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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua kätkytkuolemasta tehtyihin tutkimuksiin ja 
niiden pohjalta kerättyihin aineistoihin. Tarkoituksena oli myös löytää vanhemmille 
selviytymiskeinoja lapsen kätkytkuoleman kohtaamiseen. 

Opinnäytetyöhön analysoitiin yhteensä kahdeksan kriteereihin sopivaa, valmiiksi 
julkaistua tutkimusta, joista löydettiin selviytymiskeinoja vanhemmille oman lapsen 
kuoltua. Tutkimukset etsittiin manuaalisen haun avulla ja Medic-, PubMeb-, Cinahl 
Complete- ja Duodecim -tietokantoja apuna käyttäen. Analysoiduista tutkimuksista kaksi 
olivat englanninkielisiä tutkimuksia. Tutkimuksia haettaessa hakusanoina käytettiin 
muun muassa kätkytkuolema, kätkytkuolema ja suru, lapsen kuolema, sids grief sekä 
sids parents grief.  

Kuoleman kohtaaminen, perheeltä ja läheisiltä saatu tuki, vertaistuki, jatkuva yhteys 
kuolleeseen lapseen, ammatillinen tuki, uusi raskaus ja uuden lapsen syntymä sekä 
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kuin yhdessä tutkimuksessa, mutta tutkimuksista löydettyjä yksittäisiä selviytymiskeinoja 
oli useita lisää, joista kerrotaan enemmän opinnäytetyön tuloksissa. 

Vanhempien selviytyminen lapsen kuoleman jälkeen on herkkä ja tärkeä aihe, jota voisi 
olla hyvä tutkia lisää ja samalla auttaa muita ymmärtämään vanhempien läpikäymää 
valtavaa tuskaa. Lapsensa menettäneiden vanhempien kohtaamista ja auttamista voisi 
olla hyödyllistä opettaa enemmän hoitoalan koulutuksissa. Opettamista voisi toteuttaa 
esimerkiksi simulaatioiden muodossa tai hyödyntämällä kokemusasiantuntijoita.  
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The purpose of this thesis was to find coping strategies for parents facing a cot death 
and at the same time become acquainted with research on cot deaths and material col-
lected on these researches.   
 

Eight researches about coping means for parents when facing a cot death of a child were 
examined for this thesis. They all needed to meet certain criteria to be selected. Re-
searches were searched manually and from these databases: Medic, PubMed, Cinahl 
Complete and Duodecim. Out of eight researches analyzed, two were in English. Key-
words used to search for these researches were: Kätkytkuolema, kätkytkuolema ja suru, 
lapsen kuolema, sids grief and sids parents grief. 
 
Facing death, support recieved from family and friends, peer support, continuous con-
nection to the dead child, professional support, new pregnancy, birth of a new child and 
a meaning for the death of the child were important to many parents who had lost their 
child and positive coping means to go through the grieving process caused by the death 
of a child. Previously mentioned coping means were repetitive in more than one of the 
researches analyzed but there were many singular coping means found in these re-
searches which are presented in the findings section of this thesis. 
 
Parents’ coping after the death of a child is a delicate and important subject which could 
benefit from further research and at the same time help to understand the extreme misery 
gone through by the parents. It could be beneficial for health care education to teach 
more about encountering and helping of parents who have lost their child. This could be 
done in a form of simulations or by using experts by experience.  

 

 

KEYWORDS: 

Sudden infant death syndrome (SIDS), coping, parents, grieving process, crisis intervention, peer 
support, childs death.   



   
 

   
 

SISÄLTÖ 

1 JOHDANTO 1 

2 TIETOA KÄTKYTKUOLEMASTA 2 

2.1 Kätkytkuolema 2 

2.2 Riskitekijät 2 

2.3 Ennaltaehkäisy 5 

2.4 Tilastot 7 

2.5 Kätkytkuoleman diagnoosin historiaa 8 

3 VANHEMMAT JA OMAN LAPSEN KUOLEMA 9 

3.1 Selviytyminen 10 

3.2 Traumaattinen kriisi, siitä aiheutuva suru ja sen käsittely 11 

3.3 Vertaistuki ja sen merkitys 14 

4 VANHEMPIEN SAAMA APU LAPSEN KUOLEMAN JÄLKEEN 16 

4.1 Tunteiden käsittelyn tärkeys 16 

4.2 Vertaistukiryhmät 17 

4.3 Sosiaalinen tuki 18 

4.4 Ammatillinen tuki 19 

4.5 Muut keinot 20 

5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 22 

6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 23 

6.1 Kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä 23 

6.2 Aineiston keruu 24 

6.3 Aineiston analysointi 32 

7 TULOKSET 34 

7.1 Tutkimuksista saadut tulokset 34 

8 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 37 

9 POHDINTA 39 

LÄHTEET 43 

 



   
 

   
 

TAULUKOT  

 

Taulukko 1. Alle 1- vuotiaiden kuolemansyyt (Suomen virallinen tilasto 2018)                            7 

Taulukko 2.Tiedonhakutaulukko                                                                    26 

Taulukko 3. Tutkimustaulukko 1 27 

Taulukko 4. Tutkimustaulukko 2 27 

Taulukko 5. Tutkimustaulukko 3 28 

Taulukko 6. Tutkimustaulukko 4 29 

Taulukko 7. Tutkimustaulukko 5 29 

Taulukko 8. Tutkimustaulukko 6 30 

Taulukko 9. Tutkimustaulukko 7 31 

Taulukko 10. Tutkimustaulukko 8 32 

  

 

KUVIOT 

 

Kuvio 1. Useassa tutkimuksessa mainitut selviytymiskeinot   34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 

 

ALTE -kohtaus Apparent life –threatening event eli hen-

keä uhkaavaa kohtaus (Kirjavainen 

2003). 

Anomalia Epämuodostuma, epänormaalius, poik-

keavuus (Duodecim Terveyskirjasto 

2019a). 

Aspiraatio Keuhkoihin/henkeen vetäminen (Duode-

cim Terveyskirjasto 2019b).  

EKG Elektrokardiografia eli sydänfilmi mittaa 

sydämen sähköistä toimintaa (Mustajoki 

& Kaukua 2008). 

 

Hypoksia Hapen niukkuus/vähyys kudoksissa 

(Duodecim Terveyskirjasto 2019c). 

Imeväisikäinen/imeväinen Alle vuoden ikäinen lapsi (Duodecim Ter-

veyskirjasto 2019d). 

Kammiovärinä Sydämen kammioiden tehoton värinä ja 

sydämen lihaksen heikko supistuminen, 

minkä seurauksena veri ei kierrä (Kettu-

nen 2018). 

Keskonen Ennen 37 raskausviikkoa syntynyt lapsi 

(Lastentalo 2019a). 

Kätkytkuolema Imeväisikäisen odottamaton sekä äkilli-

nen kuolema, jolle ei löydy selitystä kuo-

leman jälkeisistä tutkimuksista (Rintahaka 

2018). 

Mitokondriotaudit Mitokondrioiden hengitysketjun poikkea-

vasta toiminnasta johtuva epäyhtenäinen 

joukko sairauksia, jotka ovat harvinaisia, 

mutta perinnöllisiä (Kuusisto ym. 2003). 

 



   
 

   
 

Obstruktiivinen uniapnea Ylähengitysteiden ahtautumisesta johtu-

vat unenaikaiset hengityskatkokset (Tar-

nanen ym. 2017). 

Patofysiologia Oppi sairaan elimistön häiriöiden syn-

nystä ja toiminnasta (Duodecim Terveys-

kirjasto 2019e). 

QT –aika 

 

Sydämen kammioiden sähköinen palau-

tuminen ja siinä ilmenevät mahdolliset 

häiriöt (Swan 1998). 

Refluksitauti 

 

Mahansisällön jatkuva takaisinvirtaus ruo-

katorveen, aiheuttaa närästystä ja joskus 

muita oireita (Mustajoki 2018). 

Synnynnäinen myasteeninen  

syndrooma 

Ryhmä sairauksia, jotka aiheuttavat li-

hasheikkouksia (Harvinaissairaudet 

2019). 

WHO World Health Organization eli maailman 

terveysjärjestö (Sosiaali- ja terveysminis-

teriö 2019). 
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1 JOHDANTO 

Kätkytkuolemat ovat yksi suurimmista syistä täysiaikaisena syntyneiden imeväisikäisten 

äkilliseen kuolemaan. Kätkytkuolemalla tarkoitetaan sitä, että kuolinsyylle ei löydy selit-

tävää tekijää ruumiinavauksesta, kuolinympäristöstä eikä esitiedoista. (Kirjavainen 

2003.) Suomessa kätkytkuolemien määrä on vähentynyt huomattavasti 2000-luvulta, jol-

loin kätkytkuolemia todettiin kahdeksantoista tapausta vuoden aikana, kun taas vuonna 

2017 kätkytkuolemia oli enää viisi tapausta vuoden aikana. Vuonna 2010 todettiin vielä 

seitsemäntoista kätkytkuolemaa vuodessa. (Suomen virallinen tilasto 2018.)  Yli 80 pro-

senttia kätkytkuolemista tapahtuu ensimmäisen kuuden elinkuukauden aikana ja suu-

rimmillaan niiden esiintyvyys on 2-4 kuukauden iässä (Kirjavainen 2003).       

   

Kätkytkuolemaan tiedetään liittyvän useita riskitekijöitä, mutta sen patofysiologinen syy 

on kuitenkin edelleen tuntematon. Yksi kätkytkuoleman riskitekijä on lapsen nukuttamis-

asento. Lapsia suositellaan nukutettavaksi selällään, koska vatsallaan nukuttamisen on 

todettu lisäävän kätkytkuoleman riskiä. Äidin raskaudenaikainen tupakointi lisää myös 

riskiä lapsen kätkytkuolemaan. (Kirjavainen 2003.)  

 

Yksi raskaimmista vastoinkäymisistä, jonka vanhemmat voivat elämänsä aikana joutua 

läpikäymään, on oman lapsen hautaan saattaminen. Oman lapsen kuoleman myötä kuo-

lee myös osa itse vanhemmasta, sillä lapsen kuoleman myötä vanhemmat joutuvat luo-

pumaan vanhemmuuden tehtävästään. Lapsen kuoleman myötä vanhemmilla alkaa 

pitkä, monimuotoinen ja raskas suruprosessi, joka sisältää ikävää, vihaa, ahdistusta, hä-

peää, syyllisyyttä, pettymystä sekä turhautumista.  (Minkkinen ym. 2005, 31-33.)  

 

Sureminen on sisäistä työtä, joka tapahtuu pohtimalla, miksi näin tapahtui ja etsimällä 

vastauksia kysymyksiin, jotka muuttavat koko ajan muotoaan. Läheisyyden lisäksi moni 

surun keskellä elävä tarvitsee yksinoloa ja rauhaa, mahdollisuutta käydä sisäistä kes-

kustelua itsekseen. (Minkkinen ym. 2005, 32-33.) 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua kätkytkuolemasta tehtyihin tutkimuksiin ja 

niiden pohjalta kerättyihin aineistoihin. Tarkoituksena oli myös löytää vanhemmille 

selviytymiskeinoja lapsen kätkytkuoleman kohtaamiseen. 
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2 TIETOA KÄTKYTKUOLEMASTA 

2.1 Kätkytkuolema 

Kätkytkuolemaa pidetään yleisimpänä kuolinsyynä 1-11 kuukauden ikäisillä vauvoilla. 

Kätkytkuolema on äkillinen, yllättävä ja hyvin järkyttävä tapahtuma, mutta sen esiintyvyys 

on kuitenkin vähenemässä. Kätkytkuolema tuo mukanaan paljon syyllisyydentunteita, 

kysymyksiä, joihin ei löydy vastausta ja mahdollisesti myös syyttelyjä. Lapsen kätkyt-

kuoleman hetkellä on välttämätöntä antaa molempien vanhempien nähdä lapsensa kuol-

leena ja antaa heidän olla rauhassa hänen luonaan ja lähellään. On tärkeää, että van-

hemmille kerrotaan, ettei kätkytkuolema johdu laiminlyönnistä, sen syy on tuntematon ja 

kuolema on tapahtunut lapsen nukkuessa. Koko perheelle täytyy järjestää heti kriisiapua. 

(Korpela 2002, 342-343.)  

Kätkytkuolema tapahtuu pääasiassa lapsen nukkuessa, eikä lapsi todennäköisesti tunne 

kipua sen tapahtuessa. Kätkytkuolema on myös usein äänetön. Joissakin tapauksissa 

ennen kätkytkuolemaa lapsella on saattanut olla lievää yskää ja nuhaa, mutta nämä eivät 

selitä kätkytkuolemaa. Lapsen sängystä saattaa löytyä oksennusta, mutta hän ei kuiten-

kaan ole tukehtunut siihen. Useimmiten kätkytkuolleen lapsen löytää hänen äitinsä, joka 

tekee kaikkensa elvyttääkseen lapsensa. Useissa tapauksissa lapsi on kuitenkin ollut 

kuolleena jo pidemmän aikaa, eikä hänen pelastamisekseen ole enää mitään tehtä-

vissä. (Ivanoff ym. 2006, 241.) 

2.2 Riskitekijät 

Vaikka kätkytkuoleman syy on edelleen epäselvä, on useiden tutkimusten perusteella 

kuitenkin löydetty siihen vaikuttavia riskitekijöitä. Liian vähäinen unenaikainen liikkumi-

nen, pitkittynyt QT-aika sekä obstruktiivinen uniapnea ovat vatsallaan nukuttamisen li-

säksi kätkytkuoleman riskitekijöitä. On epäselvää, liittyykö refluksitauti myös kätkytkuole-

miin, mutta näiden kahden yhteyttä on epäilty. (Kirjavainen 2003.) Epilepsiaa, aivorun-

koanomaliaa, aineenvaihduntatauteja, synnynnäistä myasteenista syndroomaa sekä mi-

tokondriotauteja on myös yhdistetty kätkytkuoleman kaltaisiin tapauksiin ja näillä epäil-

läänkin olevan yhteyttä kätkytkuolemiin (Byring ym. 2002). Kätkytkuoleman syyksi on 
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ehdotettu monia asioita, kuten aineenvaihdunnan häiriötä sekä epäkypsynyttä autono-

misen hermoston säätelyä. On kuitenkin todettu, että riski kätkytkuolemalle on poika-

vauvoilla aavistuksen suurempi kuin tyttövauvojen kohdalla. Kätkytkuoleman mahdolli-

suutta lisääviä muita tekijöitä ovat äidin huumeiden käyttö ja tupakoiminen, lapsen pieni 

syntymäpaino sekä keskosuus. (Korpela 2002, 342-343.) Seuraavissa kappaleissa kä-

sitellään tarkemmin osaa edellä mainituista kätkytkuoleman riskitekijöistä. 

Pitkän QT-ajan on todettu olevan yksi kätkytkuoleman riskitekijöistä monen muun riski-

tekijän ohella (Kirjavainen 2003). Pitkittynyt QT-aika voi altistaa imeväisikäisen kam-

miovärinälle ja siten lisätä kätkytkuoleman riskiä. Tutkimuksissa on pystytty osoittamaan, 

että kätkytkuolemista puolessa osassa tapauksia QT-aika on ollut pitkittynyt ja se on 

kasvattanut riskin äkkikuolemaan jopa noin 40 -kertaiseksi. (Duodecim Lääketieteellinen 

Aikakauskirja 2000.) 

Synnynnäinen myasteeninen syndrooma voi aiheuttaa hengityksenpysähdyksen, joka 

johtaa lapsen kätkytkuolemaan. Sairauden esiintyminen alle murrosikäisillä on todella 

harvinaista, koska se on useimmiten aikuisten sairaus. Synnynnäiset myasteeniset syn-

droomat ovat kuitenkin perinnöllisiä sairauksia ja niiden aiheuttamia kätkytkuolemia on 

raportoitu tapahtuneen. (Byring ym. 2002.) 

Obstruktiivinen uniapnea diagnoosina on usein esitietojen perusteella epäselvä ja sen 

oireet ovat epämääräisiä. Obstruktiivisen uniapnean on todettu olevan yksi muista kät-

kytkuoleman riskitekijöistä. Turun yliopistollisen keskussairaalan eli TYKS:n unilaborato-

riossa vuosina 1998–2002 tutkituilla 11 imeväisikäisellä, joilla oli todettu ALTE-kohtauk-

sia, havaittiin myös ainakin lievä obstruktiivinen uniapnea. Tutkittuja ALTE-imeväisiä oli 

yhteensä 18. Verenpaine-, syke- ja heräämisvasteet asennon muutoksiin olivat poik-

keavia kyseisillä obstruktiivisesta uniapneasta kärsivillä ALTE-vauvoilla ja se saattaakin 

olla syynä henkeä uhkaaville kohtauksille. (Kirjavainen 2003.) 

Äidin raskaudenaikaisen tupakoinnin on todettu selkeästi lisäävän lapsen kätkytkuole-

man riskiä. Myös isän tupakoinnin lopettaminen raskauden aikana on merkityksellistä. 

Tupakansavussa on paljon sikiölle haitallisia aineita, jotka läpäisevät istukan ja vaikutta-

vat sitä kautta syntymättömään lapseen. Muun muassa tupakan sisältämä nikotiini su-

pistaa vahvasti verisuonia ja tämä vaikutus kohdistuu myös istukan verisuoniin, mikä 

puolestaan voi heikentää sikiön hapensaantia istukan verenkierron häiriintyessä. Tupa-

kointi vaikuttaa äidinmaidon kautta myös syntyneeseen lapseen. (Terveyden ja hyvin-
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voinninlaitos 2018.) On ajateltu, että raskauden aikaisella tupakoimattomuudella voitai-

siin ehkäistä jopa joka kolmas kätkytkuolema. Näyttöä on saatu siitä, että altistus tupa-

kalle heikentäisi autonomisen hermoston toimintaa stressitilanteissa vastasyntyneillä 

vauvoilla, mikä saattaa olla selityksenä lisääntyneeseen kätkytkuoleman riskiin. (Ekblad 

ym. 2015.) Vauvalla, jonka äiti on tupakoinut raskauden aikana, on jopa viisinkertainen 

vaara kätkytkuolemaan (Tiitinen 2018). Äidin raskaudenaikainen huumeiden käyttö voi 

myös suurentaa kätkytkuoleman vaaraa ja on aina riski lapsen kehitykselle sekä tervey-

delle (Käypä hoito 2018). 

Imeväisikäisten nukuttamisen selällään tai kyljellään on todettu vähentävän riskiä kätkyt-

kuolemiin ja tämän tiedon myötä kyljellään ja selällään nukuttaminen onkin selkeästi 

yleistynyt (Heikkinen 2003). Lapsen nukuttamista vatsallaan on kehotettu välttämään 

terveydenhuollon henkilökunnan toimesta (Kirjavainen 2003). Imeväinen saa tietysti viet-

tää aikaa myös vatsallaan ollessaan ihokontaktissa ja valveilla (Helsingin yliopistollinen 

sairaala 2018, 11). Selällään nukuttamisen pelkona on ollut vauvan aspiraation riski ja 

siksi Suomessa synnytysosastoilla suositeltiinkin kyljellään nukuttamista. Kyljellään nu-

kuttamisen vaarallisuutena uskotaan olevan vauvan kääntyminen tästä asennosta vat-

salleen. Selällään nukuttamisen ei ole todistettu lisäävän kuolemia, jotka johtuisivat as-

piraatiosta. Esimerkiksi Aasiassa on totuttu nukuttamaan lapsia selällään, eikä siellä ole 

havaittu aspiraatiosta johtuvia kuolemia sen enempää kuin muissakaan maissa. Aspi-

raatiosta johtuvat kuolemat eivät myöskään ole lisääntyneet sen jälkeen, kun ohjeistus 

selällään nukuttamisesta on yleistynyt. (Kirjavainen 2003.)  

Jama Pediatrics -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan vauvan nukuttaminen äidin 

vieressä eli perhepedissä oli yhteydessä vauvan pidempään kestävään imetykseen. Vie-

ressä nukuttamisen on todettu olevan yksi kätkytkuoleman vaaraa lisäävistä tekijöistä ja 

tämän vuoksi perhepetiä ei Suomessa kuitenkaan suositella. (Vierula 2013.) On viitteitä 

siitä, että kätkytkuoleman riski lisääntyisi erityisesti alle kolmen kuukauden ikäisillä vau-

voilla, jotka nukkuvat vanhempiensa vieressä (Lastentalo 2019b). Perhepeti voi olla hai-

taksi imeväisen terveydelle, jos turvallisuudesta ei osata riittävän hyvin huolehtia. Vie-

ressä nukuttamisen riskinä on vauvan jääminen esimerkiksi tyynyjen alle tai joutuminen 

peittojen alle tukahdutettavaksi. Samassa sängyssä nukkuvien täytyy myös pidättäytyä 

alkoholin juomisesta sekä tupakan polttamisesta. Perhepetiä suositeltavampaa on, että 

vauva nukkuu omassa sängyssään, mutta samassa huoneessa vanhempien kanssa. 

(Vierula 2013.) 
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Noin viisi prosenttia kätkytkuolemista arvellaan johtuvan synnynnäisistä aineenvaihdun-

tasairauksista, joita suositellaankin seulottavan kaikilta vastasyntyneiltä vauvoilta. Syn-

nynnäisen aineenvaihduntasairauden tunnistaminen ajoissa ilman tehtäviä seulontatut-

kimuksia on lähes mahdotonta ja vastasyntynyt vauva voikin alussa vaikuttaa täysin ter-

veeltä. Seulontatutkimus tehdään vauvan ollessa 2–5 päivän ikäinen ottamalla muutama 

veripisara vauvan kantapäästä. Synnynnäinen aineenvaihduntasairaus voi johtaa vau-

van pysyvään vammautumiseen tai jopa mahdolliseen kuolemaan, jos hoitoja ei saada 

riittävän nopeasti aloitettua. (Turun yliopistollinen keskussairaala 2019.) 

Pienen syntymäpainon on tutkittu olevan osaltaan yhteydessä kätkytkuolemiin. Vuosina 

1985–2001 tutkittiin Skotlannissa rekisterimenetelmin yhteensä 258 096 naisen kahta 

peräjälkeen tapahtuvaa raskautta ja näistä naisista 332:lla ensimmäinen lapsi oli meneh-

tynyt kätkytkuolemaan. Näillä lapsensa kätkytkuolemalle menettäneillä naisilla oli suu-

rentunut riski saada ennenaikainen tai pienipainoinen lapsi toisessa raskaudessaan. 

Riski vaikutti tutkimuksessa myös toisinpäin, eli ensimmäisen lapsen syntyessä ennen 

aikojaan tai pienipainoisena, oli riski kätkytkuolemaan suurempi seuraavan lapsen koh-

dalla. (Nuutila 2006.) 

2.3  Ennaltaehkäisy 

Kätkytkuolema ei ole etukäteen ennustettavissa, eikä sen estämiseksi ole keksitty kei-

noja. Yli vuoden vanhoilla sekä alle 28 vuorokauden ikäisillä vauvoilla kätkytkuolemat 

ovat harvinaisia ja kätkytkuoleman toistuminen samassa perheessä on hyvin epätoden-

näköistä. Jos kätkytkuolema tapahtuu toiselle kaksosvauvoista, niin hänen kaksoissi-

saruksensa kuitenkin tutkitaan varmuuden vuoksi. Vanhemmilta pyydetään aina lupa, 

kun kätkytkuolleelle lapselle tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus, vaikka avaus onkin 

lain vaatima välttämättömyys. (Ivanoff ym. 2006, 241.) Vanhemmille tulee tehdä sel-

väksi, että kätkytkuolema ei ole tarttuva, joten se ei millään tavalla uhkaa perheen muita 

lapsia (Rintahaka 2018). 

Pediatrics -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa on saatu näyttöä siitä, että vauvoilla tutin 

yöllinen imeminen liittyisi pienentyneeseen kätkytkuoleman vaaraan. On tutkittu, että 

tutin imeminen yöllä voisi estää yhden kätkytkuoleman jokaista 2 733:a tuttia käyttävää 

lasta kohden. Tuloksissa ei kerrota, miksi tutin imemisellä voitaisiin ehkäistä 

kätkytkuolemaa. On mahdollista, että tutti auttaa lasta hengittämään suunsa kautta, 
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mikäli hänen sieraimensa ovat menneet tukkoon. Tutin imeminen saattaa vaikuttaa 

asentoon, jossa lapsi nukkuu ja tämän taas on todettu vaikuttavan osaltaan 

kätkytkuolemien riskiin. (Duodecim Uutispalvelu 2005.) Esimerkiksi Saksassa ja 

Hollannissa on tutin käyttö lisätty kätkytkuolemien torjuntaohjelmiin. 

Synnytysvuodeosastojen henkilökunnasta kaikki eivät kuitenkaan suhtaudu 

myönteisesti tutin käyttöön, vaan osan mielestä tutti lisää vauvan korvatulehduksia ja 

purentavirheiden määrää, sekä haittaa imetystä. Tutin käytön ei ole kuitenkaan havaittu 

lisäävään kyseisiä ongelmia, ainakaan ensimmäisen puolen vuoden aikana. (Kirjavainen 

2003.) 

Rintaruokittujen ja korvikeruokittujen vauvojen yhteyttä kätkytkuolemaan on myös tutkittu 

ja on osoitettu, että rintaruokittujen vauvojen kätkytkuolemien riski oli pienempi kuin kor-

vikeruokittujen vauvojen. Vaikka kätkytkuolemiin ei ole löydetty selkeää ehkäisykeinoa, 

on kuitenkin tutkittu imetyksen vähentävän riskiä kätkytkuolemiin jopa 50 prosentilla koko 

imeväisiän aikana. Maailman terveysjärjestön eli WHO:n suositusten mukaan täysime-

tystä tulisi olla ainakin kuuden kuukauden ajan. (Järvenpää 2009.) 

Kätkytkuoleman yksi ennaltaehkäisykeino on lapsen pukeminen oikeanlaisiin vaatteisiin, 

joissa hänelle ei tule liian kuuma (Rintahaka 2018). Archives of Pediatrics and Adoles-

cent Medicine -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin vauvojen eroja nukku-

misolosuhteissa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että vauvan makuuhuoneen lämpötilaan tulisi 

kiinnittää huomiota ja lämpimissä huoneissa muun muassa tuulettimen käyttö voi eh-

käistä kätkytkuoleman riskiä. On myös ajateltu, että tuulettimen käyttö vauvan makuu-

huoneessa estää hiilidioksidin kertymisen vauvan vuoteessa hengittämään ilmaan. 

(Jansson 2008.)  
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2.4 Tilastot 

Alla olevasta Suomen virallisen tilastokeskuksen taulukosta voi huomata kätkytkuole-

mien laskeneen vuoden 2010 jälkeen yli puolella. 2000–2010 -lukujen aikana kätkyt-

kuolemien määrät ovat pysyneet melko tasaisina. (Taulukko 1.) 

 

Taulukko 1. Alle 1 –vuotiaiden kuolemansyyt (Suomen virallinen tilasto 2018).  
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2.5 Kätkytkuoleman diagnoosin historiaa 

Kätkytkuolema diagnoosina on otettu käyttöön 1970-luvun loppupuolella ja sillä on tar-

koitettu alle vuoden ikäisten lasten kuolemia, joissa kuolinsyytä ei saada selville. Kätkyt-

kuolemat diagnosoitiin ruumiinavauksen perusteella usein hengitystieinfektioksi tai ma-

hansisällön aspiroimisesta johtuvaksi tukehtumiseksi ennen kuin itse kätkytkuolema 

otettiin diagnoosina käyttöön. Kätkytkuolemia esiintyi vain yksittäisinä tapauksina ennen 

vuotta 1974, mutta tämän jälkeen kätkytkuolemia alkoi esiintyä huomattavasti enemmän. 

Vuotta 1980 pidetään kätkytkuolemien huippuvuotena, jolloin Suomessa kätkytkuolemia 

tapahtui 39 tapausta vuoden aikana. Vuoteen 1990 asti kätkytkuolemien määrä pysyi 

suhteellisen tasaisena, minkä jälkeen esiintyvyys alkoi pienentyä. 1996 vuoteen men-

nessä kätkytkuolemien määrät olivat laskeneet kolmeentoista tapaukseen vuodessa. 

(Kallunki, Renko & Uhari 2004.) 

Kätkytkuolemien määrä Suomessa on kuitenkin ollut vähäistä muihin teollisuusmaihin, 

kuten esimerkiksi Norjaan, Yhdysvaltoihin ja Ruotsiin verrattuna. 1–12 kuukauden iässä 

kätkytkuolemia todettiin Suomessa 40 sataatuhatta kohden 1990-luvun alussa, kun 

sama luku oli USA:ssa 113, Ruotsissa 65,3 ja Norjassa 58,7. Japanissa puolestaan 

sama luku oli 33,5 eli kätkytkuolemia oli hieman vähemmän kuin Suomessa. (Kallunki, 

Renko & Uhari 2004.) 
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3 VANHEMMAT JA OMAN LAPSEN KUOLEMA 

Lapsen kuoleminen ja hautaan saattaminen on yksi vaikeimmista ja raskaimmista koke-

muksista, jonka ihminen saattaa elämänsä aikana joutua kokemaan. Länsimainen ihmi-

nen pitää kuolemaa epäluonnollisena ja pelottavana asiana jo itsessään ja oman lapsen 

kuvitellaan hautaavan vanhempansa eikä päinvastoin. Lapsen kuolema aiheuttaa van-

hemmissa usein syyllisyyden tunnetta siitä, etteivät he pystyneet suojelemaan lastaan 

kuolemalta. (Itkonen 2017a.)   Lapsen kuoleman myötä vanhempien elämän valtaa loh-

duton suru ja kaipuu (Minkkinen ym. 2005, 31).  

Vanhempien ja koko perheen on selvittävä surusta ja opittava elämään tyhjän paikan 

kanssa, jonka lapsen kuolema jättää jälkeensä. (Minkkinen ym. 2005, 20.) Hyvin usein 

vanhemmat tuntevat osan itsestään kuolevan lapsen mukana. Tämä onkin tavallaan 

totta, sillä lapsen odotetaan edustavan perhettä ja suvun tulevaisuutta sekä jatkumista. 

Jokaiseen lapseen vanhemmat kohdistavat tietynlaisia toiveita ja odotuksia, jotka jäävät 

toteuttamatta, kun lapsi kuolee. (Minkkinen ym. 2005, 31.)   

Lapsen äkillinen kuolema laukaisee vanhemmissa ja koko muussaa perheessä akuutin 

kriisin (Raitanen & Kinnunen 2017). Koska kätkytkuolema tapahtuu äkillisesti ja odotta-

matta, kutsutaan perheessä laukeavaa kriisiä akuutiksi traumaattiseksi kriisiksi. Akuutilla 

traumaattisella kriisillä tarkoitetaan reaktiota tapahtumaan, jossa elintärkeät asiat ovat 

uhattuna. (Suomen Mielenterveysseura 2019a). Sanat tuntuvat kriisin keskellä riittämät-

tömiltä, eikä surua saa noin vain suljettua pois elämästä, vaan se kulkee arjessa mukana 

vuosien ajan (Minkkinen ym. 2005, 20).  

Lapsen kuoleman myötä vanhempien perustehtävä, lapsesta huolehtiminen ja lapsen 

kasvattaminen aikuiseksi ihmiseksi jää kesken, mikä tuottaa vanhemmissa pettymystä 

ja turhautumista. Oman lapsen kuolema katkaisee kiinteän hoiva- ja tunnesuhteen en-

nen luonnollista irrottautumista. Tämän suhteen katkeaminen saa aikaan vanhemmissa 

kovan tuskan tunteen, mikä näkyy joskus vanhempien haluna kuolla lapsen mukana. 

Kyseessä ei ole itsemurha-ajatus, vaan ennemminkin kyseessä on vaikeus luopua van-

hemmuuden tehtävästä. Erityisen raskaaksi lapsen kuolema käy silloin, jos kyseessä on 

vanhempien ainoa lapsi. Silloin vanhemmat joutuvat käytännössä luopumaan täysin van-

hemmuuden tehtävistään. (Minkkinen ym. 2005, 31-32.) 
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3.1 Selviytyminen 

Lapsen kätkytkuoleman kokeneet vanhemmat joutuvat valtavan suureen kriisiin, josta 

selviytyäkseen he tarvitsevat paljon huolenpitoa ja tukea kokemuksen käsittelyssä, 

minkä antaminen vanhemmille tulee aloittaa heti lapsen kuoltua (Raitanen & Kinnunen 

2017). Vanhemmilla on kaikilla erilainen kyky käsitellä ja työstää tapahtunutta. Siihen 

vaikuttaa heidän henkilöhistoriansa ja siihen liittyvät kokemukset. Olennaista selviytymi-

sessä on se, miten vanhemmat ovat oppineet kohtaamaan menetyksiä ja vaikeuksia, 

tunnistamaan ja sietämään niiden herättämiä reaktioita ja tunteita ja käsittelemään niistä 

johtuvia tunteita ja ajatuksia. Jos elämä on ollut täynnä vastoinkäymisiä, on oletettavaa, 

että voimavaroja niiden käsittelyyn löytyy. Jos taas ei ole joutunut aiemmin kohtaamaan 

lainkaan menetyksiä tai vaikeuksia, ei ole oppinut käsittelemään niitä, selviämään niistä 

tai tulemaan toimeen niiden kanssa. Hyvin tärkeässä roolissa selviytymisessä on se, mi-

ten on oppinut suhtautumaan menetyksiin ja turhautumisiin lapsena ja nuorena. Olen-

naista on, onko oppinut menemään vaikeuksia kohti ja selviämään niistä vai onko oppi-

nut väistämään vaikeuksia ja pakenemaan niitä kieltämällä ja torjumalla niistä johtuvat 

ajatukset, tunteet ja reaktiot. (Saari 2003, 69-70.)  

Ihmiset omistavat suuren määrän voimavaroja, jotka käynnistyvät äärimmäisessä tilan-

teessa. Jokaiseen ihmiseen on rakennettu paljon hyviä tarkoituksenmukaisia käsittely- 

ja reagointimalleja, jotka auttavat selviytymään vaikeina aikoina. (Saari 2003, 41.) Täl-

laisen kokemuksen jälkeen vanhemmat tulevat tarvitsemaan apua ja tukea niin lyhyellä 

kuin pitkällä aikavälillä. Lapsen kuolemaa ei käsitellä päivissä, eikä kuukausissa, vaan 

surulle on annettava aikaa ja tilaa. (Itkonen 2017a.)  

Molemmille vanhemmille suositellaan sairaslomaa lapsen kuoleman jälkeen (Raitanen 

& Kinnunen 2017). Lääkärin todistuksen kirjoittaa lasta hoitanut lääkäri, työterveyslääkäri 

tai oman terveyskeskuksen lääkäri. Usein sairaslomaa kirjoitetaan kaksi viikkoa ja tar-

peen mukaan pidempään. (Minkkinen ym. 2005, 109.) Sairasloman tarkoituksena on an-

taa aikaa vanhempien yhdessäololle ja antaa vanhemmille mahdollisuus luoda yhdessä 

voimavaroja vaikeasta elämäntilanteesta selviytymiseen. Tarkoituksena on, että he pys-

tyisivät tukemaan toinen toisiaan ja olemaan yhdessä vaikeana hetkenä. Päivät ovat tar-

koitettu tapahtuneen kätkytkuoleman ja sen tuoman kokemuksen, ahdistuksen ja surun 

läpikäymiseen ja öisin tulisi pyrkiä nukkumaan kunnon yöunet, jotta jaksaa taas seuraa-

vana päivänä käsitellä tapahtunutta. (Raitanen & Kinnunen 2017.)  
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Ihmiset hakevat nykyaikana usein rauhoittavia lääkkeitä, koska pelätään traumaattisen 

tapahtuman reaktioita ja tunteita. Tunteilla on kuitenkin tarkoituksensa, eikä niitä tule es-

tää. Tunteiden avulla ihminen reagoi kokemusta ulos itsestään. Jos tunteet ja reaktiot 

estetään, ne jäävät ihmisen sisälle. Niitä olisi hyvä siis kestää ja antaa niiden purkautua 

ulos. Avuksi suositellaan ihmisiä, ei lääkkeitä. (Saari 2003, 56.) Unilääkkeisiin vanhem-

milla on mahdollisuus, mutta niitäkään ei suositella, elleivät ne ole välttämättömiä unen 

saannissa. Ensimmäinen ja toinen yö menee usein tällaisen kokemuksen takia nukku-

matta, mutta kolmantena yönä jo väsyttää yleensä niin paljon, että nukkuu. Ohjeena uni-

lääkkeiden suhteen suositellaan, että kolmannen valvotun yön jälkeen nukkuisi muuta-

man yön hyvin lääkkeiden avulla, jonka jälkeen yrittäisi taas nukkua ilman lääkkeitä. Näin 

pystytään välttämään mahdollisesti unilääkkeistä aiheutuva psyykkinen riippuvuus. 

(Saari 2003, 56.)  

3.2 Traumaattinen kriisi, siitä aiheutuva suru ja sen käsittely  

Lapsen kuoleman myötä vanhempien surua sävyttää lapsen elämättä jääneen elämän 

sureminen. Haikeutta aiheuttaa kaikki ne kokemukset ja asiat, joita vaille kuollut lapsi 

jää, kuten ammattiin valmistuminen, nuoruuden ilot ja surut sekä oman perheen perus-

taminen. Samanaikaisesti surua tuottaa tunne siitä, mitä kaikkea itse vanhempana jää 

vaille, kun lapsen kasvamista aikuiseksi ei pääsekään seuraamaan. Surun edetessä ja 

kuoleman hyväksymisen myötä tällaiset ajatukset kuitenkin vähenevät ja samalla van-

hemmat alkavat hyväksymään sen, ettei tulevaisuuden asioita tule tapahtumaan tälle 

lapselle. (Minkkinen ym. 2005, 31.)  

Kun ihminen saa kuulla järkyttävästä tapahtumasta tai jotakin järkyttävää tapahtuu, ih-

misen ensimmäinen reaktio on psyykkinen sokki. Tapahtunut ei tunnu todelta. Tapahtu-

nutta ei haluta uskoa. (Suomen Mielenterveysseura 2019a.) Psyykkisen sokin tarkoitus 

on suojata ihmismieltä sellaiselta kokemukselta ja tiedolta, jota se ei pysty kestämään 

tai ottamaan saman tien vastaan. Keskeisin piirre psyykkiselle sokille on sen ennusta-

mattomuus. Se tapahtuu yhtäkkiä eikä tapahtumaan osata varautua. Tällöin ihmismieli 

ottaa niin sanotun mielen aikalisän. (Saari 2003, 41-49.) Sokkivaiheessa ihminen saattaa 

itkeä tai huutaa raivokkaasti, osa saattaa lamaantua täysin (Suomen Mielenterveysseura 

2019a). Sokkivaihe kestää muutamasta tunnista muutamaan vuorokauteen. Hyvin jär-

kyttävässä tapauksessa tämä vaihe saattaa kestää kauemmin. (Saari 2003, 41-49.)  
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Psyykkisen sokin jälkeen tullaan reaktiovaiheeseen, jolloin tullaan tietoiseksi lapsen me-

netyksestä ja sen vaikutuksesta omaan elämään. Tietoisuuden myötä tulevat tunteet 

pintaan. Reaktiovaiheelle ominaista on tunteiden myllerrys. Tyypillisiä tuntemuksia ovat 

suru, tyhjyyden tunne, ahdistus, itsesyytökset ja syyllisyydentunne. Usein tapahtumalle 

aletaan etsiä syyllistä, jonka myötä ihmiset alkavat tuntea vihaa ja aggressiivisia tunteita, 

jotka voivat kohdistua johonkin ulkopuoliseen tahoon esimerkiksi kätkytkuolema tapauk-

sessa omaan puolisoon tai hoitohenkilökuntaan. Syyllisten etsiminen on yksi ihmisen 

suojamekanismi, joka suojelee ihmistä itseään omilta vaikeilta tunteilta. (Saari 2003, 52-

60.) Reaktiovaiheessa järkyttävä tapahtuma palaa mieleen usein hereillä ollessa. Ta-

pahtuman käsittely on alkamassa ja ihminen taistelee järkyttävän tapahtuman suojautu-

misen ja sen käsittelyn aloittamisen välillä. (Suomen Mielenterveysseura 2019a.) So-

maattiset oireet ovat ominaisia reaktiovaiheelle. Pahoinvointi, painon tunne rinnassa, no-

peutunut pulssi, huimaus, kuvotus ja painostava väsymys ovat tyypillisiä somaattisia oi-

reita. Myös univaikeudet kuuluvat tähän vaiheeseen. Reaktiovaihe kestää yleensä muu-

tamia päiviä. (Saari 2003, 52-60.)  

Reaktiovaiheen jälkeen siirrytään työstämis- ja käsittelyvaiheeseen. Tässä vaiheessa 

lapsen kuoleman käsittelyprosessi muuttaa muotoaan. Tämän vaiheen tarkoituksena on 

erityisesti lapsesta luopuminen, suru. Se on pitkäkestoinen prosessi ja etenee vaiheit-

tain. Alussa suru tuntuu siltä, ettei se koskaan lopu. Tyypillistä on, että alkuun tapahtumat 

ja lapsen kuolema ovat koko ajan mielessä. Jossain vaiheessa kuitenkin tulee vastaan 

se hetki, jolloin mielen täyttää täysin jokin muu asia. Tuon hetken usein tunnistaa vasta 

jälkikäteen, mutta se luo uskoa siihen, että surusta voi selvitä ja sen kanssa voi oppia 

elämään. Vähitellen ne hetket, jolloin lapsen menetys ei ole mielessä, lisääntyvät. Täl-

laisten hetkien osoittamisella pystyy todistamaan itselleen, että suruprosessi etenee, 

vaikka tuntuukin siltä, ettei surusta toivu koskaan. (Saari 2003, 60-66.) Tähän vaihee-

seen saattaa liittyä muisti- ja keskittymisvaikeuksia, sosiaalisista suhteista vetäytymistä 

tai ärtyneisyyttä (Suomen Mielenterveysseura 2019a). Voimakkaat tunteet eivät häviä 

tämän vaiheen aikana. Lapsen kuolema saattaa missä tilanteessa tahansa tulla mieleen, 

mikä aiheuttaa voimakkaan kaipauksen, ikävän ja surun tunteen. Työstämis- ja käsitte-

lyvaiheessa usein puhutaankin hyvistä ja vaikeista päivistä. Vaikeina päivinä lapsen kuo-

lema on voimakkaasti vanhempien mielessä ja siihen liittyvät tunteet ovat pinnassa ja 

hyvinä päivinä nämä tunteet ovat taaemmalla. (Saari 2003, 60-66.)  
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Työstämis- ja reaktiovaihetta seuraa uudelleen suuntautumisen vaihe. Tässä vaiheessa 

vanhemmat alkavat sopeutumaan lapsen kuoleman aiheuttamiin muutoksiin. Tapah-

tuma aletaan vähitellen hyväksymään ja siitä tulee osa omaa elämää. Tapahtuman 

kanssa pystyy jo elämään, eikä se ole jatkuvasti mielessä. (Suomen Mielenterveysseura 

2019a.) Surun ja luopumisen kautta vanhemmille aukeaa tilaa uudelle. Tämä vaihe ta-

pahtuu usein huomaamatta. Aluksi tilanteeseen sopeutuminen saattaa tuntua vaikealta 

ja vanhemmat joutuvat pakottamaan itsensä kiinnostumaan uusista asioista ja ihmisistä. 

Pikkuhiljaa kuitenkin kiinnostus elämään lisääntyy. Joskus ihmisellä saattaa olla tarve 

jäädä vellomaan suruun, eikä välttämättä halutakaan jatkaa elämää. Toiset taas saatta-

vat haluta selviytyä kaikesta mahdollisimman äkkiä. Hautajaiset järjestetään mahdolli-

simman pian ja kuolleen lapsen tavarat poistetaan näkyvistä ja tila täytetään jollain 

muulla. Tällöin menetystä ei käsitellä, vaan se pyritään kieltämään tai torjumaan, koska 

sen kohtaaminen tuntuu liian ahdistavalta ja raskaalta. Vaikka vanhemmat itse jatkuvasti 

toteaisivat, etteivät selviä menetyksestä ja surusta koskaan, jossain vaiheessa kuitenkin 

käsittelyprosessi etenee siihen vaiheeseen, että on valmis uudelleen suuntautumiseen, 

niin sanottuun uuteen elämään. Hidas, tuskallinen mutta edistyvä toipuminen luo uskoa 

niihin uskomattomiin voimavaroihin, joita meillä ihmisillä on selviytyä vaikeista, jopa mah-

dottomalta tuntuvista elämän vastoinkäymisistä. (Saari 2003, 67-68.)  

Traumaattisen kriisin käsittelyssä on yksilöllisiä eroja. Jokainen käsittelee asiat omalla 

tavallaan. Kaikilla ei välttämättä ole edellä mainittuja reaktioita, joillakin ne ilmenevät voi-

makkaampina kuin toisilla ja joillain saattaa ilmetä monenlaisia muitakin reaktioita. Toi-

silla menee paljon aikaa asian käsittelyssä, kun taas toiset käsittelevät asiat nopeammin. 

Kuitenkin edellä mainitut traumaattisen kriisin toipumisprosessin kaikki vaiheet voidaan 

tunnistaa. (Saari 2003, 68.) Traumaattisessa elämäntilanteessa saattaa kaivata ammat-

tilaisen apua. Oman kunnan sosiaali- ja terveystoimesta tai kriisikeskuksesta saa varat-

tua ajan kriisityöntekijälle, joka auttaa ihmisiä saamaan apua vaikean elämäntilanteen 

keskellä. (Suomen Mielenterveysseura 2019b.)  
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3.3  Vertaistuki ja sen merkitys 

Vertaistuen käsite tuli Suomeen 1990 –luvun puolivälissä. Tämän uuden tuen ja autta-

misen muoto perustuu siihen, että ihmiset, joilla on jokin yhtenäinen sairaus tai kokemus, 

saavat toisiltaan sellaista tukea, mitä eivät muut auttamistahot pysty antamaan. Yhteisen 

kokemuksen myötä syntyy ymmärrys ihmisten välille, jotka eivät välttämättä muuten olisi 

tekemisissä toistensa kanssa. Vertaistoiminnan taustalla on ihmisten jatkuva tarve olla 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Vertaistuella ja vapaaehtoistoiminnalla on todettu 

olevan yhteiskunnallista merkitystä, erityisesti vaikeissa elämänvaiheissa. Sillä on suuri 

ennaltaehkäisevä merkitys, mutta vertaistuki ei kuitenkaan ole terapiaa. (Holm ym. 2010, 

9-13.) 

Vertaistoiminta perustuu omaan kokemukseen ja sen myötä tulevaan asiantuntijuuteen 

ja sen arvoja ovat toisten ihmisten kunnioittaminen ja tasa-arvoisuus. Vertaistuella pyri-

tään luomaan uskoa ihmisiin ja omiin sisäisiin voimavaroihin. Hyvinvoinnin kannalta tär-

keää on osata tunnistaa ja ilmaista monenlaisia tuntemuksia, joita elämässä tapahtuvat 

muutokset herättävät. Vertaisryhmissä tarvitaan uskallusta näiden tunteiden käsittelyyn 

ja elämiseen “tässä ja nyt”. Vertaistoiminnan avulla ihminen ottaa vastuuta omasta elä-

mästään ja löytää voimavaransa sekä ohjaa elämäänsä haluamaansa suuntaan, minkä 

myötä saadaan käynnistettyä prosessi, joka johtaa passiivisesta avun vastaanottajasta 

aktiiviseksi toimijaksi. Vertaisuus käsite itsessään viittaa vahvasti ajatukseen siitä, että 

samoja asioita kokeneilla ihmisillä on kokemuksen myötä syntynyttä asiantuntijuutta, jota 

kellään muulla ei voi olla. (Holm ym. 2010, 9-13.)  

Vertaistoimintaa voi olla esimerkiksi ryhmätapaamiset, lehtiartikkelit, internetin keskus-

telupalstat, elämänkerrat tai romaanit. Vertaistoiminnasta on tullut tärkeä välittämisen ja 

tuen muoto, mutta se ei korvaa läheisiä, kuten perhettä, ystäviä, naapureita eikä amma-

tillista tukea. Vertaistukea usein tarvitaan silti vaikka lähipiiri olisi laaja. Jotkin asiat voivat 

olla sen verran arkoja tai herkkiä, että ne on helpompi käsitellä ulkopuolisten, saman 

elämänkokemuksen kokeneiden ihmisten kanssa. (Holm ym. 2010, 9-13.)  

Kun ihmisillä on riittävän samankaltainen elämäntilanne, keskusteluun osallistuvat hen-

kilöt tietävät jotakin muiden tunteista oman kokemuksensa pohjalta (Mielenterveystalo 

2019). Kokemus siitä, että tulee ymmärretyksi jo puolesta sanasta, on läsnä näissä kes-

kusteluissa. Ammattilaisilta, perheiltä tai ystäviltä ei voi saada samanlaista empatiaa kuin 
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niiltä ihmisiltä, jotka ovat kokeneet saman. Vertaistukiryhmissä on helpompi puhua arka-

luontoisista ja henkilökohtaisista asioista, sillä vastavuoroinen elämänkokemuksien ja-

kaminen ja vaikeista asioista puhuminen lisää ryhmän turvallisuutta ja luotettavuutta, 

mikä taas johtaa siihen, että asioista uskalletaan rohkeammin keskustella. Yleensä roh-

keampi tekee aloitteen, jonka myötä arempikin ihminen uskaltaa avata ajatuksiaan. 

(Holm ym. 2010, 18-19.) 
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4 VANHEMPIEN SAAMA APU LAPSEN KUOLEMAN 

JÄLKEEN 

4.1 Tunteiden käsittelyn tärkeys 

Käsittelemättä jätetty suru voi nousta esiin myöhemmin jonkin toisen vastoinkäymisen 

yhteydessä ja se voi ilmetä erilaisina kipuina, eristäytymisenä ja masennuksena. Surun 

aiheuttama kipu voi tuntua esimerkiksi hengenahdistuksena, epämääräisenä rintaki-

puna, vatsavaivoina tai pyörrytyksenä. Fyysinenkin kipu on kuitenkin normaalia surun 

käsittelyssä ja se helpottaa oman ajan kuluessa. Kipu pitkittyessään voi kuitenkin viitata 

siihen, että joitakin asioita ei ole vielä käsitelty eli surun tunteet on voitu yrittää tukahdut-

taa tai mitätöidä. (Suomen Mielenterveysseuran SOS –kriisikeskuksen työryhmä 2015.)  

Tunteet liittyvät aina osaltaan ihmisen vaistoon selviytyä ja ne saavatkin ihmiset vältte-

lemään selviytymistä uhkaavia tekijöitä sekä tavoittelemaan sitä edesauttavia tekijöitä. 

Esimerkiksi pelon tunne saa ihmisen välttelemään vaaratilanteita. Tunteiden luonnolli-

nen toiminta voi kuitenkin häiriintyä monesta erilaisesta syystä ja elämän eri kriisitilanteet 

koettelevatkin aina ihmisen tunne-elämää. Kärsimyksen ehkäisemisen ja lieventämisen 

kannalta on ensiarvoisen tärkeää omien tunteidensa tietoinen käsitteleminen, vaikka tun-

teet olisivatkin voimakkaita ja vaikeita. Tärkeintä on kuitenkin löytää itselleen luonnolli-

selta tuntuvia keinoja, joiden avulla voi lievittää omia tunteitaan. Omien tunteiden koh-

taamisella voidaan välttää tunteiden patoutuminen, joka pitkään jatkuvana heikentää hy-

vinvointia. (Siikavirta 2017; Nuorten mielenterveystalo 2019.) 

Jokainen ilmaisee surua omalla tavallaan, käyttäen niitä voimavaroja, joita itsellään on 

käytössä. Osa ihmisistä saattaa ilmaista surua nauramalla, toiset itkemällä. Surun ilmai-

semisessa apuna voi käyttää monia keinoja, kuten kirjoittamista, piirtämistä, laulamista 

tai puhumista. Toisia lohduttaa tosiasioiden selvittäminen ja tapahtuneen ymmärtämi-

nen, mutta joillekin oma intuitio tai kunnon unet saattavat tuoda kaivattua lohtua. (Suo-

men Mielenterveysseuran SOS –kriisikeskuksen työryhmä 2015.) 
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4.2 Vertaistukiryhmät 

Lapsensa menettäneille vanhemmille ja perheille on tarjolla erilaista tukea eri tahojen 

tuottamana. Muun muassa Suomen mielenterveysseura tarjoaa vertaistukea eri elämän-

tilanteissa oleville henkilöille, kuten esimerkiksi vaikean läheisen kuoleman kokeneille 

ihmisille. Suomen mielenterveysseura auttaa myös nuoria selviytymään vaikeasta mur-

rosiästä. (Suomen mielenterveysseura 2019c.) Surunauha ry on valtakunnallinen ver-

taistukijärjestö, joka tukee läheisen itsemurhan kokeneita perheitä ja auttaa niitä selviy-

tymään ja puhumaan avoimesti itsemurhista (Surunauha ry 2019). Huoma ry taas tarjoaa 

henkirikoksessa läheisensä menettäneille ihmisille vertaistukea (Henkirikoksen uhrien 

läheiset ry 2019).   

Kätkytkuoleman kohdanneille vanhemmille ja perheille on aikoinaan perustettu järjestö, 

joka on saanut alkunsa vuonna 1991. Yhdistys on perustettu tukemaan kätkytkuoleman 

kokeneita vanhempia ja perheitä, sekä edistämään kätkytkuolematutkimusta. Yhdistyk-

sen nimi oli tällöin Käpy - Kätkytkuolemaperheiden yhdistys ry. Vuonna 2010 yhdistyksen 

nimi kuitenkin muutettiin muotoon Käpy - Lapsikuolemaperheet ry, jonka myötä haluttiin 

tuoda esille, että tukea voivat saada kaikki perheet, riippumatta lapsen kuolinsyystä tai 

iästä. (Käpy ry 2019a; Monimuotoiset perheet 2019.)     

Käpy – Lapsikuolemaperheet ry on näistä lapsensa menettäneiden vanhempien ja per-

heiden tukiyhdistyksistä se, mistä kätkytkuoleman kohdanneet vanhemmat saavat tukea 

ja löytävät vertaisensa. Yhdistys järjestää lapsen kuoleman kohdanneille perheille ver-

taistukiryhmiä, joissa on mahdollisuus tavata saman kokemuksen eläneitä vanhempia ja 

perheitä. (Käpy ry 2019b.) Yhdistys tarjoaa myös valtakunnallisesti tukea muun muassa 

tukipuhelimien, tukihenkilöiden, perheviikonloppujen ja vertaistukiryhmien avulla. Van-

hemmille ja perheille on tarjolla myös Facebook -keskusteluryhmiä, joissa he saavat ja-

kaa kokemuksiaan vertaisiensa kanssa. Netissä Käpy ry:n sivuilla on vertaistarinoita ja 

yhdistyksen nettisivujen kautta pystyy myös tilaamaan tukikirjallisuutta, joka käsittelee 

lapsen menetystä ja surua eri perheenjäsenten näkökulmasta. Tukikirjallisuuden tavoit-

teena on tuoda tietoa ja lohtua lapsensa menettäneille. Netistä löytyy myös erilaisia 

muistosivuja ja muistoblogeja, joissa ihmiset jakavat kokemuksiaan ja tunteitaan. (Käpy 

ry 2019b; Käpy ry 2019c; Käpy ry 2019d; Käpy ry 2019e; Käpy ry 2019f; Käpy ry 2019g; 

Käpy ry 2019h; Käpy ry 2019i.) 
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Vertaistukiryhmät ovat ryhmiä, joita järjestetään suurimmissa kaupungeissa. Ne ovat 

suunnattuja kaikille lapsensa menettäneille vanhemmille lapsen kuolinsyystä ja iästä riip-

pumatta. Vertaistukiryhmien tarkoituksena on tarjota mahdollisuutta tavata samassa elä-

mäntilanteessa olevia vanhempia. Ryhmien avulla pyritään luomaan mahdollisuus van-

hemmille keskusteluun vertaistensa kanssa ja näin pyritään löytämään erilaisia näkökul-

mia ja tapoja surun käsittelyyn. Ryhmiin osallistumisen myötä tapaa myös vanhempia, 

joilla on kulunut jo pidempi aika lapsensa menetyksestä. Tämä luo uskoa ja toivoa elä-

mäntilanteesta selviytymiseen. Ryhmät ovat turvallisia paikkoja luottamukselliseen kes-

kusteluun lapsen kuolemaan liittyvistä asioista, raskaista tuntemuksista ja käytännön on-

gelmista. Keskustelut ryhmätapaamisissa määräytyvät osallistujien esille nostamien ai-

heiden perusteella, ne eivät ole ammatillisesti ohjattuja vaan perustuvat nimenomaan 

vertaistukeen. (Käpy ry 2019e.)  

4.3  Sosiaalinen tuki 

Tukipuhelimen ja sähköpostin avulla pyritään pienentämään vanhempien kynnystä ha-

kea apua suruunsa. Vanhemmat voivat soittaa tukipuhelimeen saadakseen keskustelu-

tukea suurimman surun keskellä. Tukipuhelin tarjoaa myös tietoa vertaistuen mahdolli-

suuksista. (Käpy ry 2019c.) 

Tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia oman lapsen menetyksen kokeneita henkilöitä. Tukihen-

kilön tarkoituksena on tuoda vanhemmille keskusteluapua puhelimitse, sähköpostitse tai 

kasvotusten. Tukihenkilöt voivat omalla kokemuksellaan luoda vanhemmille uskoa ja toi-

voa selviytymiseen. Tukisuhteen kestoa ei määritellä, vaan sitä pyritään jatkamaan niin 

kauan, kun tuen tarvetta on. Kätkytkuoleman kohdanneet vanhemmat voivat saada tuki-

henkilön soittamalla tai laittamalla sähköpostiviestiä Käpy ry:n toimistoon, jossa tukihen-

kilöksi valitaan mahdollisimman samantapaisen elämäntilanteen läpikäynyt henkilö. 

(Käpy ry 2019d.) 

Ensiarvoisen tärkeää tällaisen kokemuksen käsittelyssä on läheisten tuki. Laaja ja hyvä 

sosiaalinen tukiverkosto on traumaattisen kokemuksen kokeneen paras turva. Sosiaali-

sen verkoston aktivoituminen traumaattisen kokemuksen jälkeen on tärkeää. Sukulais-

ten, ystävien ja työkavereiden tulisi olla tapahtuneen jälkeen yhteydessä oma-aloittei-

sesti vanhempiin, jotka ovat kokeneet suuren menetyksen. Etäisempienkin ystävien yh-

teydenotto lämmittää. Tukiverkon apu on tärkeää myös jatkossa. Tulevien viikkojen ja 

kuukausien aikana lähiverkoston tuen tarve on suuri. Mitä suurempi tukiverkko on, sitä 
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parempi, koska vanhempien syyllisyydentunne pienenee, mitä useampi henkilö on kuun-

telemassa samoja asioita yhä uudelleen ja uudelleen. (Saari 2003, 70-71.)   

4.4 Ammatillinen tuki 

Jokaisella alan ammattilaisella, joka kohtaa lapsensa menettäneet vanhemmat ja per-

heen, on vastuu ja velvollisuus heidän tukemisestaan ja ohjaamisestaan jatkotuen piiriin. 

Lapsensa menettäneet vanhemmat eivät välttämättä itse kykene ja jaksa sillä hetkellä 

olla yhteydessä erilaisiin auttaviin tahoihin, vaikka kokisivatkin sen hyödylliseksi ja tar-

peelliseksi asiaksi. Ammattilaisten on tämän takia ohjattava heidät avun pariin ja tiedet-

tävä mitä tukimuotoja heille voi tarjota avuksi. Kaikkien alan osaajien on tärkeä tukea 

lapsensa menettäneitä ja huolehtia siitä, että he eivät jää yksin, koska ei ole olemassa 

vain yhtä tahoa, jolle tämä tehtävä kuuluisi. On tärkeää kysyä mitä ja minkälaista tukea 

kaivataan. Joskus myös sanoja parempi vaihtoehto on empaattinen hiljaisuus ja sanaton 

läsnäolo. Surusta kokonaan ylipääsemistä ei saa olettaa missään vaiheessa ja lapsensa 

menettäneiden vointia on tärkeää kysyä aina, vaikka kyseisestä menetyksestä olisikin 

kulunut jo pidempi aika. (Rantanen 2019.)  

Lapsen kätkytkuoleman tapahtuessa vanhemmat tarvitsevat tukea välittömästi ja sitä tu-

lee antaa heti ammattilaisten toimesta. On tärkeä muistaa, että lääkkeillä ei voida korvata 

neuvontaa ja sokkivaiheessa pelkällä lääkärin läsnäololla on vanhempien oloa helpot-

tava vaikutus. Molempien vanhempien kanssa tulee mahdollisuuksien mukaan keskus-

tella asiasta ja alussa annettavan tiedon tulee olla mahdollisimman yksinkertaista ja vain 

oleellisiin asioihin tulee keskittyä, koska vanhemmat eivät sokkivaiheesta johtuen pysty 

omaksumaan tietoa kuin rajoitetusti. Surutyön lyhentämisen, todellisuuden tajuamisen ja 

hyväksymisen kannalta on merkittävää antaa vanhempien viettää niin paljon aikaa kuol-

leen lapsensa kanssa, kuin he sitä haluavat. Ihanteellinen tilanne vanhempien ja per-

heen kannalta on se, että alkutilanteessa mukana ollut lääkäri voisi hoitaa asiaa myös 

jatkossa. On myös muistettava, että vanhemmat päättävät itse uuden lapsen hankin-

nasta, eikä ulkopuolisten kuulu puhua tästä heille. (Rintahaka 2018.) 

Ihmisen kokemaa surua voi verrata sormenjälkeen - se on yhtä yksilöllinen jokaisella. Ei 

siis ole olemassa yhtä oikeaa tapaa kohdata ja auttaa suuren surun kokenutta henkilöä. 

Alan ammattilaisen tärkeänä tehtävänä on kohdata sureva rohkeasti ja olla läsnä täysin 

omana itsenään. Ammattilainenkin saa näyttää tunteensa, mutta hänen täytyy myös 

osata hallita ja tiedostaa ne, ettei sureva joudu tilanteessa lohduttajaksi. Ammattilaisen 
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tulee kohdata sureva, eikä missään nimessä vältellä häntä. Odotustilassa tai käytävällä 

tulee tervehtiä ja kysellä vointia. Surevan tukemisessa tulee välttää neuvomista ja omien 

johtopäätöksien tekemistä. Kiirettä ei saa koskaan näyttää, vaikka sellainen olisikin. 

Kuolleesta lapsesta tulee puhua hänen omalla nimellään ja surevaa tulisi kannustaa pu-

humiseen ja muistelemiseen. Surevalle kaikki tunteet ovat sallittuja ja se tulee hänelle 

tehdä selväksi. Surua ei saa vähätellä, eikä surua saa yrittää selitellä pois. Koko perheen 

suru täytyy huomioida ja kaikille tulee tarjota apua ja tukea. Apua täytyy tarjota uudelleen 

myöhemmin, mikäli siitä ensin kieltäydytään. Surevia ei saa jättää yksin, mutta heille 

täytyy myös suoda omaa rauhaa ja tilaa. (Käpy ry 2019j.) 

Seurakunnan apu saattaa lapsen kuoleman jälkeen olla vanhemmille korvaamatonta. 

Seurakunta pyrkii ensimmäisten viikkojen aikana varmistamaan, että perheen arki pyörii. 

Seurakunnan vapaaehtoiset työntekijät esimerkiksi voivat käydä säännöllisin väliajoin 

kysymässä vanhemmilta, miten he voivat ja miten heidän arkensa, kuten esimerkiksi 

ruuanlaitto, lasten harrastuksiin vienti tai nurmikonleikkuu sujuvat. Olennaista on varmis-

taa, että arki pyörii ensimmäisinä päivinä. Kuitenkin kaikessa toiminnassa edetään van-

hempien ehdoilla. Mikäli vanhemmat eivät halua apua, ei sitä myöskään väkisin silloin 

anneta. (Itkonen 2017b.) Seurakunnalta saa apua myös lapsen hautajaisten järjestämi-

seen. Tavoitteena on järjestää sellaiset hautajaiset, jossa kuolleelle lapselle voidaan jät-

tää mahdollisimman hyvällä tavalla hyvästit. Seurakunta pyrkii rohkaisemaan vanhempia 

pitämään sellaiset hautajaiset, jotka ovat ominaiset itse perheelle. Kaikkiin käytännön 

asioihin, kuten hautapaikan valintaan, saa apua seurakunnalta. Kuolleen lapsen nimi tul-

laan lukemaan hautajaisista seuraavana sunnuntaina ja/tai pyhäinpäivänä, jonka myötä 

seurakunta pyrkii välittämään vanhemmille, että lapsen menetys koskettaa suurempaa 

yhteisöä. Seurakunnan kautta vanhemmat voivat myös hakeutua seurakunnan järjestä-

mään sururyhmään tai saada seurakunnalta keskusteluapua, mikäli vanhemmat sitä itse 

haluavat. Seurakunnalta voi myös saada kriisiapua, mikäli vanhemmat eivät sitä vielä 

muualta saa. (Itkonen 2017b.) 

 

4.5 Muut keinot 

Moni sureva ihminen tarvitsee läheisyyden lisäksi yksinoloa ja rauhaa, mahdollisuutta 

käsitellä asiaa ja käydä sisäistä keskustelua itsensä kanssa. Monien surevien oloa hel-

pottaa ja rauhoittaa hiljaisuudessa oleminen ja luonnossa kävely. (Minkkinen ym. 2005, 
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33.) Luonto on monipuolinen hyvinvoinnin ja mielenterveyden lähde, jota kannattaa hyö-

dyntää. Luonnolla on piristävä vaikutus mielenterveydelle, jonka seurauksena se auttaa 

hetkeksi unohtamaan arjen murheet ja huolet.  (Ojala & Tyrväinen 2015.) Toiset taas 

saavat lohtua musiikin kuuntelusta tai lukemisesta, kun taas toisille fyysinen raskas lii-

kunta ja paneutuminen työhön antavat tavan purkaa ahdistusta ja pahaa oloa. Jotkut 

taas saavat lohtua uskonnosta. (Minkkinen ym. 2005, 33.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua kätkytkuolemasta tehtyihin tutkimuksiin ja nii-

den pohjalta kerättyihin aineistoihin. Tarkoituksena oli myös löytää vanhemmille selviy-

tymiskeinoja lapsen kätkytkuoleman kohtaamiseen.   

Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää vanhemmille keinoja, joilla selviytyä lapsen kätkyt-

kuolemasta. Opinnäytetyöstä pyrittiin tekemään selkeä, luotettava ja kattava, josta on 

helppo lukea, mitä apuja vanhemmille on tarjolla ja miten tutkimukset ovat osoittaneet 

niiden toimivuuden lapsen kuoleman kohdanneilla vanhemmilla.  

Tutkimuskysymys: Millaisia keinoja vanhemmat voivat käyttää apunaan selviytyäkseen 

lapsensa kätkytkuolemasta?  
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6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

6.1 Kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä      

Kirjallisuuskatsauksella tarkoitetaan menetelmää, joka muodostaa kokonaiskuvan halu-

tusta aihealueesta tai asiakokonaisuudesta. Hoitotieteessä kirjallisuuskatsausta voidaan 

käyttää hahmottamaan jonkin asian tutkimustarvetta tai sitä voidaan käyttää itse tutki-

musmenetelmänä. Kirjallisuustyyppejä on useita. Tyypin valinta riippuu täysin katsauk-

sen tavoitteesta eli siitä mitä halutaan tutkia ja saada selville. (Stolt ym. 2016, 4.)   

Kirjallisuuskatsaus tulee olla toistettavissa, niin kuin muutkin tutkimukset. Tutkimustulos-

ten pitää siis olla samat tekijästä riippumatta. Saatavilla olevista tieteellisistä tutkimuk-

sista pyritään kokoamaan kirjallisuuskatsauksessa kattava aineisto. Yksi tärkeimmistä 

tehtävistä kirjallisuuskatsauksessa on kehittää tieteenalojen käsitteistöä ja teoriaa sekä 

kehittää tieteenalan ymmärrystä tai arvioida jo olemassa olevaa teoriaa. (Stolt ym. 2016, 

9-10.)  

Kirjallisuuskatsauksia voidaan toteuttaa eri tarkoituksiin, jonka vuoksi kirjallisuuskatsaus-

tyyppejä on monia; systemaattinen kirjallisuuskatsaus, kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

sekä määrällinen meta-analyysi ja laadullinen meta-analyysi. Jokainen kirjallisuuskat-

saustyyppi sisältää kuitenkin tietyt osat. Katsaus alkaa kirjallisuuden haulla, aineiston 

arvioinnilla ja sen yhdistämisellä sekä aineiston perusteella tehdyllä analyysillä. Vaikka 

luonteenomaiset piirteet ovat kaikilla kirjallisuuskatsaustyypeillä samat, on niillä kuitenkin 

joitakin eroja aineistonhaun, tarkoituksen, määrittelyn ja analyysimenetelmän osalta. 

(Stolt ym. 2016, 9-10.)   

Kuvailevia kirjallisuuskatsauksia eli traditionaalisia kirjallisuuskatsauksia on kahdenlai-

sia, narratiivisia ja integroivia. Narratiivinen kirjallisuuskatsaus on metodisesti kevyin kir-

jallisuuskatsausmuoto ja siinä pyritään helppolukuisuuteen. Narratiivisessa kirjallisuus-

katsauksessa halutaan luoda laaja kuva käsiteltävästä aiheesta ja samalla järjestää epä-

yhtenäinen tieto jatkuvaksi tapahtumaksi. (Salminen 2011, 6-7.) Narratiivinen katsaus 

voidaan jakaa kolmeen toteuttamistapaan; kommentoivaan, toimitukselliseen ja yleiskat-

saukseen. Laajin näistä on yleiskatsaus ja yleensä sitä tarkoitetaankin, kun puhutaan 

narratiivisesta kirjallisuuskatsauksesta. Integroivalla kirjallisuuskatsauksella tarkoitetaan 

katsausta, jossa halutaan tuoda esiin tutkittavia ilmiöitä niin moninaisesti, kuin on mah-

dollista. Sen avulla voidaan hyvin tuottaa uutta tietoa jo ennestään tutkitusta aiheesta. 



24 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Janniina Haapaniemi ja Matleena Hagman 

(Salminen, 2011, 6-9.) Integroivalla katsauksella saadaan systemaattista katsausta laa-

jempi kuva aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta. Integroivassa katsauksessa pystytään 

keräämään huomattavasti laajempi otos kuin systemaattisessa, koska integroivassa kat-

sauksessa ei seulota aineistoa yhtä tarkasti. Integroivaa kirjallisuuskatsausta voidaan 

pitää ikään kuin systemaattisen ja narratiivisen katsauksen välimuotona. (Salminen, 

2011, 8-9.) Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on yksi yleisimmistä kirjallisuuskatsauksen pe-

rustyypeistä ja se on käytännössä kuin yleiskatsaus, mutta ilman tiukkoja sääntöjä ja 

tutkimuskysymyksetkin ovat osaltaan väljempiä kuin esimerkiksi meta-analyysissä tai 

systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa. (Salminen 2011, 6-7.) 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena ja se orientoitui 

enemmän narratiivisen kuin integroivan katsauksen puolelle. Tässä opinnäytetyössä 

käytettiin hyödyksi laajoja aineistoja, joita alussa asetettu tutkimuskysymys ohjasi. Tämä 

opinnäytetyö on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksen yleiskatsauksena löyde-

tyistä aineistoista, ilman tiukkoja sääntöjä. (Salminen 2011, 6-7.)  

6.2 Aineiston keruu   

Opinnäytetyön tekoa ohjasi työn alkuvaiheessa laadittu tutkimuskysymys. Tutkimusky-

symyksen ohjaamana opinnäytetyöhön pyrittiin löytämään mahdollisimman kattavasti 

tietoa eri tietolähteistä niin, että löydetyistä tiedoista ja tutkimuksista pystyttiin kokoa-

maan laadukas, eettisesti oikein tehty opinnäytetyö. (Metropolia 2012.)    

Opinnäytetyötä tehdessä kerättiin aineistoa eri tietokannoista. Opinnäytetyössä pyrittiin 

käyttämään mahdollisimman laaja-alaisesti käytössä olevia eri tietokantoja. Tiedonha-

kuun käytettiin Turun ammattikorkeakoulun käytössä olevia tietokantoja kuten Medic-, 

PubMed-, Cinahl Complete- ja Duodecim -tietokantoja (Turun ammattikorkeakoulu 

2019.) Opinnäytetyön teossa käytettiin myös manuaalista hakua. Tiedonhakusanoina 

toimivat muun muassa kätkytkuolema, kätkytkuolema ja vanhemmat, läheisen kuolema, 

kätkytkuolema ja suru, suru, lapsen kuolema, vanhempien selviytyminen, selviytyminen, 

tunteiden käsittely, kriisiapu, traumaattinen kriisi, vertaistuki, lapsen menetys sekä Käpy 

ry. Englanninkielisiä tiedonhakusanoja olivat muun muassa crib death, cot death grief, 

cot death, sudden infant death syndrome, sids, sids grief, sids grief research, cot death 

coping, sids parents grief, sids parents research, sids parents grief research, sids coping, 

childs death, childs death grief ja parents and sids.  Aineiston haussa hyödynnettiin Tu-

run ammattikorkeakoulun kirjastoa ja Turun kaupungin pääkirjastoa. Opinnäytetyöhön 
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haluttiin löytää kattavaa kirjallisuusaineistoa liittyen kätkytkuolemaan ja pyrittiin löytä-

mään kattava määrä selviytymiskeinoja lapsen äkillisestä menetyksestä aiheutuvaan 

kriisiin.   

Duodecim-, Pubmed-, Cinahl Complete- ja Medic -tietokannoista etsittiin artikkeleita ja 

tutkimuksia aiemmin mainittujen hakusanojen avulla. Tuloksien paljoudesta huolimatta, 

opinnäytetyöhön valittiin vain ne artikkelit ja tutkimukset, jotka kuvasivat opinnäytetyön 

aihetta ja se rajasi suurimman osan julkaisuista käyttökelvottomiksi. Kaiken kaikkiaan 

opinnäytetyön tutkimusosioon löydettiin yhteensä kahdeksan tutkimusta, joista kaksi oli-

vat englanninkielisiä.  

Julkaisut valittiin aiheen ja julkaisuvuoden perusteella. Opinnäytetyön tutkimusosioon 

kelpuutettiin julkaisuja vain aikaväliltä 2010 – 2019, koska tutkimustiedon haluttiin olevan 

mahdollisimman uutta. Opinnäytetyössä käytettiin ainoastaan maksuttomia ja kokonaisia 

julkaisuja, mikä rajasi myös ison osan käytössä olevista aineistoista pois. Hakukriteerei-

hin valittiin kieleksi suomi ja englanti. Tutkimukset seulottiin ensin otsikon ja avainsano-

jen mukaan, minkä jälkeen luettiin tiivistelmä läpi ja päätettiin vastaako aihe tutkimusky-

symystä.  

Eri hakusanoilla löytyi useampi sama tutkimus. Näitä tuloksia ei ole laitettu taulukkoon, 

vaan taulukko on haluttu pitää mahdollisimman yksinkertaisena ja helposti luettavana. 

Taulukko olisi muuttunut epäselväksi, jos kaikki eri hakusanalla löydetyt samat tutkimus-

tuloksissa käytetyt julkaisut olisi merkitty taulukkoon. Nyt taulukosta on helppo huomata, 

kuinka monta kriteereihin sopivaa julkaisua tutkimuksessa oli mukana. (Taulukko 2.) 
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Taulukko 2. Tiedonhakutaulukko 

 

Manuaalisella haulla löydettiin sopivia julkaisuja tutkimukseen yhteensä neljä kappaletta. 

Hakusanoina käytettiin sids parents grief research, sids grief, sids parents, kätkytkuo-

lema ja suru ja kätkytkuolema ja vanhemmat. Näistä manuaalisen haun tutkimuksista 

kaksi löytyivät Käpy ry:n nettisivuilta, jonne oli koottu valmiita tutkimuksia.  
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Taulukko 3. Tutkimustaulukko 1 

TUTKIMUS Myönteiset muutokset parisuhteessa lapsen kuole-

man jälkeen 

KIRJOITTAJA,  

JULKAISUVUOSI JA 

MAA 

Sjöblom, S.; Kaunonen, M. & Aho, A, L. 

2015, Suomi 

TUTKIMUKSEN  

TARKOITUS JA 

OSALLISTUJAT 

Tarkoituksena kuvata parisuhteessa tapahtuvia myönteisiä muu-
toksia lapsen kuoleman jälkeen. Tarkoituksena kuvata myös nais-
ten näkökulmasta miesten käytöksen muutosta parisuhteessa lap-
sen kuoleman jälkeen. 
Tutkimukseen osallistui äitejä 304 (90%), jotka olivat iältään 24-65-
vuotiaita ja isiä 23 (10%). Tutkimukseen sai osallistua ne äidit ja 
isät, jotka olivat menettäneet oman lapsensa. Kuolemasta kulunut 
aika, lapsen kuolintapa tai kuolinikä, ei vaikuttanut tutkimukseen 
osallistumiseen. 

TUTKIMUS- 

TULOKSET 

Tutkimustulokset pohjautuivat lapsen kuoleman kohdanneiden äi-
tien vastauksiin. 
Lapsen kuoleman jälkeen naiset kokivat miestensä tulleen välittä-
vämmiksi, joka tarkoitti sitä, että miehet oppivat puhumaan asioista 
enemmän ja omista tunteistaan. Miesten läsnäolo lisääntyi pari-
suhteessa lapsen kuoleman jälkeen, minkä myötä naiset kokivat 
saavansa mieheltään huomiota enemmän. Lisäksi miesten lohdut-
tamistaito parani. Riidat vähenivät parisuhteessa, arvostus muita 
lapsia kohtaan lisääntyi, toisen surun erilaisuutta opittiin myös kun-
nioittamaan paremmin. Puolisot ymmärsivät toistensa erilaista ja 
eritahtista suremista sekä hyväksyivät erilaiset selviytymiskeinot. 

Taulukko 4. Tutkimustaulukko 2 

TUTKIMUS Äitien suru ja suruprosessin kehittyminen viisi 

vuotta lapsen kuoleman jälkeen   

KIRJOITTAJA,  

JULKAISUVUOSI JA 

MAA 

Telenius E.  

2010, Suomi 

TUTKIMUKSEN  

TARKOITUS JA 

OSALLISTUJAT 

Tarkoituksena on kuvata lapsensa menettäneiden äitien surupro-
sessia ja surun kehittymistä viiden vuoden aikana sitten lapsen 
kuoleman. 
Tutkimus on tehty laadullisena pitkäaikaisseurantatutkimuksena. 
Tutkimukseen valikoitui seitsemän lapsensa menettänyttä äitiä sul-
jetulta enkelivauva keskustelupalstalta. 

TUTKIMUS- 

TULOKSET 

Tutkimukseen osallistuneiden äitien surun muodosti lapsen kuole-
man kohtaaminen ja käsitteleminen, joka näyttäytyi sosiaalisena 
kokemisena, surun ruumiillistumisena, muutosten ilmenemisenä, 
lohduttautumisena, muistelemisena ja psyykkisenä reagoimisena. 
Tunnemyrsky muuttui vähitellen tunteiden hallitsemiseen ja voima-
kas tuska sekä kaipuu hiljaiseen kaipuuseen. Äitien suru ei viiden 
seurantavuoden aikana loppunut, mutta jatkui erilaisena ja arkeen 
sopeuduttiin hiljalleen. Surun myötä koettiin olevan yhteys mene-
tettyyn lapseen. Suru tuli hiljalleen osaksi arkipäivää. 
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Taulukko 5. Tutkimustaulukko 3 

TUTKIMUS Isän suru lapsen kuoleman jälkeen – 

Tuki-interventio ja sen arviointi 

KIRJOITTAJA,  

JULKAISUVUOSI JA 

MAA 

Aho, A, L. 

2010, Suomi 

TUTKIMUKSEN  

TARKOITUS JA 

OSALLISTUJAT 

Tarkoituksena kuvata isien surua ja sen myötä isien saamaa ja tar-
vitsemaa tukea lapsen kuolemassa. Tarkoituksena selvittää myös 
isien mielipiteitä tuki-interventiosta. Tavoitteena saada tuotettua 
myös tietoa isien surusta ja surun tukikeinoista.  
Tutkimus sisälsi suunnittelu, toiminta ja arviointivaiheen. Suunnit-
teluvaiheessa tutkimukseen osallistui lapsensa menettäneitä isiä 8 
ja Suomen yliopistosairaaloiden hoitohenkilökuntaa 5. Tutkimusai-
neistona käytettiin myös osastojen vanhemmille jakamaa kirjallista 
materiaalia sekä 20 aiheeseen liittyvää tutkimusta. Tutkimukseen 
osallistumisen kriteerinä isillä oli kokemus oman lapsen kuole-
masta. 
Arviointivaiheessa tutkimuksen kyselylomakkeeseen vastasi inter-
ventioryhmästä 62 isiä ja verrokkiryhmästä 41 isiä. 

TUTKIMUS- 

TULOKSET 

Isien suruun lapsen kuoleman jälkeen liittyi voimakkaita tunne-elä-
myksiä sekä sosiaalisia, fyysisiä ja käyttäytymiseen liittyviä reakti-
oita.   
Epätoivo, viha, katkeruus, syyllisyydentunto, henkinen väsymys ja 
elämänhallinnan menetyksen tunne nousivat tutkimuksessa erityi-
sesti esille. Isät kokivat tärkeimmäksi tueksi perheen välisen tuen, 
yhdessä suremisen, lähiperheen tukemisen ja muiden lasten ole-
massaolon. Myönteiseksi tueksi isät kokivat läheisiltä ja muilta saa-
dun tuen, kuten hyväksynnän tapahtuneelle, myötätunnon ja konk-
reettisen avun. Pelkästään positiivisena tuen muotona koettiin sa-
man kokeneilta vanhemmilta saatu tuki, niiltä saatu tieto ja yh-
dessä sureminen. Terveydenhuoltohenkilökunnalta saatu tuki ko-
ettiin sekä myönteisenä että kielteisenä kokemuksena. Saatu tuki 
koettiin vähäisenä ja tuen määrä ei vastannut odotettua. Isät olisi-
vat toivoneet hoitohenkilöstön kontaktia, emotionaalista, tiedollista 
ja konkreettista tukea sairaalasta lähdön jälkeen. Tieto lapsen kuo-
lemaan johtaneista asioista, lapsen kuolinsyystä sekä tieto surusta 
ja sen erilaisuudesta eri perheenjäsenten kesken oli tarpeen. Tieto 
mahdollisista eri selviytymiskeinoista ja lapsen kuoleman myötä ai-
heutuneista vaikutuksista perheen tulevaisuuteen ja itse perhee-
seen oli tarpeellista. Tietoa, jota saatiin käytännön asioihin, kuten 
ruumiinavaukseen, ruumiin säilytykseen, kuolintodistukseen, hau-
tauslupaan liittyen, koettiin myönteiseksi. Isät tarvitsivat myös kes-
kusteluapua lapsen kuolemaan liittyen ja mahdollisuuden kysyä ja 
saada vastauksia kysymyksiinsä. Tutkimus osoitti myös isien halun 
vertaistukeen. 
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Taulukko 6. Tutkimustaulukko 4 

TUTKIMUS Äitien myönteiset kokemukset uudessa raskau-

dessa lapsen kuoleman jälkeen 

KIRJOITTAJA,  

JULKAISUVUOSI JA 

MAA 

Kivistö-Rahnasto, K.; Aho, A, L. & Kaunonen, M.  

2016, Suomi 

TUTKIMUKSEN  

TARKOITUS JA 

OSALLISTUJAT 

Tarkoituksena kuvata uuteen raskauteen liittyviä myönteisiä koke-
muksia lapsensa kuoleman kokeneiden äitien näkökulmasta.  
91 äitiä osallistui tutkimukseen. Äidit olivat 23-51-vuotiaita.  Tutki-
muspyyntö lähetettiin Facebookin suljettuun keskusteluryhmään, 
joka oli tarkoitettu niille äideille, jotka olivat uudelleen tulleet ras-
kaaksi lapsensa menetyksen jälkeen. 

TUTKIMUS- 

TULOKSET 

Lapsensa menettäneet äidit kokivat uudelleen raskaaksi tulemisen 
myönteisenä asiana. Uusi raskaus teki elämästä toiveikkaamman. 
Uuden raskauden myötä äidit saivat kokonaisvaltaisen hoidon ter-
veydenhuollolta, raskauden seurauksena syntyvän onnellisuuden 
kokemuksen, hyvänolon lisääntymisen ja onnistuneen synnytyk-
sen, joka vei surun käsittelyssä äitejä eteenpäin. Perheen merkitys 
kasvoi myös uuden raskauden myötä. 

 

Taulukko 7. Tutkimustaulukko 5 

TUTKIMUS Vanhempien selviytymisessä auttavat tekijät lap-

sen kuoleman jälkeen   

KIRJOITTAJA,  

JULKAISUVUOSI JA 

MAA 

Savolainen, S.; Kaunonen, M. & Aho, A, L.  

2013, Suomi 

TUTKIMUKSEN 

TARKOITUS JA 

OSALLISTUJAT 

Tarkoituksena kuvata tekijöitä, jotka auttavat lapsensa menettä-
neitä vanhempia selviytymään lapsen kuoleman jälkeen. Tutki-
mukseen osallistui 143 lapsensa menettänyttä äitiä ja 102 lap-
sensa menettänyttä isää, joiden lapset olivat kuolleet kolmivuo-
tiaina tai sitä nuorempina, myös kohtukuolemat laskettiin mukaan. 
Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeiden avulla kuuden kuu-
kauden kuluttua lapsen kuolemasta. 

TUTKIMUS- 

TULOKSET 

Auttavia tekijöitä olivat kuoleman kohtaaminen, lapsen kuolemaan 
valmistautuminen, lapsen elämän ja kuoleman kokeminen hyvänä, 
tuen antaminen ja sen saaminen, hoitoon ja käytäntöihin liittyvä 
tuen saaminen, surussa tukeminen, tiedonsaanti, yhdessä per-
heen kanssa sureminen, surun ja selviytymisen jakaminen saman 
kokeneiden kanssa, sureminen, tapahtuneen käsittely sekä sen 
hyväksyminen, arjen eläminen ja välttäminen, usko tulevaisuu-
teen, aiemmat kokemukset, vanhemmuuden säilyminen, omien 
voimavarojen hyödyntäminen, uskominen korkeampaan voimaan, 
kuoleman merkityksellisyyden kokeminen, hengellisyys sekä 
suuntautuminen tulevaisuuteen. 
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Taulukko 8. Tutkimustaulukko 6 

TUTKIMUS Kun vauvaonni vaihtuu kuoleman suruun 

KIRJOITTAJA, 

JULKAISUVUOSI JA 

MAA 

Itkonen, J.  

2018, Suomi 

TUTKIMUKSEN  

TARKOITUS JA 

OSALLISTUJAT 

Tarkoituksena tarkastella vanhempien kertomuksissa kirkon tukea, 
kun kyseessä on kohtukuolema sekä lapsen kuoleman aiheuttama 
selviytymis- ja suruprosessi. Tutkimuksessa pohdittiin mitä merki-
tyksiä vanhemmat antavat lapsen kuolemalle ja kuolleena synty-
neelle lapselle ja miten vanhemmat kuvaavat lapsen kuoleman jäl-
keen surua ja selviytymisprosessia. Tutkimuksessa selvitettiin 
myös vanhempien kuvaamaa kirkon antamaa sosiaalista tukea 
sekä miltä saatu tuki näyttää muun saadun tuen joukossa. Osallis-
tujina 10 miestä sekä 14 naista, joita haastateltiin tutkimusta var-
ten. 

TUTKIMUS- 

TULOKSET 

Tärkeänä osana surussa ja selviytymisprosessissa esiintyi merki-
tyksen etsiminen. Helpotusta saatiin ajatuksesta, että lapsen kuo-
lemalla oli jokin elämän ylittävä tarkoitus ja usko lapsen olevan tai-
vaassa tai muussa paikassa. Myös uuden lapsen syntymä ja ver-
taistuen sekä merkityksen etsinnän kautta tullut jaettu ymmärrys 
lapsen kuolemasta. Kirkon yhteisen uskon avulla uskalletaan koh-
data vaikeinkin kuolema ja sekä suurin suru. Surutuessa kirkko voi 
tarjota tilan yhteisölliselle ja surua kunnioittaville rituaaleille. Kirkon 
avulla saadaan myös sosiaalinen oikeutus äänioikeudettomalle su-
rulle. 
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Taulukko 9. Tutkimustaulukko 7 

TUTKIMUS The grief of mothers after the sudden unexpected  

death of their infants 

KIRJOITTAJA,  

JULKAISUVUOSI JA 

MAA 

Goldstein, R, D.; Lederman, R, I.; Lichtenthal, W, G.; 

Morris, S, E.; Human, M.; Elliott, A, J.; Tobacco, D.;  

Angal, J.; Odendaal, H.; Kinney, H, C.&Prigerson, H, G.  

2018, USA 

TUTKIMUKSEN 

TARKOITUS JA 

OSALLISTUJAT 

Tarkoituksena tutkia pitkäaikaisen surun häiriön vakavuutta ja dia-
gnostisia esiintymismääriä näytteiden ja muiden merkittävien su-
run mittareiden välillä. Tutkimuksessa arvioitiin 49 lapsensa kätkyt-
kuolemalle menettänyttä, surevaa äitiä Etelä-Afrikasta ja Yhdys-
valtojen intiaanireservaatista. Mukana tutkimuksessa oli myös 359 
surevaa, lapsensa kätkytkuolemalle menettänyttä äitiä, joilla oli yh-
teyksiä kätkytkuolematukijärjestöihin Yhdysvalloissa, Iso-Britanni-
assa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Alankomaissa. Tutki-
mus tapahtui vuosina 2013– 2016 ja tutkimuksia tehtiin 2 – 48 kuu-
kauden aikana sen jälkeen, kun tutkimukseen osallistuneiden vau-
vat olivat menehtyneet. 

TUTKIMUS- 

TULOKSET 

Äideillä havaittiin lapsen kätkytkuoleman jälkeen lisääntynyttä ris-
kiä sairastua pitkäaikaiseen surun häiriöön ja heillä havaittiin sen 
vakavia oireita. Puolet äideistä kärsi pitkäaikaisen surun häiriöstä 
4 vuoden sisällä lapsensa kätkytkuolemasta ja 68.1 %:lla havaittiin 
päivittäistä ja tunkeutuvaa emotionaalista kipua tai kaipuuta. Kai-
puu oli merkittävästi yhteydessä emotionaaliseen kipuun.  Lasten-
lääkäreillä voi olla ainutlaatuinen rooli pitkäaikaisen surun häiriön 
tunnistamisessa ja sen seurausten selvittämisessä, koska he ovat 
olleet osallisina perheen kanssa kätkytkuoleman jälkeen. 
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Taulukko 10. Tutkimustaulukko 8 

TUTKIMUS Parent grief – Narratives of loss and relationship 

KIRJOITTAJA,  

JULKAISUVUOSI JA 

MAA 

Paul C. Rosenblatt,  

2016, Iso-Britannia ja USA 

TUTKIMUKSEN  

TARKOITUS JA 

OSALLISTUJAT 

Tarkoituksena on kuvata lapsensa menettäneiden vanhempien ko-
kemuksia ja kuulla mitä sanottavaa heillä on kuolemasta. Kirja pe-
rustuu intensiivisiin haastatteluihin, joihin on otettu mukaan yh-
teensä 58 vanhempaa eli 29 pariskuntaa tai entistä pariskuntaa. 

TUTKIMUS- 

TULOKSET 

Lapsensa menettäneiden vanhempien kertomuksissa yhteisiä ko-
kemuksia ja tuntemuksia olivat kuolema ja siihen johtaneet tapah-
tumat, kuoleman rituaalit, yksilön ja parin yhteinen sureminen, van-
hempien kokemukset kuilusta itsensä ja muiden välillä, jatkuva yh-
teys kuolleeseen lapseen, vanhemmuus muille lapsille kuoleman 
kokemisen jälkeen, surun vaikutus parisuhteeseen, löytää ja olla 
löytämättä tukea läheisistä suhteista, oppia puhumaan kuole-
masta, kuoleman merkityksen etsiminen, kuoleman vaikutus van-
hemman ja Jumalan väliseen suhteeseen, kuoleman ymmärtämi-
nen, huoli muiden ajatuksista sekä tunne objektiivisesta todellisuu-
desta. Yhteisenä asiana oli myös mainittu sosiaalinen ja ekonomi-
nen maailma, joka antaa vapauden surra tai olla erilainen kuin 
muut. Tutkimuksen kertomukset ovat tärkeää kuunneltavaa ja toi-
mivat työkaluina sureville vanhemmille ja heitä auttaville tahoille. 

6.3 Aineiston analysointi   

Narratiivisessa kirjallisuuskatsauksessa pyritään kuvailemaan aiemmin tehtyjä tiettyyn 

aihealueeseen liittyviä tutkimuksia. Kysymyksenasettelu on yleensä hyvin laaja, mutta 

voi sisältää erilaisia rajauksia. (Stolt ym. 2016, 9.) Aineiston analyysin tarkoituksena oli 

tehdä yhteenveto ja järjestellä katsaukseen valittujen tutkimusten tulokset.  Aineiston 

analyysissä luokiteltiin ja järjesteltiin löydetty aineisto ja etsittiin eroja ja yhtäläisyyksiä. 

Katsauksen loppuvaiheessa tulkittiin tuloksia ja kirjoitettiin ne ylös niin, että saatiin aikaan 

ymmärrystä lisäävä kokonaisuus. Aineiston analyysi ja aineistojen yhtäläisyyksien ver-

tailu tapahtui käytännössä samaan aikaan. (Stolt ym. 2016, 30.)  

Opinnäytetyön aineiston analysoinnissa keskityttiin vastaamaan tutkimustehtävään eli 

tutkimuskysymykseen ja keskityttiin pysymään aiheessa eli erottamaan oleelliset asiat 

aineistosta. Opinnäytetyötä tehdessä tutustuttiin hankittuun aineistoon ja yritettiin ym-

märtää sen todellinen sisältö. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2019.) 
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Ensimmäisiä asioita, joihin kiinnitettiin tutkimuksissa huomiota, olivat sisältö, kirjoittajat, 

julkaisuvuosi- ja maa, tutkimuksen tarkoitus, tutkimusasetelma, aineistonkeruumene-

telmä, otos, päätulokset, tutkimuksen kohdejoukko eli kelle tutkimus on tehty sekä tutki-

muksen vahvuudet ja heikkoudet. (Stolt ym. 2016, 30-31.) Tutkimuksista löydetyt ristirii-

taiset tulokset osoittavat erinomaisesti jatkotutkimusten tarpeen.  

Katsauksen yhteenveto on luotu taulukkomuotoon, ajatuksena lisätä ymmärrystä aineis-

tosta ja luoda helposti luettava kokonaiskuva löydetyistä tutkimuksista. (Stolt ym. 2016, 

31.) Taulukon avulla oli helppo verrata tutkimuksista löydettyjä yhtäläisyyksiä ja eroavai-

suuksia, ryhmitellä tutkimuksia ja tulkita niitä. Jokaisesta alkuperäistutkimuksesta luettiin 

tarkasti tulososiot ja johtopäätökset. Tutkimustulosten taulukoinnin jälkeen muodostettiin 

vertailua apuna käyttäen tutkimustulokset, joista koottiin yhteen tutkimuksista löydetyt 

tulokset, niistä löydetyt yhtäläisyydet ja eroavaisuudet.  

Tutkimusten tulokset analysoitiin induktiivista eli aineistolähtöistä sisällönanalyysia 

apuna käyttäen. Tutkimuksista saatu tieto pyrittiin luomaan selkeäksi ja yhtenäiseksi in-

formaatioksi, jotta voitiin tehdä tulkinta- ja johtopäätöksiä. (Tampereen yliopisto 2019.) 
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7 TULOKSET 

7.1 Tutkimuksista saadut tulokset 

Tutkimuksessa analysoitiin yhteensä kahdeksan valmista tutkimusta liittyen lapsen kuo-

lemaan ja näistä kaksi tutkimusta olivat englanninkielisiä. Tutkimustulosten analysoinnin 

myötä löydettiin useampi selviytymiskeino, jotka todettiin tärkeiksi ja jotka löytyivät use-

ammasta tutkimuksesta. (Kuvio 1.) 

 

 

 

Kuvio 1. Useassa tutkimuksessa mainitut selviytymiskeinot  
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Kuoleman kohtaaminen oli yksi selviytymiskeinoista, joka tuli esille useamman tutkimuk-

sen kohdalla. Kuoleman kohtaaminen ja kuolemaan johtaneet tapahtumat ja syyt sekä 

itse kuoleman käsittely koettiin auttavina tekijöinä lapsen kuoleman jälkeen. Toisena tär-

keänä selviytymiskeinona esiintyi perheeltä ja läheisiltä saatu tuki, joka sisälsi yhdessä 

suremisen, muiden lasten olemassaolon, läheisiltä saadun hyväksynnän tapahtuneelle, 

myötätunnon sekä konkreettisen avunsaannin. Vertaistuen merkitys korostui monen tut-

kimuksen kohdalla ja vertaisilta saatu tuki ja mahdollisuus jakaa surua ja selviytymistä 

koettiin positiivisena sekä auttavana tekijänä. Lisäksi jatkuva yhteys kuolleeseen lap-

seen auttoi viemään surua eteenpäin, se siis koettiin yhdeksi selviytymiskeinoksi lapsen 

menetyksen jälkeen. (Aho 2010; Telenius 2010; Savolainen, Kaunonen & Aho 2013; 

Sjöblom, Kaunonen & Aho 2015; Rosenblatt 2016; Itkonen 2018.) 

Ammatillinen tuki, niin hoitohenkilökunnan, lastenlääkärin ja kirkon osalta, mainittiin use-

assa tutkimuksessa. Selviytymiskeinoina voidaan pitää myös uuden lapsen syntymää ja 

uuden raskauden alkamista, sillä näitä pidettiin muutamassa tutkimuksessa myönteisinä 

asioina ja ne olivat osana selviytymisprosessia. Lapsensa menettäneille vanhemmille oli 

tutkimusten mukaan tärkeää myös löytää merkitys lapsen kuolemalle. (Aho 2010; Savo-

lainen, Kaunonen & Aho 2013; Kivistö-Rahnasto, Aho & Kaunonen 2016; Rosenblatt 

2016; Goldstein ym. 2018; Itkonen 2018.) 

Tutkimuksista ilmeni myös kuitenkin joitain yksittäisiä selviytymiskeinoja, jotka eivät tois-

tuneet useammassa tutkimuksessa. Lapsen kuolemasta ja kuolemaan liittyvistä muutok-

sista puhuminen ja niihin liittyen saatu tieto oli myönteisenä pidetty asia lapsen kuole-

masta selviytymiseen. Tieto surusta ja sen erilaisuudesta eri perheenjäsenten kesken, 

erilaisista selviytymiskeinoista kuuleminen ja tieto lapsen kuoleman aiheuttamista mah-

dollisista vaikutuksista perheeseen ja perheen tulevaisuuteen koettiin tarpeellisena. Lap-

sen kuoleman jälkeen myönteisenä asiana koettiin myös tiedonsaanti käytännön asioihin 

liittyen, kuten muun muassa ruumiinavaukseen, ruumiin säilytykseen, kuolintodistukseen 

ja hautauslupaan. (Aho 2010; Savolainen, Kaunonen & Aho 2013; Sjöblom, Kaunonen 

& Aho 2015; Rosenblatt 2016.) 

Tiedonsaannin lisäksi tuntemus siitä, että lapsi oli olemassa ja lapsen elämän kokeminen 

hyvänä auttoi käsittelemään lapsen kuolemaa. Ajatus siitä, että lapsen kuolemalla oli 

jokin merkitys ja elämää suurempi tarkoitus, koettiin auttavaksi tekijäksi lapsen kuolemaa 

käsiteltäessä. Usko siihen, että lapsi on taivaassa tai muussa sellaisessa paikassa, jossa 



36 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Janniina Haapaniemi ja Matleena Hagman 

lapsen on hyvä olla, auttoi käsittelemään lapsen kuolemaa. Myös tunne siitä, että van-

hemmuus edelleen säilyy, vaikka lapsi onkin kuollut, koettiin myönteiseksi ajatukseksi. 

Tärkeänä selviytymiskeinona nostettiin myös esille kuolemasta puhuminen ja se, että 

koettiin surun olevan sallittua ja tunne siitä, että on vapaus surra. (Aho 2010; Telenius 

2010; Savolainen, Kaunonen & Aho 2013; Rosenblatt 2016; Itkonen 2018.) 
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8 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

Kirjallisuuskatsausta tehtäessä termillä ”kirjallisuus” tarkoitetaan laaja-alaisesti kirjallista 

lähdeaineistoa. Kirjallista lähdeaineistoa ovat muun muassa tieteelliset tutkimukset ja 

kirjallisuus.  Alan johtavat kansainväliset lehdet ovat yksi tärkeimmistä lähdeaineistoista 

kirjallisuuskatsausta tekevälle henkilölle. Aineiston keräämisessä olennaista on se, mistä 

aineistoa lähtee keräämään eli mistä artikkeleita kannattaa etsiä. Internetin käytössä on 

huomioitava, ettei kaikki sähköiset julkaisut ole varmennettua ja luotettavaa tietoa, eli 

niihin on syytä suhtautua kriittisesti. (Salminen 2011, 31-32.)   

Opinnäytetyössä käytettiin luotettavista lähteistä löytynyttä tutkimustietoa ja teoriaa. 

Opinnäytetyön alkuvaiheessa perehdyttiin kriittiseen tiedonhakuun ja kiinnitettiin erityi-

sesti huomiota siihen, että tekijät olivat tietoisia siitä, mikä tiedonlähde on luotettava ja 

mitkä tiedonlähteet eivät ole hyväksyttäviä opinnäytetyön teossa.   

Opinnäytetyön ohjaajalta pyydettiin kaikki mahdolliset neuvot ja vinkit ja pyrittiin niiden 

avulla tekemään opinnäytetyöstä laadukas. Opinnäytetyön tekovaiheessa osallistuttiin 

koulussa järjestettäviin opinnäytetyö seminaareihin ja otettiin ulkopuolisilta kaikki palaut-

teet, niin hyvät kuin huonotkin vastaan avoimin mielin. Palautteiden myötä pystyttiin tar-

kastelemaan opinnäytetyötä eri näkökulmista ja parantelemaan sitä koko työprosessin 

ajan.  

Osa opinnäytetyöhön käytetyistä lähteistä oli englanniksi ja ne jouduttiin kääntämään 

suomeksi. Tämä osaltaan saattoi vaikuttaa jonkin verran työn luotettavuuteen. Luotetta-

vuutta kuitenkin lisäsi se, että tekijöitä tässä opinnäytetyössä oli yhden sijaan kaksi.  Eng-

lanninkielisen tekstin suomentamisessa ei käytetty kääntäjää, vaan tekijät käänsivät 

tekstin itse Suomi–Englanti –sanakirjaa apuna käyttäen. Englanninkielinen tiivistelmä 

annettiin kääntämisen jälkeen tarkistettavaksi kahdelle englantia sujuvasti puhuvalle ja 

kirjoittavalle henkilölle.  

Tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen välttäminen sekä 

yksityisyys ja tietosuoja ovat tutkimuseettisen neuvottelukunnan kolme eettistä periaa-

tetta, joita noudatettiin opinnäytetyötä tehdessä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

2019.) Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimilla ohjeilla pyrittiin siihen, että tutki-

muksen luotettavuuden ja uskottavuuden takaa laadukkaiden menettelytapojen noudat-
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taminen. Eettisesti hyvä tutkimus vaatii hyviä tieteellisiä taitoja, tietoja sekä hyviä toimin-

tatapoja jokaisessa tutkimuksen vaiheessa. Hyvään tieteelliseen käytäntöön sisältyy tut-

kimuseettisen neuvottelukunnan mukaan muun muassa tiedeyhteisön toimintatapojen 

tarkka, rehellinen ja huolellinen noudattaminen, niin itse tutkimustyössä, tulosten esittä-

misessä ja tallentamisessa sekä tulosten arvioinnissa. Lisäksi on osattava soveltaa tie-

teelliselle tutkimukselle asetettuja kriteerejä ja kunnioittaa tutkimusten tekijöiden työtä 

sekä saavutuksia asiaan kuuluvalla tavalla. Vastuu ohjeiden noudattamisesta on aina 

jokaisella tutkijalla itsellään. (Kuula 2006, 32-36.) 

Opinnäytetyön kriteereihin sopivia tutkimuksia löydettiin vain kahdeksan kappaletta ja 

niistä kaksi olivat englanninkielisiä tutkimuksia. Tutkimusten vähäinen määrä heikensi 

omalta osaltaan opinnäytetyön luotettavuutta, samoin kuin englanninkielisten tutkimus-

ten kääntäminen suomen kielelle. Työn luotettavuutta kuitenkin lisäsi tiukat hakukriteerit 

ja tutkimusten huolellinen seulonta tutkimuskysymystä vastaavaksi. Luotettavuutta opin-

näytetyöhön lisäsi myös tutkimustuloksista saatujen tulosten selkeä taulukointi ja kuvi-

ointi.  
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9 POHDINTA 

Opinnäytetyön kirjoittaminen oli pääosin mielenkiintoista ja silmiä avaavaa aikaa, mutta 

samalla osaltaan myös hyvin vaativaa. Opinnäytetyötä kirjoitettaessa kuitenkin hakusa-

noilla löydetyt aiheeseen liittyvät tulokset lisäsivät motivaatiota tekemiseen sekä uskoa 

koko työn valmistumiseen. Opinnäytetyötä kirjoitettiin aktiivisesti koko kevään ajan. Tut-

kimusmenetelmään eli kirjallisuuskatsaukseen tutustuttiin tutkimusmenetelmänä heti 

alussa. Opinnäytetyötä tehdessä se, miten tieteellistä tekstiä kuuluu kirjoittaa, hahmottui. 

Aihe oli kaiken kaikkiaan hyvin mielenkiintoinen. Kätkytkuoleman teoriatietoon paremmin 

perehtyminen toi paljon uutta tietoa tekijöille. Esimerkiksi se, että kätkytkuolemaa voi-

daan tietyillä asioilla ennaltaehkäistä, oli tekijöille uutta, mutta pohdintaa herättävää tie-

toa. Tutkimuksista saadut tulokset siitä, mitä lapsen kuoleman kohdanneet vanhemmat 

kokivat auttavina tekijöinä lapsen kuolemaa kohdatessa, vastasivat hyvin kirjottajien ole-

tuksia. 

Kirjallisuuskatsausta tehdessä ilmeni, että kätkytkuolemaa itsessään on tutkittu paljon, 

mutta kätkytkuoleman kokeneiden vanhempien selviytymisestä ei löytynyt juurikaan tut-

kimuksia. Onneksi lapsen kuoleman kokeneiden vanhempien selviytymisestä kuitenkin 

löytyi muutamia tutkimuksia, joista saatiin koottua hyvä kokonaisuus. Kaiken kaikkiaan 

oletettiin, että tutkimuksia olisi enemmän saatavilla, mikä toi oman haasteensa työn te-

koon. Myös se tiedostettiin, että tulosten niukkuuteen osaltaan varmasti vaikutti se, että 

haluttiin mahdollisimman uutta tutkimustietoa, minkä vuoksi hakutulokset rajattiin 2010 

–2019 aikavälille.  

Perheen ja läheisten tuen tärkeys nostettiin esille neljässä tutkimuksessa. Lapsensa me-

nettäneille äideille puolisoiden tuki nousi tärkeäksi selviytymiskeinoksi. Äidit kokivat, että 

lapsen kuoleman jälkeen miehistä tuli välittävämpiä ja he oppivat puhumaan asioista ja 

omista tunteistaan aiempaa enemmän. He kokivat myös miesten läsnäolon lisääntyneen 

lapsen kuoleman jälkeen. Isät puolestaan pitivät perheen ja läheisten tuessa tärkeim-

pänä yhdessä suremisen ja oman perheen välisen tuen. Läheisten ja muiden ihmisten 

tuki koettiin myös myönteisenä asiana. (Aho 2010; Savolainen, Kaunonen & Aho 2013; 

Sjöblom, Kaunonen & Aho 2015; Rosenblatt 2016.)  
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Vertaistuen tärkeyttä korostettiin kolmessa tutkimuksessa. Vertaistuen merkitys korostui 

mahdollisuutena jakaa omaa surua saman kokeneiden ihmisten kanssa ja saada heiltä 

tietoa. Jaettu ymmärrys lapsen kuolemasta ja yhdessä sureminen koettiin positiivisina 

tukikeinoina. (Aho 2010; Savolainen, Kaunonen & Aho 2013; Itkonen 2018.)  

Lapsen kuoleman kohtaaminen nousi esiin yhteensä kolmessa tutkimuksessa. Kuole-

man kohtaaminen näyttäytyi sosiaalisena kokemisena, muutosten ilmenemisenä ja loh-

duttautumisena. Kuolema kohdattiin myös muistelemalla kuollutta lasta ja kuolemaan 

reagoitiin psyykkisesti.  (Telenius 2010; Savolainen, Kaunonen & Aho 2013; Rosenblatt 

2016.) 

Ammatillisen tuen tärkeys nousi esille kolmessa tutkimuksessa. Hoitohenkilökunta, las-

tenlääkäri sekä kirkko olivat tutkimuksissa mainitut ammatillisen tuen selviytymiskeinot. 

Erityisesti isät kokivat tarvitsevansa keskusteluapua lapsen kuoleman takia ja heille oli 

tärkeää, että olisi mahdollisuus kysyä ja saada vastauksia lapsen kuolemaan liittyvissä 

asioissa. Lastenlääkäreillä todettiin olevan hyvät edellytykset tunnistaa lapsen kätkyt-

kuoleman jälkeen esille nouseva pitkäaikainen surun häiriö. Lastenlääkärit ovat kätkyt-

kuoleman sattuessa koko prosessin ajan läsnä ja tämän takia ovat ainutlaatuisessa ase-

massa huomiomassa vanhempien vointia. Lastenlääkäreiden rooli vanhempien selviyty-

misen kannalta on siis merkittävässä osassa. (Aho 2010; Goldstein ym. 2018; Itkonen 

2018.) Ammatillinen kohtaaminen lapsensa menettäneiden vanhempien kanssa on 

haastava ja tärkeä asia opetella ja opettaa niin sairaanhoitajakoulutuksessa, kuin esi-

merkiksi lääketieteellisellä puolella. Kuolleen lapsen vanhempien kohtaamista voisi kou-

luissa opetella esimerkiksi simulaatioiden sekä mahdollisten kokemusasiantuntijoiden 

avulla. Lapsensa menettäneiden vanhempien asianmukainen, myötätuntoinen ja kiiree-

tön kohtaaminen kuuluu jokaiselle heitä hoitavalle taholle, minkä takia kouluissa tulisi 

valmistella opiskelijoita kyseisten tilanteiden takia. 

Uusi raskaus ja sitä kautta uuden lapsen syntymä koettiin auttavana tekijänä, koska se 

teki elämästä toiveikkaamman. Uusi raskaus ja uuden lapsen syntymän tärkeys selviy-

tymiskeinoina nousivat esiin kahdessa tutkimuksessa. Uusi raskaus toi äideille muka-

naan onnellisuuden tunteita ja lisäsi hyvänolon tunnetta. Äidit pääsivät uuden raskauden 

myötä kokonaisvaltaiseen hoidonpiiriin. Onnistunut synnytys auttoi äitejä pääsemään su-

run kanssa eteenpäin. (Kivistö-Rahnasto, Aho & Kaunonen 2016; Itkonen 2018.) 
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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua kätkytkuolemasta tehtyihin tutkimuksiin ja nii-

den pohjalta kerättyihin aineistoihin. Tarkoituksena oli myös löytää vanhemmille selviy-

tymiskeinoja lapsen kätkytkuoleman kohtaamiseen.  Tutkimustuloksia vertailemalla voi-

daan päätellä, että samoja selviytymiskeinoja vanhemmille lapsen kuoleman käsittely-

prosessiin, esiintyi useammassa tutkimuksessa.  

Tuloksista voidaan päätellä, että vanhemmille tärkeässä roolissa lapsen kuolemasta sel-

viytymiseen oli erityisesti sosiaalinen tuki, joka kattaa oman puolison ja perheen, läheiset 

ihmiset, saman kokeneet ihmiset sekä ammattilaiset. Sosiaalisen tuen merkitys korostui 

haluna surra yhdessä, jakaa omia kokemuksia, vastaanottaa muiden kokemuksia, saada 

vastauksia lapsen kuoleman mukana tuomiin kysymyksiin sekä saada hyväksyntä ta-

pahtuneelle läheisiltä ihmisiltä (Aho 2010; Savolainen, Kaunonen & Aho 2013; Sjöblom, 

Kaunonen & Aho 2015; Rosenblatt 2016; Goldstein ym. 2018; Itkonen 2018.) 

Opinnäytetyön aikana tutustuttiin tutkimusten lisäksi internetistä löytyneisiin vertaistari-

noihin, sekä kirjoitetussa että videoiden muodossa. Vertaistarinoista nousi esiin saman-

tyylisiä selviytymiskeinoja, mitä opinnäytetyöhön mukaan otetuista tutkimuksistakin löy-

tyi. Selviytymiskeino, jota ei tutkimuksissa mainittu, mutta joka nousi esiin vertaistarina -

videossa, oli kuolleen lapsen näkeminen sairaalan hiljaisessa huoneessa. Kätkytkuole-

man kohdannut isä painotti videolla tärkeyttä nähdä oma lapsi kuolleena ja kuinka mer-

kittävää on hoitohenkilökunnan kannustus siihen. Ajatus oman, kuolleen lapsen kohtaa-

misesta oli alkuun pelottava, mutta suruprosessin edetessä kuitenkin lapsen näkemi-

sestä ja hyvästelemisestä tuli kantava voimavara. (Käpy ry. 2019k.) 

Tutustumalla vertaistarinoihin haluttiin saada lisää tietoa selviytymiskeinoista ja vanhem-

pien omista kokemuksista. Vertaistarinoiden tutkiminen toi lisää mielekkyyttä opinnäyte-

työn tekemiseen ja loi pohjaa käsitykselle vanhempien kokemasta surusta ja käsittämät-

tömän vaikeista tunteista, joita oman lapsen kuolema aiheuttaa. Vertaistarinoita ei otettu 

kuitenkaan mukaan itse tutkimukseen, mutta vertaistarinoiden esille nostaminen tuntui 

tärkeältä aiheen kannalta. Vertaistarinat konkretisoivat tutkimuksista saadut tulokset, 

kun kokemukset tulivat suoraan lapsensa menettäneiltä vanhemmilta, eikä toisen ihmi-

sen tekemistä tutkimuksista.  

 

 



42 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Janniina Haapaniemi ja Matleena Hagman 

Tähän opinnäytetyöhön vedoten, olisi mahdollisuus tehdä toiminnallinen tutkimus kätkyt-

kuoleman kokeneiden perheiden selviytymiskeinoista. Tutkimuksessa voitaisiin olla yh-

teydessä kätkytkuoleman kohdanneihin vanhempiin ja kysyä heiltä esimerkiksi kyselylo-

makkeen välityksellä, mitkä ovat olleet heille niitä selviytymiskeinoja, jotka ovat auttaneet 

eteenpäin elämässä. Tutkimukseen voisi liittää myös kysymyksiä heidän kokemuksis-

taan sairaalassa kätkytkuoleman jälkeen. Miten sairaanhoitajat tai lääkärit ottivat van-

hemmat vastaan ja tiedustella, millaisia tunteita vanhemmille heräsi hoitohenkilökunnan 

kohtaamisesta. Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin tutkimuksia, joissa on ollut mukana 

kätkytkuoleman lisäksi myös muulla tavalla lapsensa menettäneet vanhemmat. Uudessa 

tutkimuksessa olisi siis hyvä painottaa nimenomaan kätkytkuolemalle lapsensa menet-

täneitä vanhempia, koska kyseisiä tutkimuksia ei löydy vielä kovinkaan paljon. Tutkimuk-

sen toisena syynä voisi olla kätkytkuoleman ennalta-arvaamattomuus: kätkytkuolemaan 

ei etukäteen pysty varautumaan, toisin kuin esimerkiksi lapsen parantumattomaan syö-

pään. Vaikka oman lapsen kuolemaan ei varmasti ikinä pysty täysin varautumaan, on 

parantumattomasti sairaan lapsen vanhemmilla kuitenkin tieto kuolemasta jo etukäteen. 

Kätkytkuolema puolestaan tulee täysin yllätyksenä koko perheelle.  
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