiset huomioon, mutta lapset erillisenä ryhmänä oli sivuutettu kirjallisuudessa usein kokonaan tai
mainittu muutamalla yleisluontoisella lauseella. Kirjallisuudessa todettiin
usein lapsen tarvitsevan tukea, mutta tuen tarvetta ei eritelty tarkemmin.
Lapsi saattaa olla lähiomaisista juuri se, joka vähiten osaa itse pyytää apua
ja kokee itsensä helposti ulkopuoliseksi, kun sairastuneen tai vammautuneen vanhemman asioista päätetään.
Kyselyn julkaistuamme, saimme muutamia tiedusteluja koskien vakavan
sairauden määritelmää. Tiedustelijoiden vanhemmilla oli mielestämme
selkeästi vakavat somaattiset sairaudet, mutta jostain syystä he eivät olleet varmoja määritelläänkö vanhempien sairaus vakavaksi. Vanhemman
vakava sairaus on usein lapselle normaalia arkea, johon he ovat kasvaneet.
Kenties siksi vakava sairaus saattoi heidän mielestään olla jotain vielä pahempaa kuin mitä heidän vanhemmillaan oli.
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Vakavan sairauden käsitteen määrittely vaihtelee. Esimerkiksi OP Vakuutus tarjoaa turvaa vakavan sairauden varalle. Kyseinen vakuutus määrittelee tarkasti korvattavat vakavat sairaudet, jotka ovat syöpä, sydäninfarkti,
munuaisten vajaatoiminta, sepelvaltimoiden ohitusleikkaus ja pallolaajennushoito, aivohalvaus, suuri elinsiirto, MS-tauti, suuri palovamma, halvaus,
sokeus ja kooma. (Vakuutusyhtiö OP Vakuutus, 2019) Suurin osa tutkittaviemme vanhempien sairauksista löytyy myös yllä mainitulta listalta,
mutta vakavia sairauksia on mielestämme paljon enemmän ja etenkään
harvinaisempia sairauksia ei vakuutussyhtiön listalta löytynyt. Kyselyssämme emme kokeneet, että voisimme määritellä tarkemmin vakavan sairauden, joten jätimme vakavan sairauden määrittelemisen aineistonkeruuvaiheessa vastaajien oman harkinnan ja kokemuksen varaan. Opinnäytetyöprosessissamme määrittelimme, että vakavalla sairaudella tarkoitetaan henkeä uhkaavaa, kuolemaan johtavaa tai elämänlaatua huomattavasti heikentävää sairautta tai vammaa.
Internetissä julkaistussa kyselyssä oli mielenkiintoista, että vaikka kyselyyn
vastattiin vain 17 kertaa, oli kysely kuitenkin avattu 621 kertaa. Syy sille,
miksi kysely avattiin niin monta kertaa, jäi meille epäselväksi. Emme usko,
että kysely olisi avattu vahingossa. Useat avaamiskerrat kuitenkin kertoivat
meille sen, että kysely oli laajalti nähty ja se oli herättänyt mielenkiintoa.
Kyselyn saatekirje oli mielestämme selkeä ja Facebook-julkaisuissa saatekirjeen tärkeimmät lauseet olivat hyvin esillä. Kysely oli tiivistetty mahdollisimman lyhyeksi ja kyselyä ei kertaakaan keskeytetty. Jos kyselyn avaaja
on etsinyt kyselystä lisätietoa esimerkiksi vakavan sairauden määritelmään, olisi vakavan sairauden hieman tarkempi määrittely saattanut vaikuttaa vastaajien lukumäärään.
9.2

Jatkotutkimusaiheita
Suomalaista lisätutkimusta lapsista, joiden vanhempi on vakavasti sairastunut tai vammautunut tarvitaan lisää. Oma opinnäytetyömme oli arkea ja
tuen tarvetta kartoittavaa. Opinnäytetyön edetessä huomasimme, että
tarkentavaa tutkimusta tarvittaisiin enemmän monesta näkökulmasta.
Tutkimustietoa tarvittaisiin etenkin siitä, kun vanhemmalla on fyysinen eli
somaattinen sairaus tai vamma.
Koska melkein kaikilla tutkimukseemme osallistuneilla lisääntyi vanhemman sairauden tai vamman takia erilaiset arjen työt, olisi tärkeää tietää,
kuinka paljon työt lisääntyivät. Olisi myös hyvä tietää millaisia työt ovat ja
kuinka kuormittavana lapsi itse tilanteensa kokee. Myös sairastuneen tai
vammautuneen vanhemman alaikäisen lapsen psyykkinen hyvinvointi on
tärkeä tutkimuskohde. Kiinnostava olisi myös vanhempien näkökulma lapsen tilanteeseen ja siitä, millaista tukea he toivovat lapselleen ja perheelleen.
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Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden tietoisuutta tästä lapsiryhmästä olisi
myös tarpeen kartoittaa. Olisi hyvä selvittää millaisia käytäntöjä lasten tavoittamiseksi ja huomioimiseksi on olemassa. Yksi toiminnallisen opinnäytetyön ehdotus voisi olla esimerkiksi tuottaa jonkinlainen kartoituslomake,
jonka avulla ammattilaiset voisivat selvittää sairastuneiden tai vammautuneiden vanhempien alaikäisten lasten henkistä ja fyysistä kuormitusta.
Hoivaan saattaa sisältyä huomattavaa henkistä kuormitusta ja riskejä, joita
lapsi ei välttämättä osaa sanoittaa. Tällainen lomake voisi olla hyödyllinen
työkalu esimerkiksi koulukuraattorilla, mutta myös muilla sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla, jotka kohtaavat perheitä, joissa vanhemmalla on
vakava sairaus tai vamma.
9.3

Loppusanat
Sairastuminen epäilemättä koettelee vanhemmuutta. On helppo ymmärtää, että sairastumisen tai vammautumisen myötä muodostuneessa kriisissä voi olla vaikeaa huomioida lapset. Sairastuminen tuo mukanaan monia murheita ja saattaa vaikuttaa heikentävästi vanhemman mielialaan.
Turvallisena aikuisena oleminen lapselle muuttuu haasteellisemmaksi. Jos
vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutussuhde pysyy kuitenkin avoimena ja hyvänä kriisistä huolimatta, sillä vaikuttaisi olevan lasta suojaavia
vaikutuksia. Vanhempien on tärkeää saada tietoa siitä, mitkä asiat lasta
suojaavat. Kun perheessä ei ole riittävään vanhemmuuteen kykenevää
vanhempaa, on perheen saatava ulkopuolista tukea.
Lapset tarvitsevat ikätasoon sopivaa tietoa sairauden vaikutuksista, mahdollisuuden puhua tunteistaan ja tiedon siitä, että kaikesta huolimatta
heistä huolehditaan. Parasta olisi, jos tietoa ja tukea saisi omilta vanhemmilta tai muilta läheisiltä ihmisiltä, mutta jos se ei ole mahdollista, niin ulkopuolisen ammattilaisen apu olisi tärkeää. Vanhemman vakava sairastuminen tai vammautuminen on lapselle traumaattinen kriisi. Vaikka kriisitilanne perheissä usein sekoittaa perheen työnjakoa, ei tähän tutkimukseen
osallistuneet korostaneet kotitöiden osuutta avoimien kysymysten vastauksissa, vaikka niiden lisääntyminen näkyi selvästi strukturoitujen kysymysten tuloksissa. Sen sijaan avoimista vastauksista välittyi, että henkinen
hätä lapsilla on suuri. Kuten eräs vastaajista sanoi, perheen arjesta pitää
kysyä suoraan ja herkällä korvalla kuunnella. Florence Schmitt (2007, s.
405) toteaa, että lapsen on tärkeä tietää, että hän voi puhua asiasta jonkun
aikuisen kanssa. Jos hän ei halua kuormittaa sairastunutta vanhempaa kysymyksillään ja ajatuksillaan, niin häntä voi rohkaista puhumaan jonkun
muun aikuisen kanssa. Lapset sopeutuvat ainakin näennäisesti tilanteisiin
helposti, eivätkä osaa useinkaan hakea itselleen apua. Tämän vuoksi onkin
tärkeää, että esimerkiksi potilas- ja asiakaskontakteissa selvitetään, onko
asiakkaalla perhettä ja tarjottaan heille tukea ja tietoa yhteistyössä muiden
ammattilaisten kanssa. Myös päivähoidossa, kouluissa ja harrastustoiminnassa työskentelevät sekä kaikki muut lasten kanssa tekemisissä olevat
pystyvät omalta osaltaan keventämään lasten taakkaa kuuntelemalla ja
olemalla aidosti kiinnostuneita lasten elämästä, ajatuksista ja tunteista.
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LIITE 1
KYSELYN SAATE
Hei!
Oletko nuori aikuinen (18-29v), jonka vanhemmalla oli vakava pitkäaikainen sairaus tai vamma sinun ollessasi vielä alaikäinen?
Teemme Hämeen ammattikorkeakoulussa sosionomin opintoihin (AMK)
kuuluvana opinnäytetyönämme tutkimusta siitä, miten vanhemman sairaus tai vamma vaikuttaa lapsen arkeen ja millaisesta tuesta olisi hyötyä
tällaisessa tilanteessa. Tutkimukseen liittyvän kyselyn avulla saamme arvokasta tietoa alaikäisten mahdollisesta tuen tarpeesta samankaltaisissa tilanteissa. Koska kyseisessä elämäntilanteessa olleita nuoria aikuisia on vaikea tavoittaa, olemme erittäin kiitollisia jokaisesta vastauksesta.
Kyselyyn vastataan nimettömänä ja aineistoa käsitellään niin, ettei tutkimustuloksista voi tunnistaa yksittäistä kyselyyn vastaajaa. Aineistoa säilytetään siten, että lisäksemme vain opinnäytetyömme ohjaaja voi tarkastella aineistoa. Opinnäytetyön valmistumisen jälkeen aineisto tuhotaan.
Jos toivot mieluummin puhelinhaastattelua tai tarvitset lisätietoja, otathan yhteyttä meihin sähköpostitse.
Pääset kyselyyn alla olevasta linkistä:
https://link.webropolsurveys.com/S/168AF93E2A6D90A0
Kiittäen,
Sari Pyyhtiä

(sähköpostiosoite)

Susanna Virjo

(sähköpostiosoite)

Ohjaava opettaja Paula Rantamaa (sähköpostiosoite)
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