
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riina Juola & Hannalaura Pekkala 

 

PSYYKKINEN TUKI GENEETTISESSÄ RASKAUDENKESKEYTYKSESSÄ 

“Kallisarvoista hoitoa on olla läsnä ja empaattinen asiakasta kohtaan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSYYKKINEN TUKI GENEETTISESSÄ RASKAUDENKESKEYTYKSESSÄ 

“Kallisarvoista hoitoa on olla läsnä ja empaattinen asiakasta kohtaan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riina Juola & Hannalaura Pekkala 

Psyykkinen tuki geneettisessä  

raskaudenkeskeytyksessä 

Syksy 2019 

Hoitotyön tutkinto-ohjelma, kätilö 

Oulun ammattikorkeakoulu 

 



   

3 
 

TIIVISTELMÄ 

Oulun ammattikorkeakoulu 
Hoitotyön tutkinto-ohjelma, kätilö 

 
 
Tekijät: Juola Riina, Pekkala Hannalaura 
Opinnäytetyön nimi: Psyykkinen tuki geneettisessä raskaudenkeskeytyksessä 
Työn ohjaajat: Kätilötyön lehtori, TtM Rainto Satu & Hoitotyön yliopettaja, TtT Koivisto Kaisa 
Työn valmistumislukukausi ja –vuosi: Syksy 2019  
Sivumäärä: 52 + 3 

 
 
Raskaudenkeskeytyksen läpikäyminen on kriisi koko perheelle. Hoitohenkilökunnan tarjoama tuki 
sairaalaympäristössä on ehdottoman tärkeää psyykkisen hyvinvoinnin jatkuvuudelle jo silloin, kun 
keskeytys tulee ensi kerran puheenaiheeksi. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan ihminen on 
kokonaisuus fyysistä, henkistä ja sosiaalista kokonaisuutta, joten eri osa-alueet on otettava 
huomioon. Psyykkisen tuen tarjoaminen perheelle hoitavalta taholta on arvokasta ja sitä tulisi antaa 
laadukkaasti keskeytykseen johtaneista syistä riippumatta. Suomenkielistä tutkimustietoa 
psyykkisen tuen merkityksestä geneettisen keskeytyksen kokeneilta naisilta ja perheiltä ei 
juurikaan ole. Saimme pyynnön kerätä jo olemassa olevaa tutkimustietoa aiheeseen liittyen ja pian 
aineistoa valikoitaessa kävi ilmi, että luotettavat ja kriteerit täyttävät materiaalit olivat 
englanninkielellä.  

 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvata geneettisistä syistä keskeytykseen päätyneiden 
perheiden psyykkisen tuen tarvetta sekä merkitystä ja tuoda esiin tuen tarjoamisen erilaisia 
muotoja. Tavoitteenamme on kerätä tietoa ja kokemuksia kirjallisuudesta sekä tehdyistä 
tutkimuksista geneettiseen keskeytykseen päätyneiden perheiden psyykkisen tuen tarpeesta ja 
tuottaa kuvailevaa tietoa hoitohenkilökunnalle erilaisista tutkimuksista yhteen koottuna, jota he 
voivat hyödyntää asiakkaan psyykkistä tuen tarvetta arvioidessaan ja tukea antaessaan. 
Aiheemme on tilaustyö Oulun Yliopistolliselta sairaalalta. 

 

Valitsimme tutkimusmenetelmäksi kuvailevan kirjallisuuskatsauksen ja käytimme tutkimustulosten 
analysointiin induktiivista aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Aineiston keräämiseen käytimme 
tietokantoja kuten: Cochrane-, Ebsco-, Elsevier Science Direct- sekä Pub-med. Lopullinen 
aineistomme koostui näistä tietokannoista valituista tutkimuksista, joita on yhteensä kahdeksan. 

 

Tutkimustulokset olivat pääpiirteittäin samankaltaisia sen suhteen, kuinka naiset kokivat 
psyykkisen tuen tärkeyden ja merkityksen hyvinvointinsa kannalta. Eniten painoarvoa sai 
kiireettömyyden tunne ja hoitohenkilökunnan läsnäolo, jolloin naiset kokivat tulleensa parhaiten 
kuulluksi ja ymmärretyksi. Tutkimuksissa toivottiin, että keskeytyspäätöksen tehnyt nainen sekä 
hänen koko perhe kohdattaisiin ilman ennakkoluuloja ja -asenteita empaattisella sekä avoimella 
vuorovaikutuksella.  

 

 

Asiasanat: Raskaudenkeskeytys, tuki, empatia, läsnäolo 
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Going through termination of pregnancy is a crisis for the whole family. The support which is given 
by healthcare professionals in hospital environment is very important for continuity of psychological 
wellbeing right after the possibility of abortion is mentioned for the first time. According to World 
Human Organization (WHO) human is a physical, psychological and social entity. Providing 
psychological support for a family by healthcare professional is valuable and should be given with 
high quality regardless of the reasons of pregnancy termination. There is lack of researches in 
Finnish language which includes providing psychological support for women who have experienced 
genetic abortion. We received a request to analyze already existing research data about the subject 
and quite soon we discovered that the reliable and qualifying material was in English language. 

 

The purpose of our study is to describe the necessity and meaning of psychological support for 
families who have decided terminate pregnancy because of genetic reasons and bring up different 
forms of support. The aim of our work is to gather information and experiences from literature and 
researches about women who have experienced genetic pregnancy abortion so we can provide 
descriptive guidance to healthcare professionals. The results can be used to help evaluate the 
need and form for the best psychological support. The study has been set by Oulu University 
Hospital.  

 

As a research method descriptive literature review was used and the researches were analyzed 
with inductive content analysis. All the eight (8) researches were searched from international 
databases such as Cochrane, Ebsco, Elsevier Science Direct and Pub-med. 

 

The studies show that the most important thing in providing psychological care is to give time and 
be presence which made women feel heard and understood. It was also hoped that healthcare 
professionals would meet the families with empathic and open interaction without preconception 
and prejudice.  

 

 

Keywords: Pregnancy termination, support, empathy, presence 
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1 JOHDANTO   

 

 

Seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät asiat kuuluvat kansanterveyteen ja niitä on viety 

eteenpäin Suomessa jo kymmenien vuosien ajan. Naisella on WHO:n mukaan oikeus turvalliseen 

raskauteen ja synnytykseen, joiden avulla jokaisella on hyvä mahdollisuus terveeseen 

vastasyntyneeseen. Lisääntymisterveyttä edistävä neuvonta ja hoito sekä raskaudenkeskeytyksen 

toteuttaminen ovat osa saatavilla olevia seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita. Vanhemmille on 

annettava tarpeen mukaan aika neuvontaan perinnöllisyysasioissa, jos ja kun raskaus 

keskeytetään sikiön poikkeavuuksien takia. Psyykkisen tuen tarvetta on arvioitava läpi prosessin, 

myös jälkitarkastuksen aikana. (Klemetti & Raussi-Lehto 2016, 10, 14, 131.) 

 

Raskaudenkeskeytyksiä tehdään Suomessa vuosittain noin 10500 mikä on kansainvälisesti 

vertailtaessa pieni määrä. Keskeytysten toistuvuus on kasvanut, vaikka niiden määrä on 2000- 

luvulla pysynyt melko samana. Raskaudenkeskeytys tapahtuu yhä useammin lääkkeellisesti. 

Mahdollisuuksien mukaan lääkkeellinen keskeytys voidaan tehdä osittain kotona, kun raskauden 

kesto on alle yhdeksän viikkoa. (Raskaudenkeskeytys: käypähoito-suositus 2013, viitattu 

19.11.2018.) Vuonna 2017 raskaudenkeskeytykset tehtiin yleisimmin sosiaalisista syistä, noin 92.5 

prosentissa raskauksista. Naisen ikä ja lasten lukumäärä mukaan lukien sosiaaliset syyt 

raskaudenkeskeytykseen nousevat 95.9 prosenttiin.  Sikiövaurioiden vuoksi raskaus keskeytettiin 

3.8 prosentissa kaikista keskeytyksistä. (Gissler & Heino 2018, viitattu 14.12.2018.)   

 

Raskaudenkeskeytys on perheelle aina hyvin raskas päätös ja perheen täytyy olla tietoisia sikiön 

tilanteesta ja ennusteesta. Heille on myös suotava aikaa päätöksen laatimiseen. Psyykkinen tuki 

keskeytysprosessissa on tärkeää ja sen täytyy jatkua myös keskeytyksen tai raskauden 

jatkamispäätöksen jälkeen. (Aittomäki, Moilanen & Perola 2016, 360.) Äideistä jokainen voi 

reagoida samasta kokemuksesta voimakkaammin kuin toiset. Uudet epätavallisesta kokemuksesta 

johtuvat reaktiot lievittyvät ajan myötä. Osa oireista ja tunnereaktioista voi tulla esiin myöhemmin, 

pitkänkin ajan kuluttua. Äidin reagointi tilanteeseen auttaa työstämään kokemusta jo ensi hetkestä 

lähtien. (Punainen risti 2017, viitattu 21.1.2019.) 
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Tunteista avoimesti puhuminen ja surun käsittely sekä kokemuksen aiheuttamien tunteiden 

läpikäynti ovat henkisen selviytymisen kannalta erityisen tärkeitä. Tämä keskusteleva psyykkinen 

hoitomuoto mahdollistaa myös paremmat olosuhteet uutta raskautta suunniteltaessa 

tulevaisuudessa. Moniammatillinen asiantuntija-apu tulee kyseeseen, mikäli vanhemmat 

ilmoittavat halustaan keskustella kokemukset läpi toisenkin ammattilaisen kuin hoitohenkilökunnan, 

eli hoitajien ja lääkärien kanssa. Lisäksi hoitajan tulee olla valveutunut tarjoamaan perheille 

vaihtoehtoisia keinoja käsitellä kokemuksistaan kuten esimerkiksi sairaalapastori tai psykiatrinen 

sairaanhoitaja.  (Terveyskylä Naistalo, viitattu 24.1.2019.)  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata geneettisistä syistä keskeytykseen päätyneiden perheiden 

psyykkisen tuen tarvetta ja merkitystä sekä tuen muotoja.  Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana 

kirjallisuuskatsauksena, jossa kuvailimme aiempaa ja viimeaikaisinta tutkimusta aiheesta.  

Perehdyimme vain hoitohenkilökunnan näkökulmaan tuen antajana.  

 

Tavoitteenamme oli kerätä tietoa ja kokemuksia kirjallisuudesta sekä tehdyistä tutkimuksista 

geneettiseen keskeytykseen päätyneiden perheiden psyykkisen tuen tarpeesta ja tuottaa 

kuvailevaa tietoa hoitohenkilökunnalle, jota he voivat hyödyntää asiakkaan psyykkistä tuen tarvetta 

arvioidessaan ja tukea antaessaan. Tätä kautta pystymme kehittämään hoitohenkilökunnan 

osaamista psyykkisen tuen tarjoajana. Opinnäytetyöstä tuotettiin kirjallisena sellainen, että hoitajat 

ja muu henkilökunta voivat käyttää sitä apuna työelämässä antaakseen parhaan mahdollisen tuen 

keskeytyksen kokeneen naisen ja perheen hoidossa tutkimuksiin perustuen. Aiheemme on 

tilaustyö Oulun Yliopistolliselta sairaalalta, synnytysten, naistentautien ja genetiikan 

vastuualueelta, jossa koettiin tarvetta kyseiselle materiaalille. Työtä voivat hyödyntää myös muut 

sosiaali- ja terveysalan parissa työskentelevät henkilöt. Aihe on kätilön ammattiin valmistumisen 

kannalta olennainen ja opettavainen. Uskomme, että saimme kirjallisuuskatsauksen myötä lisää 

keinoja asiakkaiden kohtaamiseen ja tukemiseen.  

 

Aihetta psyykkisen tuen merkityksestä geneettiseen keskeytykseen on kirjallisuudessa käsitelty 

juuri tällaisenaan vielä vähän. Kirjallisuuskatsauksen toteuttaminen vaati siis eri tietokantojen 

huolellista tutkimista sekä useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan ottoa. Aiheen olimme 

rajanneet tarkasti psyykkiseen tukeen ja geneettiseen raskaudenkeskeytykseen. Otimme 
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kirjallisuuskatsauksessa huomioon vain ne kokemukset, jotka liittyvät juuri sikiön geneettisin 

perustein tehtyyn raskaudenkeskeytykseen. Keskeisiä käsitteitä opinnäytetyössämme ovat 

raskaudenkeskeytys, geneettinen raskaudenkeskeytys, sikiöseulonta, psyykkinen tuki, 

sikiödiagnostiikka ja traumaattinen kriisi. 
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2 SIKIÖDIAGNOSTIIKKA JA RASKAUDENKESKEYTYS SEKÄ PSYYKKISEN 

TUEN TARJOAMINEN 

 

 

2.1 Sikiöseulonnat  

 

Ihmisen normaali kromosomimäärä on 46, joka sisältää 23 kromosomiparia. Kromosomiparit 

muodostuvat kahdesta kromosomista, joista toinen on peritty äidiltä ja toinen isältä. Kromosomiparit 

sisältävät tiedon perityistä geeneistä. Kromosomeissa voi tapahtua sikiön kehityksen vaiheessa 

sellaisia muutoksia, jotka ovat haitallisia ja merkittäviä sikiön kehittymisen kannalta. (Jalanko 2017, 

viitattu 21.1.2019.) 

 

Sikiöseulonnalla pyritään löytämään tavallisimmat vaikeat kromosomi- ja rakennepoikkeavuudet 

raskausaikana. Seulontaan osallistuminen on vapaaehtoista, mutta valtaosa suomalaisista 

raskaana olevista kuitenkin osallistuvat tähän. Perheiden omaa näkemystä osallistumisesta 

kromosomitutkimukseen täytyy kunnioittaa päätöksestä huolimatta.  (Kaijomaa & Äyräs 2018, 

viitattu 5.1.2019.) Terveydenhuollon ammattilaisten velvollisuus on antaa informaatiota 

tutkimuksen luotettavuudesta sekä siihen sisältyvistä riskeistä, näytteenoton ajankohdasta sekä 

siitä, kuinka saadut tulokset ilmoitetaan perheelle. Seulonnalla puolestaan tarkoitetaan 

kaikukuvauksia ja äidin verinäytteestä tehtäviä seulontoja sekä näiden yhdistelmiä. Jos 

seulontatesti poikkeaa normaalista tuloksesta, se ei välttämättä tarkoita sikiön sairastumista, vaan 

jatkotutkimukset asian selvittämiseksi ovat tarpeen. (Saloranta C. 2016, viitattu 21.1.2019.)  

 

Downin oireyhtymä, eli 21-trisomia, on yleisin kromosomipoikkeavuus. Tässä trisomiassa 

geenimutaatio on tapahtunut sikiön kromosomissa 21, jolloin kromosomeja on normaalin kahden 

lukumäärän sijaan yksi ylimääräinen. Downin syndroomassa lapsi omaa oireyhtymälle tyypilliset 

kasvonpiirteet, yliliikkuvat nivelet, yksi kämmenpoimu sekä lihasten heikkous. Oireyhtymään 

kuuluu usein myös rakenteellinen sydänvika. Downin syndroomassa kehitystaso jää 5-7-vuotiaan 

kehitystasolle, joka luokitellaan keskivaikeaksi kehitysvammaisuudeksi. (Jalanko 2017, viitattu 

21.1.2019.) 
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Downin oireyhtymän jälkeen yleisin synnynnäinen kromosomihäiriö on 18-trisomia. Tätä 

oireyhtymää nimetään Edwardsin oireyhtymäksi. Tässä oireyhtymässä hedelmöitykseen 

osallistuvan sukusoluun on normaalin kahden lukumäärän sijaan tullut kolme kappaletta 

kromosomeja. Suurin osa tämän mutaation seurauksena olevista sikiöistä menehtyy spontaanisti 

jo raskausaikana. Oireyhtymälle tyypillisiä piirteitä ovat vaikeat elinten epämuodostumat kuten 

esimerkiksi sydänvika ja raajojen poikkeavuudet sekä keskushermostolliset kehityshäiriöt, joissa 

aivojen kehitys on jäänyt vajaaksi. Elävänä syntyneillä lapsilla todetaan hypotoniaa, eli lihasten 

velttoutta ja imemisvaikeuksia sekä kasvun viivästymää. Eliniän ennuste tämän tyyppisellä 

trisomialla on huono; noin 90% elävänä syntyneistä menehtyy sydämen, munuaisten tai 

neurologisten oireiden komplikaatioihin ensimmäisen elinvuoden aikana. (Norio-keskus 2018, 

viitattu 21.1.2019.) 

 

Kromosomipoikkeavuuksista edellä mainittujen, Downin ja Edwardsin oireyhtymän lisäksi yleinen 

oireyhtymä on 13-trisomia. Tässä oireyhtymässä kromosomissa 13 on yksi ylimäärinen kromosomi, 

joka aiheuttaa aivojen epämuodostumia ja synnynnäisiä sydänvikoja. Lisäksi ovat olemassa myös 

harvinaisemmat sukupuolikromosomipoikkeavuudet ja triploidia, jossa sikiölle on kehittynyt 

normaalin kromosomilukumäärän 46 sijaan 69 kromosomia. Usein kromosomipoikkeavuuksissa on 

myös sille tyypillisiä poikkeavuuksia sikiön/vastasyntyneen rakenteissa. Muita yleisiä 

rakennepoikkeavuuksia, joita seulotaan voi ilmetä sydämessä, maha-suolikanavassa ja 

keskushermostossa.  (Kaijomaa & Äyräs 2018, viitattu 5.1.2019.) 

 

Seulonnat mahdollisten rakennepoikkeavuuksien huomaamiseksi ovat ajoitettu perustuen 

raskaudenkeskeytyslakiin, jotta keskeytys on vielä diagnoosin saannin jälkeen mahdollinen 

Valviran myöntämänä perheen sitä halutessa. Kromosomipoikkeavuuksien seulonta tapahtuu 

raskausviikoilla 9+0 - 11+6 ja 11+0 - 13+6, eli raskauden ensimmäisellä kolmanneksella. Tällöin 

tutkitaan äidin plasman, eli verinesteen, proteiini A- pitoisuutta ja viimeiseksi mainituilla viikoilla 

sikiön niskaturvotus mitataan kaikututkimuksen avulla. Sekä Downin oireyhtymän, että 13- ja 18-

trisomiassa merkkiainepitoisuudet ovat yleensä pienempiä kuin normaalissa raskaudessa. 

Rakennepoikkeavuuksien seulonta tapahtuu toisella kolmanneksella, raskausviikoilla 18+0-21+6. 

Rakennetutkimuksen avulla selviää jopa 80% vaikeista poikkeavuuksista. (Kaijomaa & Äyräs 2018, 

viitattu 5.1.2019.)  
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KUVIO 1, Sikiöseulonnat Suomessa (lähteestä Kaijomaa & Äyräs 2018, viitattu 5.1.2019).  

 

Poikkeavuuksien ilmetessä on aiheellista suunnitella jatkotutkimuksia, joilla mahdollisesti 

löydetään syy muutoksiin (kuvio 1): sikiöseulonnat Suomessa (Kaijomaa & Äyräs 2018, viitattu 

5.1.2019).  Perheelle annetaan sikiön tilanteesta ja ennusteesta tietoa niin, että he voivat itse 

muodostaa lopullisen päätöksen siitä, jatketaanko raskautta vai ryhdytäänkö geneettisestä syystä 

tehtävään raskauden keskeytykseen. Kohdennettu sikiödiagnostiikka ja perinnöllisyysneuvonta 

voivat olla aiheellisia perheille, joilla aiemmissa raskauksissa on esiintynyt poikkeavuuksia tai 

suvussa tiedetään olevan perinnöllisiä sairauksia. Koska perheet ovat tietoisia asiasta, he ottavat 

yleensä itse raskauden alkaessa yhteyttä perinnöllisyyslääketieteen yksikköön mahdollisia 

tutkimuksia varten. (Aittomäki, ym. 2016, 348-352, 357.) 
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2.2 Raskaudenkeskeytys 

 

Vuoden 2013 raskaudenkeskeytys käypä hoito- suosituksen mukaan raskauden keskeytyksestä 

puhutaan, kun se on ihmisen toimin käynnistetty, joka ei ole synnytys ja johtaa yhden tai useamman 

sikiön kuolemaan. Suomessa oleva lainsäädäntö raskauden keskeyttämiseen sallii keskeytyksen 

naisen pyynnöstä, kun esitellyt perustelut vastaavat laissa (239/1970) mainittuja edellytyksiä 

(Raskaudenkeskeytys: Käypä hoito –suositus 2013, viitattu 19.11.2018.)  

 

Yhden lääkärin päätöksellä raskaudenkeskeytys on mahdollinen, jos keskeytys tehdään ennen 

raskausviikon 12 päättymistä, jonka lisäksi nainen on alle 17-vuotias tai yli 40 vuotias raskaaksi 

tullessaan, tai nainen on synnyttänyt neljä lasta. Kahden lääkärin päätös vaaditaan silloin kun 

päätös raskauden keskeytyksestä tehdään ennen raskausviikon 12 päättymistä sellaisissa 

tilanteissa, joissa lapsen synnyttäminen ja hoito tuottaisivat naiselle huomattavaa rasitusta. Tästä 

esimerkkinä sosiaaliset syyt. Lisäksi tilanteet, joissa raskaus uhkaa naisen henkeä tai terveyttä, 

raskaaksi tuloon liittyy rikos, tai jos naisen tai tulevan isän sairaus vakavasti rajoittaa heidän 

kykyään hoitaa syntymätöntä lasta. Valviran, eli sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, 

luvalla raskaus voidaan keskeyttää samoista syistä kuin aiemmin mainittu, mutta keskeytys on 

raskausviikon 12 päättymisen sijaan viikolle 20 asti. Mikäli keskeytys tehdään sikiön 

epämuodostumaan liittyvässä tilanteessa, Valviran lupa on voimassa raskausviikkoon 24 saakka. 

(Gissler & Heino 2018, viitattu 7.12.2018.) 

 

Lääkkeellisellä raskaudenkeskeytyksellä tarkoitetaan tapahtumaa, jossa raskaus keskeytetään 

ensimmäisen raskauskolmanneksen (alle rv 12) tai toisen raskauskolmanneksen (rv 12+1-24+0) 

välillä. Ensimmäisen raskauskolmanneksen lääkeaineena on antiprogestiinin ja prostaglandin 

yhdiste. Varhaisissa lääkkeellisissä raskaudenkeskeytyksissä ei yleensä ole aihetta kirurgiselle 

toimenpiteelle. Toisen raskauskolmanneksen keskeytys tehdään abortiiviaineella, eli yleisimmin 

mifepristonilla sekä prostaglandiinilla. Lääkkeen käyttöön tällaisessa tilanteessa yhdistetään 

kirurginen toimenpide tarvittaessa. (Gissler & Heino 2018, viitattu 7.12.2018.) 
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Sikiön poikkeavuuteen perustuvin syin tehty raskaudenkeskeytys johtaa luonnollisesti 

samanlaiseen surureaktioon kuin esimerkiksi kohdunsisäinen kuolema, joten vanhempien 

henkisen tuen tarpeen merkitys on tärkeää. Raskaudenkeskeyttämisen jälkeen naiselle tulee 

tarjota suulliset ja kirjalliset ohjeet hoidosta sekä yhteystiedot keskeytyksen tehneeseen yksikköön, 

jos keskeytykseen liittyen ilmenee myöhemmin ongelmia. (Raskaudenkeskeytys: Käypä hoito –

suositus 2013, viitattu 4.1.2019.) 

 

Käypä hoito –suosituksen ensisijaisena tavoitteena geneettisessä raskaudenkeskeytyksessä on 

toteuttaa keskeytys lääketieteellisesti erikoissairaan- sekä perusterveydenhuollon tiiviin yhteistyön 

turvin. Tällä yhteistyöllä mahdollistetaan se, että keskeytystä hakevan naisen yksilölliset tarpeet 

otetaan huomioon paremmin. (Raskaudenkeskeytys: Käypä hoito –suositus 2013, viitattu 

4.1.2019.) Robinsonin 2014 mukaan raskaudenkeskeytyksen geneettisten indikaatioiden vuoksi 

äidit ja parit kokevat voimakkaita tunteita ja ovat riskialttiita pitkäaikaisiin psykologisiin seurauksiin, 

jonka vuoksi hoitajien on tunnistettava ja tiedostettava oikeat tavat toimia ja tukea asiakkaita 

(viitattu 4.1.2019).  

 

Geneettisessä keskeytyksessä lapsi tuhkataan sairaalan toimesta, mutta vanhemmilla on myös 

mahdollisuus haudata lapsi niin halutessaan. Tämän toteuttamiseen riittää lääkäriltä 

vapaamuotoinen todistus. Hoitohenkilökunnan on hyvä muistuttaa vanhempia tästä 

mahdollisuudesta, jotta he voivat toimia haluamallaan tavalla ja omaan vakaumukseensa 

perustuen. (Lapsikuolemaperheet ry KÄPY 2017, viitattu 4.1.2019.)  

 

Hoitohenkilökunnan tulee tarjota mahdollisuutta moniammatilliseen toimintaan ja näin ollen ohjata 

tarvittaessa keskusteluapuun terveyskeskuspsykologin, psykiatrisen sairaanhoitajan tai 

sosiaalityöntekijän kanssa. Apua ja tukea tarjoavat myös äitiys- ja perheneuvolat, seurakunnissa 

erilaiset vertaistukiryhmät ja erilaiset sururyhmät, kuten esimerkiksi kriisikeskukset. Kun 

seulontatutkimuksista saadut tutkimustulokset ovat käytettävissä, vanhemmille tarjotaan lisäksi 

mahdollisuutta osallistua perinnöllisyyslääketieteen yksikössä toteutettavaan neuvontaan. 

Jälkitarkastukseen tulee hakeutua 2-4 viikon kuluttua keskeytyksestä. Raskaudenkeskeytys ei 

heikennä tulevaa hedelmällisyyttä, jos keskeytys on sujunut normaalisti ilman komplikaatioita. Ei 

ole myöskään olemassa tutkimustulosta siitä, että raskaudenkeskeytys lisäisi keskenmenon tai 
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kohdunulkoisen raskauden riskiä. (Raskaudenkeskeytys: Käypä hoito –suositus 2013, viitattu 

4.1.2019.) 

 

2.3 Raskaudenkeskeytys traumaattisena kriisinä 

 

On näyttöä siitä, että tiedon saaminen sikiön poikkeavuudesta voidaan rinnastaa trauman 

kriteereihin: äkillinen, odottamaton ja häiritsee elämän uskomuksia. Tällä voi olla vaikutusta myös 

tuleviin raskauksiin, joten on tärkeää, että hoitohenkilökunta reagoi ja toimii oikealla tavalla 

tilanteessa. Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että vanhemmat arvostavat asiaankuuluvien 

tietojen ja tuen oikea-aikaista saatavuutta ja hyötyvät suuresti moniammatillisesta hoidosta. 

Vanhemmille on tärkeää antaa aikaa käsitellä tietoja, vaikka päätös tulisi tehdä lyhyessä ajassa. 

Välitön ja kohdennettu tuki on tärkeää sopeutumisen ja selviytymisen kannalta. Tuen viivästyminen 

vaikuttaa selkeästi kielteisesti vanhempien kokemuksiin tuen saamisesta.  (Hodgson & McClaren, 

2018, viitattu 9.1.2019.)  

 

Ihmisen kohdatessa tilanteen, jossa omat sopeutumiskeinot ovat riittämättömät psyykkinen tila voi 

järkkyä odottamattoman tilanteen vuoksi. Usein kriisiin joutuneella henkilöllä on tunne 

tulevaisuuden epävarmuudesta ja siitä, millä keinoin hän voi selvitä elämää ravistelevasta 

tilanteesta, kun aiemmin opitut ratkaisutavat eivät palauta tasapainoa elämään yhtä nopeasti kuin 

ennen. Ihmiset kestävät vaikeita elämäntilanteita eri tavoin. Joillakin on paljon hyviä voimavaroja 

kriisi tilanteita varten, mutta kukaan ei kestä kuormitusta lopullisesti. Traumaattisen kriisin kulku 

voidaan jakaa neljään vaiheeseen: sokkivaihe, reaktiovaihe, kriisin käsittelyvaihe ja kriisin 

uudelleen suuntautumisen vaihe.  (Henriksson & Lönnqvist 2017, viitattu 9.1.2019.)  

 

Traumaattisen kriisin ensivaihe on sokkivaihe ja se alkaa heti tapahtuman ilmentymisen jälkeen. 

Sokkivaihe kestää vaihtelevasti vain hetkestä muutamaan päivään. Henkilö voi kieltää tapahtuneen 

ja sulkea sen pois mielestään. Ensimmäiselle vaiheelle tyypillistä on lamaantuneisuus ja 

tunteettomuus tai päinvastoin voimakas huuto, itku ja kiihtymys. On tärkeää pysyä shokissa olevan 

henkilön rinnalla ja puhua selkeästi, koska tiedon ymmärtäminen on shokissa heikompaa kuin 

tavallisesti. Läpikäydyt asiat kerrataan myöhemmin uudelleen, jotta varmistetaan ymmärrys. 

Turvan ja suojan antaminen on suuri apu. (Henriksson & Lönnqvist 2017, viitattu 9.1.2019.) 
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Reaktiovaihe alkaa shokkivaiheen jälkeen, jolloin henkilö ryhtyy pikkuhiljaa kohtaamaan 

tapahtunutta ja siitä aiheutuneita seurauksia. Reaktiovaihe voi kestää muutamia kuukausia ja 

henkilö saattaa esimerkiksi tuntea menetetyn henkilön läheisyyden konkreettisesti. Tuntemukset 

voivat olla hämmentäviä, mutta ne kuuluvat kriisin käsittelyyn. Tässä vaiheessa puhumisen tarve 

kasvaa ja kuuntelijan rooli on merkittävä. Tapahtuman ymmärtäminen selkenee kriisin kokijalle 

puhumisen kautta. Tapahtuman mielessä toistuminen unissa ja hereillä ollessa on normaalia, mutta 

se voi aiheuttaa henkilössä psyykkisesti hyvin suurta ahdistusta ja fyysisesti esimerkiksi 

sydämentykyttelyä. (Henriksson & Lönnqvist 2017, viitattu 9.1.2019.) Vakavan sikiön anomalia 

diagnoosin saaminen ja polku siitä eteenpäin on traumaattinen tapahtuma. Kätilöiden 

toimintatapoja kriisin tukemisessa tulisi ymmärtää paremmin, jotta heille voitaisiin järjestää 

oikeanlaista koulutusta ja molempia vanhempia voitaisiin tukea paremmalla tavalla. (Lotto, 

Armstrong, Smith 2016, viitattu 9.1.2019.) Asiaan liittyvä huoli on vanhemmille suuri taakka ja 

tilanteesta selviämistä edesauttaa hoitohenkilökunnan tarjoama tiedollinen, emotionaalinen ja 

käytännöllinen tuki, sekä perheen ja ystävien tarjoama apu (Carlsson, Starke, Mattsson 2017, 

viitattu 9.1.2019).   

 

Käsittelyvaihe kestää noin muutamasta kuukaudesta vuoteen. Kriisin kokenut henkilö muodostaa 

uutta todellisuutta elämästään ja myös itsestään. Hän syventyy käsittelemään tunteitaan, 

vastuutaan ja mahdollisia syyllisyyden tunteitaan. Asiat ja tapahtumat hyväksytään sellaisena kuin 

ne ovat. (Henriksson & Lönnqvist 2017, viitattu 9.1.2019.) Sellaiset parit, jotka päättävät keskeyttää 

raskauden saadessaan tietää geneettisestä poikkeavuudesta, käsittelevät menetystä sekä surulla, 

mutta myös syyllisyydellä. Tällaiset tilanteet luovat elämään kriisejä ja sen vuoksi trauman jälkeinen 

hoito olisi tärkeää olla heti saatavilla. Naiset kokevat keskenään saman tilanteen hyvin erilaisin 

reaktioin ja sen vuoksi jokaisen kohdalla jälkivaikutuksen menetyksestä ja sen vaikutuksista, 

esimerkiksi myöhempään raskauteen, tulee arvioida hyvin. (Robinson 2014, viitattu 9.1.2019.) 

 

Uudelleen suuntautumisen vaihe on kriisin käsittelyn viimeinen vaihe. Tällöin tapahtuma, josta 

kaikki alkoi, kulkee mukana elämässä ja kokijan minuudessa. Tapahtuneesta on voinut kerääntyä 

lisää voimavaroja ja se ei enää ole päällimmäisenä taakkana mielenterveydelle. Kokemus voi 

kuitenkin myöhemmin muistua mieleen vahvemmin, esimerkiksi henkilön kohdatessa jonkin muun 

hankalan asian. (Henriksson & Lönnqvist 2017, viitattu 9.1.2019.) 
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2.4 Psyykkinen hyvinvointi ja tuen tarjoaminen 

 

Tiedon saaminen epäilystä sikiön poikkeavuuteen voi tuoda mukanaan hyvin voimakasta 

ahdistusta. Emotionaalisilla tunteilla voi olla pitkäaikainen vaikutus raskaana olevaan naiseen, 

parisuhteeseen ja koko perheeseen. Sikiön poikkeavuus normaalista kehityksestä muuttaa 

käsitystä normaalista raskaudesta ja sen kulusta. Prenataalinen poikkeava diagnoosi on 

odottamaton ja järkyttävä tieto jokaiselle odottavalle äidille raskaudesta ja sen kestosta riippumatta. 

(Hodgson, J., McClaren, B. J. 2018.) 

 

On olemassa tutkimuksia, joissa poikkeavasti kehittyvän sikiön diagnoosin kuuleminen on 

verrattavissa trauman määritelmään; se on äkillinen ja odottamaton, joka muuttaa uskomusta 

elämään ja raskauteen. Terveydenhuollon ammattilaisen tulee tunnistaa asianmukaisesti 

mahdolliset emotionaaliset ja psyykkiset vaikutukset, jotta niitä vietäisiin vähän tai ei lainkaan 

myöhempiin raskauksiin. Asianmukaisella tunnistamisella viitataan siihen, että tietoa annetaan 

rehellisesti, ajankohtaisesti, empaattisesti, yksityiskohtaisesti ja suoraviivaisesti. Tällä tavoin 

voidaan vaikuttaa keskeytyksen mahdollisuutta harkitsevan naisen luottamuksen rakentamisessa 

hoitohenkilökunnan ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Kirjallisten ja suullisten tietojen 

täsmällinen ja oikea-aikainen antaminen kuuluu ammattihenkilöiden hyviin valmiuksiin. (Hodgson, 

J., McClaren, B. J. 2018.) 

 

Uutta raskautta suunniteltaessa perhe voi tarvita yksilöllistä tukea, jos edeltävä raskaus on päätynyt 

keskeytykseen. Yksilöllisen tuen antaminen voi olla esimerkiksi ammatillisten järjestöjen pariin 

saattaminen ja tukiryhmien palvelut, geneettisen neuvonnan tapaamiset perinnöllisyyslääketieteen 

parissa työskentelevien kanssa, sekä muu psykiatrinen hoito, joka toteutuu ammatillisesti. Lisäksi 

perheiden ja ystävien tuen merkitys on tärkeää. (Hodgson, J., McClaren, B. J. 2018.) 

 

Maailmanterveysjärjestö WHO määrittelee mielenterveyden osaksi hyvinvointia, jolloin jokainen 

ihminen ymmärtää oman potentiaalinsa, pystyy selviytymään elämän rasituksista, kykenee 

työskentelemään tuottavasti ja on osa yhteisöä. WHO:n mukaan terveys kostuu fyysisestä, 
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henkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista, eikä tarkoita vain sairauden tai vamman puuttumista. 

(World Health Organization 2014, viitattu 20.2.2019.) Psyykkinen hyvinvointi on käsitteenä hyvin 

laaja. Sen voidaan ajatella kulkevan rinnakkain mielenterveys- käsitteen kanssa. Psyykkiseen 

hyvinvointiin sisältyy muun muassa käsitteet elämän ymmärrettävyydestä, hallittavuudesta ja 

mielekkyydestä. (Pietilä 2012, 76.) Mielenterveys ja fyysinen terveys liittyvät toisiinsa ja ovat 

olennaisia asioita hyvinvointia ajatellen. Näin ollen mielenterveyttä voidaan kutsua osaksi 

psyykkistä pääomaa. Näiden asioiden avulla voimme nauttia elämästä ja kokea itsemme 

arvostetuksi. (Suomen mielenterveysseura 2019. viitattu 20.2.2019.)  

 

Perintötekijät, yksilölliset tekijät, koetut asiat, sosiaalinen tuki ja vuorovaikutus, yhteiskunnalliset 

rakenteet ja resurssit sekä kulttuuriset arvot liittyen esimerkiksi raskaudenkeskeytykseen 

vaikuttavat laajasti psyykkiseen hyvinvointiin. Psyykkistä hyvinvointia voivat horjuttaa esimerkiksi 

elämäntapahtumat, jolloin kokijan omat voimavarat voivat olla riittämättömät. Kun psyykkinen 

tasapaino horjuu, voi olla riski sairastua mielenterveydenhäiriöön. (Hämäläinen, Kanerva, 

Kuhanen, Oittinen, Schubert & Seuri 2017. 13. 18.) Tieteellisissä tutkimuksissa, joissa on kartoitettu 

keskeytyskokemusta ja mielenterveyttä, on edellä mainittua ajatusta puolin ja toisin. Osa 

tutkimustuloksista puoltaa sitä, että keskeytys on merkittävä riski mielenterveydelle. Toinen osa 

tutkimuksia puolestaan toteaa, ettei keskeytys ole täysin suoranaisesti yhteydessä myöhemmälle 

psyykkiselle oireilulle. Keskeytyksen jälkeisiin mielenterveysongelmiin on suurempi taipumus, jos 

jo ennen keskeytystä on kokenut haasteita mielenterveyden kanssa, raskaus on ollut kovasti 

toivottu, painostuksen tunne päätöksentekoon on tullut ulkopuolisilta tai sosiaalinen tuki 

päätökselle on puuttunut kokonaan. Lisäksi persoonalliset piirteet, kuten alhainen itsetunto ja 

pessimistinen asenne stressaavissa elämäntilanteissa lisäsi tutkimusten mukaan 

mielenterveydellisiä haasteita kokemuksen myötä. (Kauranen 2011. 41-42.) 

 

Järkyttävän kokemuksen jälkeen on inhimillistä reagoida siihen hyvinkin voimakkaasti. Se mitä 

tapahtui sekä se, mitä olisi voinut tapahtua ovat normaaleja ajatuksia, joita traumaattisen 

kokemuksen kokenut voi pohtia. Kokemus voi tuntua epätodelliselta ja ikään kuin painajaismaiselta 

pahalta unelta. Hoitajan on hyvä sanoittaa voimakkaiden tunteiden ja oireiden tuomia olotiloja, 

kuten esimerkiksi päänsärky, huonovointisuus, palelu, hikoilu ja ylimääräinen lihasjännitys. Lisäksi 

tunteiden ristiriitaisuus on normaalia: samaan aikaan voi tuntea äärimmäistä syyllisyyttä ja vihaa, 

mutta samaan aikaan myös helpotuksen tunnetta siitä, että on selviytynyt ja kokemus itsessään on 
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ohi. Rankan kokemuksen jälkeen on täysin normaalia, ettei tapahtunutta ymmärrä tai menetykselle 

halutaan löytää syy tai syyllinen. (Punainen risti 2019, viitattu 21.1.2019.)  

 

On tärkeä muistuttaa keskeytyksen läpikäynyttä kuuntelemaan omia tuntemuksiaan sekä sitä, 

mistä saa voimaa kokemuksen käsittelyn kanssa. Joskus ne voivat viestiä muutakin merkitystä kuin 

vain tunnetta. Syyllisyyden ja häpeän tunnetta ei tarvitse potea vain siksi, koska se “kuuluu” ihmisen 

tunnetiloihin menetyksen jälkeen. Se, että tekee eettisesti tarkoin pohdittuja päätöksiä lain 

mukaisesti omaan elämän kokonaistilanteen huomioiden, on hyväksyttävää jokaiselta ihmiseltä. 

Keskeytyksen kokeneet naiset mieltävät, että julkinen keskustelu raskaudenkeskeytyksestä luo 

helpommin häpeän ja syyllisyyden leimaa. Jos omista kokemuksista puhuttaisiin julkisuudessa 

avoimemmin, saattaisi se madaltaa kynnystä avun hakemiseen, joka puolestaan tukisi 

keskeytyksestä selviytymistä. (Kauranen 2011. 35-36.) 

 

Psyykkisellä tuella esimerkiksi tarkoitetaan, että kriisitilanteen jälkeen tarjotaan apua arjen 

sujuvuuden lisäämiseksi. Lisäksi perusarjesta muistuttaminen, kuten syömisen, nukkumisen ja 

liikkumisen merkityksen tärkeys korostuvat. Hoitajan on hyvä keskustella myös mahdollisista 

nukahtamisvaikeuksista sekä levottomuudesta. Muisti- ja keskittymisvaikeuksien tuomiin 

haasteisiin kannattaa mahdollisuuksien mukaan tarjota myös apua, jotta arki tätä kautta helpottuisi 

mahdollisuuksien mukaan. Keskittymisvaikeudet voivat ilmetä esimerkiksi työpaikalla, jolloin 

kokemuksen kertomisesta esimiehelle voi olla hyötyä, jotta ymmärrys työpaikalla lisääntyy. 

(Punainen risti 2019, viitattu 21.1.2019.)  

 

Sikiön poikkeavuuksien seulontatuloksiin liittyvässä tutkimuksessa, Leipälä, Hänninen, Saalasti-

Koskinen & Mäkelä selviää, kuinka raskaana olevat kaipaavat hoitajilta sanatonta tukea ja heidän 

inhimillistä läsnäoloaan seulontatuloksia kerrottaessa. Haastattelussa eräs nainen kommentoi 

seulontatuloksen kertomista sekä tukea, jota kaipaisi:  

 

“Sellasta tukea, että jos siinä olis joku hoitaja jääny, vaikka pitäny kädestä tai jotain, että siinä olis 

sen itkun saanu sitten itkettyä...” (Leipälä ym. 2009. 30. 45-46). 
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Tunteiden käsittelyllä ja onnistuneella ensitiedolla on suuri merkitys tiedon jäsentämiseen ja 

vastaanottamiseen. Tukea tulee tarjota myös silloin, kun asiakas ei sitä pyydä. Tällä voidaan myös 

ennaltaehkäistä raskaana olevan yksinjäämistä. Ensitiedon antaminen vaatii hoitajalta herkkää 

empatiakykyä ja faktapohjaista tietoa asiasta.  Kuviossa 2 esitetään ydinasiat hyvän 

vuorovaikutuksen ja tuen antamisen onnistumiseksi. Jos toivottu raskaus päädytään 

keskeyttämään, se on vaikea ja surullinen päätös vanhemmille. Suru koetaan kukin omalla 

tavallaan: joku voi haluta käsitellä asioita omassa mielessään, kun toinen voi tarvita enemmän 

tukea. Keskusteluapua voi saada toimenpiteeseen osallistuvan lääkärin ja hoitajan lisäksi 

esimerkiksi sairaalapastorilta tai sosiaalityöntekijältä. Henkistä tukea voi saada myös tutulta 

neuvolan terveydenhoitajalta, joka voi pitää yhteyttä raskaudenkeskeytyksen jälkeen. On hyvä 

muistaa myös mielenterveystoimistojen ja seurakuntien sururyhmät ohjatessa keskeytyksen 

läpikäynyttä henkilöä oikean tuen piiriin. Sikiön hautaamiseen liittyvät asiat voidaan myös läpikäydä 

sairaala henkilökunnan kanssa. Verneri-verkkopalvelu on kehitysvamma-alan yhteisö, joka tarjoaa 

mahdollisuuden keskustella muun muassa raskaudenkeskeytyksestä ja tunteista, joita siihen liittyy. 

Myös KÄPY, kätkyt- ja lapsikuolemaperheiden yhdistys tukee vanhempia keskenmenoasioissa. 

(Leipälä ym. 2009.) 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Vuorovaikutuksessa huomioon otettavat asiat (Leipälä ym. 2009). 
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Kuuntelun ja läsnäolon tarjoaminen on tärkeää ja sille täytyy antaa oma aikansa.  Vanhemmat 

saattavat käydä kokemustaan läpi mielessään yhä uudestaan ja uudestaan sekä elää pelossa siitä, 

että sama kokemus toistuisi uudelleen. Hoitajan olisi hyvä puhua avoimesti perheen kanssa 

perustaen keskustelu faktatietoon, jotta pelon ajatukset saataisiin käsiteltyä oikeaoppisesti. Äitiä ja 

perhettä kannattaa rohkaista puhumaan kokemuksesta, ajatuksista ja tunteista. Puhumalla 

keskeytyksen kokenut oppii työstämään kokemaansa ja ajatuksiaan. Ajatusten vaihtaminen 

läheisten kanssa voi myös olla suotavaa, sillä traumaattinen kokemus on voinut vaikuttaa myös 

lähipiiriin. Apua järkyttäneen tapahtuman läpikäymiseen ja siitä toipumiseen tarjoavat esimerkiksi 

terveyskeskukset, sairaalat, kriisiryhmät, työterveyshuolto, sosiaalitoimistot, 

mielenterveystoimistot, perheneuvolat, seurakunnat ja erilaiset tukijärjestöt. (Punainen risti 2019. 

Viitattu 21.1.2019.) Naisen surun syvällisellä ymmärtämisellä on suuri merkitys terveydenhuollon 

ammattihenkilön tarjoamaan tukeen. Tieto suruprosessista voi auttaa terveydenhuollon 

ammattilaista tunnistamaan surun tärkeyden ja tarjoamaan toimintatapoja, jotka ohjaavat surun 

kokijaa positiiviseen suuntaan. (Maguire, Light, Kuppermann, Dalton, Steinauer, Kerns 2015, 

viitattu 21.1.2019.)  
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYKSET   

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata geneettisistä syistä keskeytykseen päätyneiden perheiden 

psyykkisen tuen tarvetta ja merkitystä sekä tuen muotoja. Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana 

kirjallisuuskatsauksena, jossa kuvailimme aiempaa ja viimeaikaisinta tutkimusta aiheesta, 

suomenkielisiä lähteitä sekä kansainvälisiä tutkimuksia hyödyntäen.   Perehdyimme vain 

hoitohenkilökunnan näkökulmaan tuen antajana.  

 

Tavoitteenamme oli kerätä tietoa ja kokemuksia kirjallisuudesta sekä tehdyistä tutkimuksista 

geneettiseen keskeytykseen päätyneiden perheiden psyykkisen tuen tarpeesta ja tuottaa 

kuvailevaa tietoa hoitohenkilökunnalle erilaisista tutkimuksista yhteen koottuna, jota he voivat 

hyödyntää asiakkaan psyykkistä tuen tarvetta arvioidessaan ja tukea antaessaan. Tätä kautta 

pystymme kehittämään hoitohenkilökunnan osaamista psyykkisen tuen tarjoajana. 

Opinnäytetyöstä toteutettiin laadullinen kirjallinen versio, jota hoitajat ja muu henkilökunta voivat 

käyttää apuna työelämässä psyykkisen tuen tarjoamisessa. Työtä voivat hyödyntää myös muut 

sosiaali- ja terveysalan parissa työskentelevät henkilöt. 

 

Toimeksiantajana oli Oulun Yliopistollisen sairaalan synnytysten, naistentautien ja genetiikan 

vastuualue. Kirjallisuuskatsaus tukee erityisesti vastuualueen henkilökuntaa, jotka kokivat tarvetta 

tällaiselle katsaukselle, jossa tuen tarve ja sen merkitys ovat koottuna yhteen. Työtä voivat lisäksi 

hyödyntää myös muut sosiaali- ja terveysalan parissa työskentelevät henkilöt. Erityisesti 

kohderyhmänä ovat ne terveydenhuollon työntekijät, jotka kohtaavat työssään sikiöpoikkeavuuksia 

ja niihin liittyviä raskaudenkeskeytyksiä. 

 

Etsimme tietoa erityisesti kolmeen kysymykseen: 

1. Millaista psyykkistä tukea geneettiseen keskeytykseen päätyvä perhe tarvitsee? 

2. Millainen merkitys psyykkisellä tuella on geneettiseen keskeytykseen päätyvälle perheelle? 

3. Millaista psyykkistä tukea hoitotyön ammattilainen voi antaa ja tarjota geneettiseen 

keskeytykseen päätyvälle perheelle?  
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4 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

Kirjallisuuskatsaus on systemaattinen tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen perusta. Sillä on suuri 

merkitys tutkimustyössä. Kirjallisuuskatsauksella pyritään kehittämään tietyn alan teoreettista 

ymmärrystä ja termistöä. Sillä voidaan myös kehittää tai arvioida aiemmin julkaistua teoriaa sekä 

tuoda esille aihealueen ristiriitoja tai ongelmia. Lähestymistapana on jonkin tieteenalan 

tutkimuskirjallisuuden näkökulma, esimerkiksi hoitotiede. (Suhonen, Axelin & Stolt 2016, 7.)  

 

Erilaisia kirjallisuuskatsauksen tyyppejä on jopa 14, mutta eroavaisuudet niiden välillä voivat olla 

hyvin pieniä, mikä voi aiheuttaa katsaustyyppien sekoittumisen keskenään. Eroja kuitenkin löytyy, 

mikä tekee jokaisesta katsauksesta omanlaisensa. Tyypittely koostuu pääosin kolmesta 

katsaustyypistä, joita ovat: kuvaileva kirjallisuuskatsaus, systemaattinen kirjallisuuskatsaus, 

määrällinen meta-analyysi ja laadullinen meta-synteesi. (Suhonen ym.  2016, 7-8.) 

 

Opinnäytetyömme on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, joka perustuu tutkimustehtäviin. Tarkoituksena 

oli selvittää, mitä asiasta tiedetään, millaisia käsitteitä siitä käytetään ja millaiset ovat suhteet 

näiden käsitteiden välillä. Lopputuloksena saatiin laadullinen tuotos valittua tutkimusaineistoa 

hyödyntäen. Menetelmää on kritisoitu henkilökohtaisen tulkinnan ja sattumanvaraisuuden vuoksi, 

mutta joidenkin ilmiöiden tutkinnassa se voi olla ainoa sopiva katsaustyyppi. (Kangasniemi, 

Utriainen, Ahonen, Pietilä, Jääskeläinen & Liikanen 2013, 292, 294.)  

 

4.1 Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen prosessi 

 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen prosessissa on kokonaisuudessaan neljä vaihetta. Prosessi 

lähtee liikkeelle tutkimuskysymyksen muodostamisesta edeten aineiston valitsemisen kautta 

kuvailun rakentamiseen ja päättyy tuotetun tuloksen tarkasteluun. Ensimmäisessä vaiheessa 

muotoillaan tutkimuskysymys, joka ohjaa koko prosessia. Tutkimuskysymyksen kohdennetaan 

tyypillisesti laajoihin tai käsitteellisiin ja abstrakteihin teemoihin tai ilmiöihin ja se on usein 
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kysymyksen muodossa. Tarkasteluun voidaan käyttää joko yhtä tai useampaa näkökulmaa tai 

tasoa. (Kangasniemi ym. 2013, 292-295.) 

 

Tutkimuskysymys ohjaa kuvailevan kirjallisuuskatsauksen aineiston valintaa ja aineiston tulisi 

vastata tutkimuskysymykseen mahdollisimman olennaisesti. Aineiston valinnassa tähdätään 

aineistolähtöisyyteen ja ymmärtämiseen ja se tapahtuu osittain samaan aikaan analyysin kanssa. 

Tutkimuskysymyksen laajuudella määrätään aineiston riittävyys.  Aineiston valinta tapahtuu joko 

implisiittisesti tai eksplisiittisesti, joissa kummassakin aineiston haku tapahtuu tieteellisiä lähteitä 

hyödyntäen. Poikkeavat ominaisuudet ovat systemaattisuudessa ja raportointitavassa. 

Implisiittisessä aineiston valinnan tavassa käytettyjä tietokantoja tai sisäänotto ja arviointikriteerejä 

ei raportoida erikseen, kun taas eksplisiittisessä valinnassa edellä mainitut tiedot tuodaan esille 

niin tarkasti kuin mahdollista. (Kangasniemi ym. 2013, 295-296.) 

 

Ydin osio kuvailevan kirjallisuuskatsauksen vaiheista on tutkittavan ilmiön kuvailun rakentaminen. 

Siinä vastataan tutkimuskysymyksiin tuotetun laadullisen kuvailun avulla ja tuotetaan uusia 

johtopäätöksiä. Kuvailun sisältöön käytettyä tietoa analysoidaan ja yhdistetään kriittisesti katsoen 

ja useita tutkimuksia huomioon ottaen. Tavoitteena on luoda vertailua aiempien tutkimusten välillä 

ja analysoida niiden vahvuuksia sekä heikkouksia mahdollisesti muodostaen uusia tulkintoja 

aiheesta. Kuvailun rakentamisessa johtavana laadullisena analyysimenetelmänä on synteesin 

luominen. Sisällöllisiä kokonaisuuksia ryhmitellään ja tarkastellaan esimerkiksi teemoittain tai 

kategorioittain. Kvantitatiivisia menetelmiä voidaan käyttää esimerkiksi teemojen tai sisältöjen 

esiintyvyyden laskemiseen. Aiheen tarkastelun perusta voi lähteä liikkeelle myös päälähteestä. 

Analyysissä käytettäviä päälähteitä voi olla yksi tai useita.  (Kangasniemi ym. 2013, 296.)  

 

Kirjallisuuskatsauksen viimeisessä vaiheessa tarkastellaan siinä aikaansaatuja tuloksia. Sekä 

sisällöllistä, menetelmällistä että eettisyyttä ja luotettavuutta pohditaan. Viimeinen vaihe on erittäin 

tärkeä, sillä siinä kootaan keskeiset tulokset, johtopäätökset ja muun muassa esitetään ehdotuksia 

jatkotutkimuksille aiheeseen liittyen. (Kangasniemi ym. 2013, 297.)  
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4.2 Aineiston haku- ja valintaprosessi 

 

Tutkimusten alustava etsiminen lähti liikkeelle hakusanojen miettimisestä yhdessä koulumme 

kirjaston informaatikon kanssa. Mietimme sanoja, jotka viittaavat aiheeseemme ja päädyimme 

etsimään hakusanoilla raskaudenkeskeytys, geneettinen raskaudenkeskeytys, abortti, psyykkinen 

tuki, psykososiaalinen tuki, henkinen tuki ja tuki. Käytimme apuna yleistä suomalaista asiasanastoa 

(YSA), josta raskaudenkeskeytykselle vastaavaksi sanaksi löysimme abortin ja psyykkisen tuen 

rinnalle YSA ehdotti henkistä tukea. Mietimme myös englanninkielisiä termejä ja päädyimme 

käyttämään hauissa sanoja genetic abortion, mental support sekä psychosocial support. Eri 

hakusanoja käyttäessämme löysimme tutkimusten keyword kohdista hyviä hakusanoja, joita 

käytimme hakuihin. Hakusanoja olivat fetal abnormalities, genetic termination sekä abortion AND 

experience ja making decicions. Näitä hyödyntäen pystyimme laajentamaan hakua.   

 

Suomenkielisiä tutkimuksia aiheesta emme löytäneet paljon. Käytimme sekä kotimaisia, että 

kansainvälisiä tietokantoja, jotka ovat koottuna taulukossa 1. Kotimaisia lähteitä etsimme Finna- 

tiedonhakupalvelusta, Medic:sta ja hoitotyön tutkimussäätiön sivuilta. Medic:sta löysimme 

muutaman hyvän tieteellisen artikkelin, joka liittyivät aiheeseemme. Oppiportista ja Leevi 

kokoelmatietokannasta löysimme käytettäväksi hyviä artikkeleita ja kirjoja käsitteiden avaamiseen. 

Teoriapohjan kirjoittamiseen käytimme paljon hyväksi käypä -hoito suosituksia sekä aiheeseen 

liittyvää kirjallisuutta laajasti.  

 

Kansainvälisiä tutkimuksia etsiessä lähdimme liikkeelle EBSCHO:sta, Elsevier:sta ja PubMed:sta, 

jotka osoittautuivat parhaimmiksi tiedonhakukannoiksi. Löysimme useita tutkimuksia 

englanninkielellä ja valitsimme niistä sopivimmat, joita käytimme kirjallisuuskatsauksessamme. 

Tutkimusten valinnassa kiinnitimme huomiota, vastasivatko tutkimuksen aiheet 

tutkimuskysymyksiimme. Etsimme tutkimuksia myös manuaalisesti googlen avulla esimerkiksi 

tilanteessa, jossa halusimme löytää tutkimuksissa käytettyjä lähteitä lukeaksemme ne tarkemmin.  
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TAULUKKO 1. Tutkimuksessa käytetyt hakutietokannat (Stolt, Axelin, Suhonen 2016, 42-47; 

Elsevier, viitattu 4.4.2019.) 

 

Tietokanta Kuvaus 

Ebscho CINAHL Keskeisin tietokanta hoitotieteen tiedonhakuun. 

Sisältää hoitotieteeseen ja sen lähialoihin, kuten 

fysioterapiaan ja toimintaterapiaan, liittyviä 

artikkeleita. 

PubMed Vuonna 2015 yli 20 miljoonaa artikkelia 

biolääketieteen alalta. Artikkeleita lisätään 

Pubmediin heti sitä mukaan, kun ne julkaistaan 

internetissä.  

Cochrane Library Tietokanta, joka pohjautuu näyttöön perustuvaan 

tietoon. Sisältää systemaattisia 

katsausartikkeleita ja rekisteri kontrolloiduista 

tutkimuksista. 

Elsevier Science Direct Kansainvälisiä tieteellisiä lehtiartikkeleita 

sisältävä tietokanta.  

Medic Kotimainen terveystieteiden tietokanta. 

 

 

Teimme hakuprosessin laadukkaasti perehtyen aiheeseemme perusteellisesti ja sisäistäen 

kirjallisuuskatsauksessamme käsiteltävät aihealueet. Tallensimme varsinaiset haut taulukoimalla 

huolellisesti tietokannat, hakusanat ja haun rajaukset (taulukko 2) sekä taulukoimalla 

tiedonhakukannoista löytämämme tutkimukset (taulukko 3). Lopulliseen aineistoon valikoitui 

kahdeksan tutkimusta, jotka vastasivat parhaiten ja kattavimmin tutkimuskysymyksiimme.  
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TAULUKKO 2. Tietokannat, hakusanat ja rajaukset 

 

Tietokanta Hakusanat Haun rajaukset 

EbschoHost/Cinahl I ”fetal abnormalities” OR 

”fetal abnormality” AND 

support 

 

II ”genetic termination of 

pregnancy” AND support 

AND midwife 

I Julkaisuvuosi: 2011-2018 

rajaus: otsikko, abstrakti, asiasanat, 

koko teksti 

II Julkaisuvuosi: 2011-2018 

rajaus: otsikko, abstrakti, asiasanat 

Elsevier Science Direct I “fetal abnormalities” OR 

”fetal abnormality” AND 

support 

 

II ”fetal anomaly” AND 

abortion 

 

I Julkaisuvuosi: 2011-2018 

rajaus: otsikko, abstrakti, asiasana, 

open access, tutkimusartikkelit 

II Julkaisuvuosi: 2011-2018 

rajaus: otsikko, abstrakti, asiasanat, 

open access 

Medic I raskaudenkeskeyty* 

 

 

 

II päät* AND abor* 

I Julkaisuvuosi 2011–2018 

saatavuus: vain koko tekstit 

kieli: suomi, englanti 

julkaisutyyppi: kaikki julkaisutyypit 

II Julkaisuvuosi 2011–2018 

Saatavuus: vain kokoteksit 

Kieli: suomi, englanti 

Julkaisutyyppi: kaikki julkaisutyypit 

Pubmed I ”fetal abnormalities” OR 

”fetal abnormality” AND 

support 

 

II ”genetic termination” 

AND pregnancy 

I Julkaisuvuosi: 2011-2018 

rajaus: otsikko, abstrakti, asiasanat, 

ilmainen koko teksti 

II Julkaisuvuosi: 2011-2018 

rajaus: otsikko, abstrakti, asiasanat, 

koko teksti 

 

Cochrane Library I ”fetal abnormalities” OR 

”fetal abnormality” AND 

support 

 

II ”genetic termination” 

AND pregnancy 

I Julkaisuvuosi: 2011-2018 

rajaus: otsikko, abstrakti, asiasanat 

II Julkaisuvuosi: 2011-2018 

rajaus: otsikko, abstrakti, asiasanat 

 

  



   

27 
 

TAULUKKO 3. Hakutulokset sähköisistä tietokannoista. 

 

Tietokanta Hakutulokset Hyväksytty 

otsikonperusteella 

Hyväksytty 

tiivistelmän 

perusteella 

Hyväksytty koko 

tekstin 

perusteella 

EbschoHost/ 

Cinahl 

I 32 
II 13 
III 50 

I 7 
II 2 
III 7 

I 6 
II 1 
III 3 

I 3 
II 0 
III 1 

Elsevier I 69 
II 32 

I 8 
II 1 

I 6 
II 1 

I 2 
I 1 

Medic I 34 
II 9 

I 2 
II 2 

I 2 
II 2 

I 0 
II 0 

Pubmed I 60 
II 7 

I 2 
II 2 

I 1 
II 0 

I 0 
II 0 

Cochrane I 34 
II 0 

I 2 
II 0 

I 0 
II 0 

I 0 
II 0 

Yhteensä I 229 

II 61 
III 50 

I 21 

II 7 
III 7 

I 15 
II 4 

III 3 

I 5 
II 1 

III 1 

  

 

4.3 Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

 

Sisäänotto- ja poissulkukriteerit määrittelimme taulukossa 4 niin, että tutkimusten hakutulokset 

olivat mahdollisimman laadukkaita ja kirjallisuuskatsaukseemme sopivia aihealueita. Alustavaa 

tutkimushakua tehdessämme huomasimme, että tutkimukset olivat pääasiassa tuoreita tuloksia, 

joten päätimme rajata julkaisuvuodeksi viimeiset kahdeksan vuotta.  

 

Hyväksyimme hauissa vain ilmaisena saatavilla olevat tutkimukset ja tutkimusartikkelit, joiden kieli 

oli joko suomi tai englanti. Kaikki lopulliseen tulosten analysointiin ottamamme tutkimukset olivat 

englanninkielisiä, jotka ovat tehty pääosin Euroopassa. Valittujen tutkimusten tuli vastata 

kirjallisuuskatsauksessa esitettyihin tutkimuskysymyksiin, eikä epäluotettavia aineistoja hyväksytty 

katsaukseen.  
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TAULUKKO 4. Aineiston hankinnassa käytetyt sisään- ja ulosottokriteerit taulukoituna. 

 

 SISÄÄNOTTOKRITEERIT POISSULKUKRITEERIT 
 

JULKAISUVUOSI Julkaistu vuosina 2011-2018 Julkaistu ennen vuotta 2011 
 

KIELI Suomi tai englanti Muu kuin suomi tai englanti 
 

SAATAVUUS Ilmaiset internet tietokannat tai 
kirjallinen painos 

Maksulliset julkaisut tai kokonaisuus 
ei kokonaan saatavilla 
 

TUTKIMUKSEN TYYPPI Artikkeli tutkimusjulkaisussa, pro-
gradu- tutkielma, väitöskirja, 
terveystieteellinen tutkimus 
 

Opinnäytetyö (AMK), 
aikakauslehtijulkaisu, muu ei 
tieteellinen julkaisu  

TUTKIMUSTULOSTEN LUONNE Tulokset vastaavat muodostettuihin 
tutkimuskysymyksiin 
 

Tulokset eivät vastaa muodostettuihin 
tutkimuskysymyksiin  
 

TUTKIMUKSEN LAATUTEKIJÄT Laatutekijöinä käytetään 
lähdeluetteloita, julkaisuvuotta, 
tulosten vertailukelpoisuutta ja 
tutkimukset vastaavat 
sisäänottokriteereitä 

Epäluotettavat aineistot, jotka eivät 
täytä sisäänottokriteereitä  

 

 

4.4 Alkuperäisaineiston laadun arviointi 

 

Luotettavuuden lisäämiseksi tutkittavan aineiston laadunarvioinnissa tulee suosia 

menetelmällisesti laadukkaita tietolähteitä. Alkuperäisaineiston laatu arvioidaan menetelmällisesti 

ennen hyväksymistä esimerkiksi kriteeritaulukon avulla. Ensin tulee arvioida, voidaanko tutkitussa 

materiaalissa vastata suoraan asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Laadunarviointikriteereihin, jotka 

voidaan myös itse määritellä, tulee olla hyväksytysti läpi ainakin 50 prosenttisesti, jotta kyseessä 

oleva tietolähde voidaan ottaa tutkittavaksi lopulliseen työhön. Tarkastuslistassa olevien eri 

kriteerien painoarvo ja merkitys voi vaihdella. (Hoitotyön tutkimussäätiö 2019, viitattu 26.5.2019.) 

 

Laadunarvioinnissa voidaan ottaa valitut tutkimukset huomioon ja verrata niitä keskenään, jotta 

tutkimukset ovat keskenään sisällöllisesti verrattavissa. Lisäksi tarkastuslistassa olevat kriteerit 

tulee olla sellaisia, että niitä voidaan soveltaa arvioitavaan tutkimukseen. (Hoitotyön tutkimussäätiö 

2019, viitattu 26.5.2019.) 
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Panostimme laadunarviointiin tutkimuksia valitessamme. Etsimme arviointitavoista tietoa ja 

päädyimme käyttämään Joanna Briggs Instituutin arviointikriteerejä järjestelmälliselle katsaukselle 

(The Joanna Briggs Collaboration 2018, viitattu 9.5.2019). Pisteytimme valitsemamme tutkimukset 

varmistuaksemme niiden sopivuudesta lopulliseen työhön. Kaikki valitsemamme tutkimukset 

täyttivät laatukriteerit. Tutkimusten lopulliset laatupisteet on kirjattu taulukkoon 5. Käyttämämme 

laadunarvioinnin tarkempi mittari on esitetty liitteessä 1.  

 

 

TAULUKKO 5. Tutkimusten pisteytys.  

 

Laadunarvioinnin pisteet (max. 11) Alkuperäistutkimusten määrä (N=8)  

11 1 

10 1 

9 4 

8 2 

 

 

4.5 Kuvaus alkuperäisistä tutkimuksista 

 

Kirjallisuuskatsaukseemme valikoitui kahdeksan tutkimusta. Laatukriteerit täyttäneistä 

tutkimuksista puolet, eli neljä tutkimusta oli toteutettu haastattelumenetelmällä, kaksi tutkimusta 

internet -kyselyiden avulla ja loput kaksi tutkimusta tutkimalla aiheeseen liittyviä virtuaalipalstoja 

internetistä. Kaikki valikoidut tutkimukset olivat englanninkielisiä ja julkaistu joko tieteellisissä 

lehdissä tai -tietokannoissa. Tutkimusten joukossa oli kolme poikittaistutkimusta, kaksi kuvailevaa 

eksploratiivista tutkimusta, yksi laadullinen tutkimus, yksi poikittais-retrospektiivinen tutkimus ja 

yksi pitkittäistutkimus. Pitkittäistutkimuksessa oli haastateltu raskauden keskeytykseen päätyneitä 

naisia kolmessa ajanjaksossa: 1-3 viikkoa, kolme kuukautta ja vuosi raskaudenkeskeytyksen 

jälkeen. Kyseisessä tutkimuksessa keskityttiin siihen, miten suru muuttuu ajan myötä ja miten sitä 

voidaan parhaiten helpottaa. Tutkimuksesta selvinneitä keinoja voimme soveltaa siihen, millaista 
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tukea perheet tarvitsevat myös psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Yhdessä valikoidussa 

yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa keskityttiin siihen, miten neuvonta ja ohjaus olivat vaikuttaneet 

ahdistukseen, suruun ja geneettisin syin tehdystä raskauden keskeytyksestä selviämiseen. 

Lopuissa tutkimuksissa keskityttiin naisten kokemuksiin raskauden keskeytyksestä geneettisin 

perustein, millaista tukea he olivat saaneet ja millainen tuki oli ollut tarpeellista.  

 

4.6 Aineiston analysointi 

 

Käytimme analysointimenetelmänä induktiivista aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, jossa 

muodostimme tutkimusaineistosta teoreettisen yhteenvedon. Kirjallisuuskatsauksessamme 

analyysistä voidaan tunnistaa aiempien tutkimustulosten vaikutus, mutta emme kyseenalaista tätä 

kerättyä tietoa vaan kokoamme yhteen uusia ajatuksia aiheesta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 108-

109.) 

 

Koska käytimme induktiivista sisällönanalyysiä aineiston analyysissa, pohdimme jo etukäteen, 

millaista aineistoa haluamme kerätä lopulliseen työhömme.  Päätimme tiivistetysti mikä 

tutkittavassa aineistossa kiinnostaa, kävimme sen läpi ja merkitsimme sellaiset asiat, jotka 

kiinnostivat oman tutkimuksemme kannalta. Aikaisempien tutkimusten tieto ilmiöstä pyrittiin 

analyysivaiheessa jättämään analyysin ulkopuolelle. Jätimme alkuperäisissä aineistoissa esiin 

tulleet ylimääräiset asiat pois kirjallisuuskatsauksesta, sillä ne eivät suoranaisesti olleet yhteydessä 

asetettuihin tutkimuskysymyksiimme. Kokosimme merkityt asiat yhteen ja erilleen muusta 

aineistosta. Aineiston pystyi luokittelemaan, teemoittamaan ja tyypittelemään, jonka jälkeen 

kirjoitimme yhteenvedon kootuista teemoista. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 104, 108, 146.)  

 

Aineiston analyysivaiheessa eteneminen tapahtuu aluksi aineistolähtöisesti ja analyysin 

loppuvaihetta kohden tuodaan ohjaavaksi ajatukseksi ihmisen kokonaisuus fyysisenä, psyykkisenä 

ja sosiaalisena kokijana. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 110.)   
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4.6.1 Pelkistäminen  

 

 

Ensimmäisessä vaiheessa, eli pelkistämisessä, tulee karsia kaikki epäolennainen tieto pois. 

Pelkistämisessä etsitään tutkimuskysymyksiin vastaavia ilmaisuja ja asiakokonaisuuksia. 

Samankaltaisia asioita voidaan esimerkiksi alleviivata tai muutoin merkitä. Materiaalista etsitään 

tutkimuskysymyksiin sopivia alkuperäisilmauksia, jotka listataan allekkain ja samanlaisista 

ilmauksista tehdään pelkistettyjä yhtenäisiä ilmauksia. Samankaltaiset ilmaukset yhdistetään 

ryhmiksi. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122-124.) 

Lopullisen aineiston valitsemisen jälkeen aloitimme alkuperäistutkimusten perusteellisemman 

läpikäymisen. Tutustuimme tutkimuksiin tarkasti ja huolellisesti käyttäen siihen reilusti aikaa 

lukemalla tutkimukset läpi useaan kertaan sisäistääksemme siellä kerrotun tiedon. Kokosimme 

yhteen lauseita ja ajatuksia tutkimuksista, joista saimme parhaiten vastauksen asettamiimme 

tutkimuskysymyksiin. Tällä tavoin saimme tiivistettyä tutkimuksissa olevat tulokset yhtenäiseksi 

kokonaisuudeksi, jotka vastasivat suoraan tutkimuskysymyksiimme. Tämän seurauksena laajan 

materiaalin läpikäyminen pelkistyi. 

 

4.6.2 Ryhmittely  

 

 

Toisessa vaiheessa, eli ryhmittelyssä, alkuperäisilmaisut käydään huolellisesti läpi samalla etsien 

tutkimuksista yhteneväisyyksiä. Samaa aihetta käsittelevät ilmiöt jaetaan ryhmiksi ja muodostetaan 

alaluokkia. Alaluokkien nimi muodostuu siitä mitä samankaltaiset lauseet kuvaavat. Ryhmittelystä 

saadaan alustavia vastauksia asetettuihin tutkimuskysymyksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 124.) 

 

Pelkistämisvaiheen jälkeen pystyimme siirtymään ryhmittelyyn. Kävimme pelkistämisessä saadut 

lauseet ja ajatukset uudelleen läpi ja muodostimme niistä laajempia yhtenäisiä asiakokonaisuuksia, 

jotka pystyimme ryhmittelemään vastaten tutkimuskysymyksiimme.  
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4.6.3 Käsitteellistäminen  

 

 

Viimeisessä vaiheessa, eli käsitteellistämisessä, kirjallisuuskatsaukselle oleellinen tieto erotetaan 

ja teoreettiset käsitteet muodostuvat valikoidusta tiedosta. Johtopäätöksiin ja teoreettisiin 

käsitteisiin sisältyy alkuperäisilmaukset tutkitusta tiedosta.   (Tuomi & Sarajärvi 2018, 125.) 

 

Ryhmittelyn jälkeen käsitteellistimme muodostetut yhtenäiset asiakokonaisuudet. 

Käsitteellistämisessä pääsimme muodostamaan ylä- ja alaluokat sekä yhdistävät tekijät.  

Järjestimme alkuperäisilmaukset tutkimuskysymyksittäin omiin taulukoihin. Taulukoissa 6, 7 ja 8 

on esitetty analysointivaiheet havainnollistamaan käyttämäämme sisällönanalyysia, josta 

tutkimustuloksemme muodostuvat. 

 

TAULUKKO 6. Millaista psyykkistä tukea geneettiseen keskeytykseen päätyvä perhe tarvitsee? 

 

Alkuperäisilmaisu Alaluokka Yläluokka 

”-- would have appreciated  the 
opportunity to speak with other 
couples in their same situation.” 
 
”patients may not want to discuss 
with health professionals, but rather 
with their peers i.e. individuals 
sharing similar experiences.” 
 
”Going to parents’ meetings was 
another coping recourse, and it 
provided women with a ”sense 
check”---. 

 
 

Tukea saman asian kokeneilta 
henkilöiltä.  

Vertaistuki 

”-- were not given enough 
information to prepare them for the 
abortion.” 
 
”—sufficient information need to be 
offered, when counseling.” 
 
”All women described the need for 
more in-depth information, both oral 
and written---.”  
 

Asianmukainen ja riittävä 
kirjallinen sekä suullinen 
tiedonantaminen. Syvällinen ja 
jatkuva tiedonanto.  

Tiedollinen tuki 
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”—need for further, more 
personalized (information), 
information continuity---.”  

 
”—support from health professionals 
was also considered essential to 
women’s experience of the 
procedure.”  
 
 ”—to receive attention from the 
healthcare providers was 
significant.” 
 
”Presence of a nurse/midwife was 
highly valued.” 
 

Kätilön/sairaanhoitajan aktiivinen 
osallistuminen hoitoon. 
Hoitohenkilökunnan läsnäolo.  

Hoitohenkilökunnan antama tuki 

 

Yläluokka Yhdistävä tekijä 

Vertaistuki  

Tiedollinen tuki Psyykkisen tuen muodot 

Hoitohenkilökunnan antama tuki  

 

 

TAULUKKO 7. Millainen merkitys psyykkisellä tuella on geneettiseen keskeytykseen päätyvälle 

perheelle? 

 

Alkuperäisilmaisu Alaluokka Yläluokka 
” ---when they had time to ask 
questions after hearing the result of 
the autopsy of the fetus, they 
thought they could move on with 
their life faster.” 
 
”--- Having control helped people to 
adapt to grief and move on to 
acceptance.” 
 
” Interconceptional counselling 
following a prenatal loss presents 
an opportunity to address fears 
about subsequent pregnancies and 
offer information to promote realistic 
expectations of future productive 
life” 
 

Asiasta yli pääseminen, surun 
hyväksyminen, neuvonta 

Elämän jatkuminen kriisin jälkeen 

” The provision of professional 
support led to better coping---.” 
 
”--- some women mentioned their 
wish to give birth with dignity, which 
implied the provision of sensitive 
care.---could have far-reaching 

Asian kanssa toimeen tuleminen ja 
käsittelyn helpottuminen 

Asian hyväksyminen 
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consequences for women’s 
psychological adjustment to TFA.”  
 
“Support---, often it was the 
interraction women had with 
healthprofessionals during the 
procedure that had a lasting 
influence on the way they coped 
with the event.” 
 

”---support from caregivers has a 
major influence on satisfaction with 
experience of childbirth---.” 
 
“---counseling quality also can have 
a significant effect on emotional and 
psychological outcomes.” 
 
“The dialog feels like an important 
part of the information and it 
increases the feeling of safety.” 

Tuen laatu, turvallisuuden tunne Kokemuksen kehittyminen 

 

Yläluokka Yhdistävä tekijä 

Elämän jatkuminen kriisin jälkeen  

Asian hyväksyminen Psyykkisen tuen merkitys 

Kokemuksen kehittyminen  

 

 

TAULUKKO 8. Millaista psyykkistä tukea hoitotyön ammattilainen voi antaa ja tarjota 

geneettiseen keskeytykseen päätyvälle perheelle? 

 

Alkuperäisilmaisu Alaluokka Yläluokka 
” Compassionate care, free of 
judgement was highly valued.” 
 
” – receiving care in a discreet manner 
to avoid judgement from others for 
obtaining an abortion.” 
 
“(Women) were grateful when 
healthcare professionals cared for them 
in what they perceived to be a non-
judgemental way---.”  

Kohtaaminen tuomitsematta.  Avoin kohtaaminen 

”—women felt a need to be 
acknowledged as individuals.”  
 
”—being seen and met individually---
,facilitate the best care.”  
 
”Health professionals should always 
make sure that information is offered in 
an individualised and appropriate 
fashion.”  

Asiakkaiden kohtaaminen ja 
hyväksyminen yksilöinä. Tiedonanto 
asiakaskohtaisesti.  

Yksilöllinen kohtaaminen 

” --support from health professionals 
was also considered essential---, it 

Kuuntelu, kohtaaminen ja asioiden 
ilmaisutapa.  

Vuorovaikutus 
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involved listening to and addressing 
women’s fears. ” 
 
”I wished health care services would be 
better at listening and asking questions 
about difficulties---.”  
 
”All women valued the opportunity for 
dialog --, as highly important factors for 
the outcome of the interaction --.” 
 
”Care needs to be open, sensitive and 
nondirective and ultimately tailored to 
each woman’s particular needs.”   

”Possibly the most influential element in 
women’s experiences was healthcare 
professionals’ ability to care for them in 
an empathetic way.” 
 
”--- support from healthcare 
professionals was also considered 
essential---, it involved---emotional 
comfort.” 
 
”--- understanding and compassion is 
an important factor for realising the 
feeling of support needed to be able to 
adapt to crisis.” 
 
”--- for women , good care 
encompassed:---,empathetic support---
.” 

Tunteiden ymmärtäminen, 
myötätunto, empaattisen tuen 
antaminen. 

Emotionaalisuus 

 

Yläluokka Yhdistävä tekijä 

Avoin kohtaaminen  
Yksilöllinen kohtaaminen Emotionaalinen tuki 

Vuorovaikutus  
Emotionaalisuus  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

5.1 Psyykkisen tuen tarve 

 

Tutkimuskysymys: Millaista psyykkistä tukea geneettiseen keskeytykseen päätyvä perhe tarvitsee? 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen muodostui kolme erilaista yläluokkaa: vertaistuki, tiedollisen 

tuen merkitys ja henkilökunnan antama tuki, jotka kaikki käsittelivät tuen eri muotoja. 

 

Ensimmäiseksi yläluokaksi muodostui “vertaistuki”. Samankaltaisen kokemuksen läpikäyneiden 

antama tuki oli merkityksellinen lähes jokaisessa tutkitussa tutkimuksessa. Osa asiakkaista koki, 

että hoitajan kanssa saattoi olla haastavampaa puhua keskeytyksestä, jolloin heidän oli helpompi 

keskustella sellaisten pariskuntien kanssa, jotka olivat samassa elämäntilanteessa. Nostimme 

tämän yläluokaksi, sillä se yhdisti monta otantaan otettua tutkimusta toisiinsa ja näin ollen vahvisti 

sitä, että vertaistuen saaminen oli merkityksellistä. Osa asiakkaista oli itse hakeutunut vertaistuen 

piiriin tai saaneet hoitohenkilökunnalta siihen ohjeistusta ja kannustusta. Hoitaja voi auttaa 

asiakkaan oikean tuen piiriin antamalla esimerkiksi yhteystietoja ja www- osoitteita sekä kirjallista 

materiaalia vertaistukiryhmistä, jolloin asiakas voi itse päättää myös tarvittaessa myöhemminkin 

hakeutuuko vertaistuen piiriin kasvotusten, internetin tai oppaiden välityksellä.  

 

Toinen yläluokka käsittelee “tiedollisen tuen merkitystä”. Siinä käsiteltiin asianmukaisen ja 

riittävän tiedonannon merkitystä geneettisen keskeytyksen läpikäyneelle perheelle psyykkisen 

hyvinvoinnin kannalta. Riittäväksi tiedonannoksi koettiin sekä suullinen että kirjallinen faktatieto 

keskeyttämiseen liittyvistä toimenpiteistä ja sen antaminen yksilöllisesti kohdaten jokainen asiakas 

omana itsenään. Osassa tutkimuksista asiakkaat kokivat saavansa liian vähän ennakkoon tietoa 

prosessista ja miten keskeytysprosessi käytännössä etenee.  Tätä perusteltiin tutkimuksissa niin, 

että uuden informaation määrä on suhteutettuna liian suuri kokemukseen, jolloin kuultua asiaa on 

hankala sisäistää. 
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Kolmas yläluokka, eli “hoitohenkilökunnan antama tuki”, käsittää kätilöiden, sairaanhoitajien ja 

lääkäreiden aktiivista osallistumista hoitoon. Aktiivinen osallistuminen hoitoon sisälsi tutkimuksissa 

sen, että hoitohenkilökunta oli ollut vuorovaikutuksellisesti läsnä ja kysymyksiin sekä ajatuksiin oli 

vastattu asiallisesti ja lempeästi. Asiakkaat, jotka olivat tulleet kohdatuksi yksilöllisesti ja aikaa 

antaen, olivat tyytyväisiä hoitohenkilökunnalta saamaansa tukeen. Yksilöllinen kohtaaminen 

koostui läsnäolon ja huomion antamisesta toimenpiteen aikana, joka sai aikaan arvostusta hoidon 

laadusta asiakkaiden silmissä.  

 

5.2 Psyykkisen tuen merkitys  

 

Tutkimuskysymys: Millainen merkitys psyykkisellä tuella on geneettiseen keskeytykseen päätyvälle 

perheelle? Toiseen tutkimuskysymykseen muodostui kolme erilaista yläluokkaa: elämän 

jatkuminen kriisin jälkeen, asian hyväksyminen ja kokemuksen kehittyminen. Näissä kaikissa 

käsitellään psyykkisen tuen merkitystä geneettiseen keskeytykseen päätyvälle perheelle.  

 

Psyykkisen tuen merkitys perheelle ensimmäinen yläluokka on “elämän jatkuminen kriisin 

jälkeen”, jossa tärkeinä asioina tutkimuksissa koettiin asian hyväksyminen, joka mahdollisti 

asiasta yli pääseminen tulevaisuudessa. Neuvonta koettiin tutkimustulosten perusteella kriittiseksi 

asiaksi voinnin ja tulevaisuuden kannalta. Keskustelulla ja neuvonnalla sekä sillä, että vanhemmat 

saivat kysyä kysymyksiä, oli suuri vaikutus niin tuleviin raskauksiin ja niiden suunnitteluun kuin 

asian hyväksymiseenkin. Tunne omien kokemusten kontrollista ja tunteiden hallitsemisesta auttoi 

adaptoitumaan suruun ja siirtymään kohti läpi käydyn keskeytyksen hyväksymistä. Asiakkaat 

kokivat tulevaisuuden suunnittelun luonnollisena asiana kriisin jälkeen, jolloin tiedon saaminen 

mahdollisten uusien raskauksien suunnittelua varten oli tärkeää.  

 

Toisessa yläluokassa on “asian hyväksyminen”. Tässä käsitellään keskeytykseen liittyen 

tunteiden kanssa toimeen tulemista ja niiden käsittelyn helpottumista. Tutkimukset osoittivat, että 

hoitohenkilökunnan antamalla psyykkisellä tuella on suuri merkitys edellä mainituille asioille. 

Psyykkisen sopeutumisen kannalta hoitohenkilökunnan ja asiakkaan välinen vuorovaikutus koettiin 

erittäin tärkeäksi. Tutkimuksista käy ilmi, että ammattilaisten antama tuki johtaa paremmin 
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keskeytyksen hyväksymiseen. Usein varsinaisen toimenpiteen aikana annetulla tuella oli suurin 

vaikutus siihen, kuinka keskeytys hyväksyttiin kriisinä. 

 

Kolmas yläluokka on “kokemuksen kehittyminen”, johon vaikuttivat merkittävästi tuen laatu ja 

turvallisuuden tunne, joka lähti muodostumaan jo silloin kun keskeytyksen mahdollisuudesta 

mainitaan ensimmäisen kerran. Keskusteleva ilmapiiri lisäsi turvallisuuden tunnetta, joka myös 

osaltaan vaikuttaa kokemuksen kehittymiseen. Tutkimustuloksista selvisi, että hoitohenkilökunnan 

antamalla tuella on suuri merkitys siihen, kuinka tyytyväisiä vanhemmat ovat hoitoon ja millainen 

psyykkisen voinnin lopputulema on. Kokemuksen kehittymiseen vaikuttaa myös vuorovaikutus.  

 

5.3 Hoitohenkilökunnan tarjoama psyykkinen tuki 

 

Tutkimuskysymys: Millaista psyykkistä tukea hoitotyön ammattilainen voi antaa ja tarjota 

geneettiseen keskeytykseen päätyvälle perheelle? Viimeisessä tutkimuskysymyksessä muodostui 

neljä yläluokkaa: avoin kohtaaminen, yksilöllinen kohtaaminen, vuorovaikutus ja emotionaalisuus. 

Näissä kaikissa käsitellään psyykkisen tuen tarjoamisen erilaisia muotoja. 

 

Psyykkisen tuen ensimmäisessä yläluokassa käsitellään “avointa kohtaamista”. Kohtaaminen 

tuomitsematta nousi tärkeäksi osatekijäksi, jolla koettiin olevan positiivinen vaikutus keskeytyksen 

läpikäymisessä ja elämän jatkumisessa kriisin jälkeen. Myötätuntoisuus asiakkaan hoitamisessa ja 

ohjauksessa koettiin arvokkaana. Keskeytyspäätös koettiin vaikeana ja raskaana asiana käsitellä, 

mutta avoin kohtaaminen ja tukeminen päätökseen johtaneen perheen kanssa helpotti tunteiden 

läpikäymistä ja asian hyväksymistä.  

 

Toisessa yläluokassa käsitellään “yksilöllistä kohtaamista”. Positiivinen kokemus yksilöllisestä 

kohtaamisesta muodostui, kun asiakkaat kokivat tulleensa kohdatuiksi yksilöinä, jossa tieto 

annettiin asiakaskohtaisesti ja avoimesti tuomitsematta. Yksilöllisessä kohtaamisessa arvostettiin 

sitä, että asioista puhuttiin niiden oikeassa merkityksessä ja annettu tieto oli relevanttia.  
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Kuuntelu, asiakkaan kohtaaminen ja asioiden ilmaisutapa pääluokassa “vuorovaikutus” nousivat 

tärkeiksi asioiksi asiakkaan ja hoitajan vuorovaikutuksen kannalta. Vuorovaikutuksella tarkoitettiin 

muun muassa sitä, että tunteiden ja ajatusten läpikäyminen keskustelemalla luotettavassa 

ilmapiirissä oli sallittua ja hyväksyttävää. Asiakkaat toivoivat hoitohenkilökunnan kysyvän pelon 

tunteista ja sanoittavan niitä, joka helpottaisi kriisin käsittelyä ja hyväksymistä.  

 

Viimeisessä yläluokassa pääluokkana on “emotionaalisuus”. Merkityksellisimpänä 

kohtaamisena koettiin hoitajien empaattinen työskentely asiakkaita kohtaan. Emotionaalisuus 

koostui tunteiden ymmärtämisestä, myötätunnosta ja empaattisen tuen antamisesta. 

Hoitohenkilökunta oli tutkimuksissa valmis ymmärtämään keskeytyksen läpikäynyttä perhettä 

myötätuntoisesti. Emotionaalisuus lisäsi asiakkaiden kokemaa lohdutusta. 
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6 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

 

 

Hyvää tieteellistä käytäntöä on ylläpidettävä tutkimusta suoritettaessa, jotta tutkimuksesta tulee 

sekä eettinen että luotettava. Hyvällä tieteellisellä käytännöllä eettisyyden ja luotettavuuden 

näkökulmasta tarkoitetaan muun muassa toimintatapojen noudattamista. Eettiset ja luotettavat 

toimintatavat sisältävät rehellisyyttä, huolellisuutta, avoimuutta, vastuullisuutta, muiden tutkijoiden 

työn kunnioittamista, tutkimuksen huolellista suunnittelua, toteutusta ja raportointia sekä 

tutkimuslupien hankkimista. Tutkimus täytyy lisäksi olla tallennettuna sellaiselle alustalle, joka 

täyttää tieteellisen tiedon kriteerit. Tulosten luotettavuutta heikentää tutkijan tietämättömyys, eli 

heikko ammattitaito tieteenalasta ja huolimattomuus toteuttaessa tutkimusta. (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2012, 8-10, viitattu 16.2.2019.) Olemme toteuttaneet kirjallisuuskatsauksen 

tiedonhaun ja toteutuksen teoreettisten ohjeiden avulla ja niihin perustuen. Olemme käyttäneet 

tutkimustuloksia analysoidessamme kirjallisuudessa määriteltyjä vaiheita, jotka olemme 

raportoineet tarkasti, jotta työ olisi mahdollisimmat eettisesti toteutettu. Ymmärretysti aiheemme on 

eettisesti hyvin kantaa ottava ja monenlaisia mielipiteitä herättävä. 

 

Tutkimusta tehdessä tulee noudattaa rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta, joten 

tutkimustulosten tulkinta tulee olla myös sellaista, jossa tarkkuus ja huolellisuus tulosten 

tallentamisessa ja dokumentoinnissa on otettu huomioon. Tutkimuksen aloittaminen vaatii 

tutkimuslupien hankinnan ja eettisen ennakkoarvioinnin. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 

viitattu 16.2.2019.) Olemme tehneet työtä tarkasti ja edenneet rauhalliseen tahtiin osa osalta. 

Tutkimuslupa on ollut teko hetkellä voimassa ja koulu sekä tutkimuksen toimeksiantaja, OYS, 

puolsivat kirjallisuuskatsauksen toteuttamista. Prosessin edetessä oli tärkeää, että kaikki luvat 

saatiin allekirjoitettuna takaisin mahdollisimman ajoissa työn etenemiseksi.  

 

Tiedonhankinta-, tutkimus – ja arviointimenetelmät ovat sovellettu tieteellisen tutkimuksen 

kriteerien mukaisesti. Tieteellisen tiedon keräämisessä on käytetty sellaisia tutkimus- ja 

arviointimenetelmiä, jotka ovat avoimesti ja vastuullisesti dokumentoitu, kun tutkimuksen tuloksia 

on julkaistu. Tutkijoiden tuli ottaa toisensa työt ja tutkimuksen tuomat saavutukset huomioon sekä 

viitata aina alkuperäiseen julkaisuun asianmukaisella tavalla. Tämä lisäsi alkuperäisen julkaisun 

arvoa ja merkitystä kuin myös uutta tuotettua tutkimusta tai katsausta. (Tutkimuseettinen 
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neuvottelukunta 2012, viitattu 16.2.2019.) Työssämme viittaukset ja lähdemerkinnät ovat laitettu 

oikeisiin kohtiin ja merkitsimme niitä ajankohtaisesti samalla kun kirjoitimme teoriaa, mikä lisää 

tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Yksittäisen tutkimuksen luotettavuutta oli tärkeää arvioida, jotta mahdolliset virheet vältettiin. 

Laadulliseen tutkimukseen kuuluu monia eri kysymyksiä liittyen tutkimuksen luotettavuuteen ja 

kysymykset sekä tavat tarkastella luotettavuutta vaihtelivat eri kirjallisuuden välillä. Yhteneväisiä 

käsityksiä luotettavuudesta ei siis välttämättä edes ole, mikä kannatti ottaa huomioon luotettavuutta 

pohtiessa. Tärkeä huomioon otettava asia oli puolueettomuus, jolla tarkoitetaan sitä, että tutkija ei 

ole antanut oman taustansa vaikuttaa siihen, miten hän kuulee ja havainnoi tiedonantajia. (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 158.) Kätilöopiskelijoina omaamme aihetta koskevan alan tietoa, kokemuksia 

psyykkisen tuen antoon eri menetelmin ja geneettiseen raskauden keskeytykseen liittyen 

käytännön prosessina, mutta kirjallisuuskatsauksen toteutimme puolueettomasti kirjaten 

rehellisesti ylös tutkimuksista saatua tietoa. 

 

Viime vuosikymmeninä on pohdittu paljon sitä, miten tutkimuksen luotettavuutta voidaan parantaa. 

Tämän myötä aineiston keruu ja analysointi on kehittynyt useisiin eri suuntiin. Kuitenkin 

perusvaatimuksena on yhä riittävä aika tutkimuksen tekemiseen. Luotettavuutta lisää myös se, että 

prosessia arvioi tutkimuksen ulkopuolinen henkilö. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 163-165.) 

Mielestämme työn laatua lisää se, että teimme prosessia eteenpäin hiljalleen mutta aikaa 

laadukkaasti ja tehokkaasti käyttäen. Kirjallisuuskatsauksen alkuperäisen suunnitelman kävimme 

läpi sekä ohjaavien opettajien, että Oulun yliopistollisen sairaalan yhteistyökumppanin kanssa 

useaan otteeseen, jotta se vastasi kummankin osapuolen toiveita. Kirjallisuuskatsauksessa 

edetessämme lähetimme väliaikaraporttia ohjaaville opettajille ja OYS:n vastaavalle henkilölle, 

jotta olemme yhtenäistä mieltä työn sisällön kattavuuteen nähden. 

 

Valitsimme työhömme vain englanninkielisiä tutkimuksia ja niiden oli oltava vapaasti, eli ilmaiseksi 

saatavilla. Näiden rajausten takia käytettävissä olevaa laadukasta materiaalia saattoi jäädä myös 

tämän työn ulkopuolelle. Englanninkielinen materiaali ja kulttuurinen tapa ilmaista asioita 

vaikuttavat luonnollisesti tutkimuksen luotettavuuteen, mutta emme koe sen heikentäneen saatuja 

tuloksia merkittävästi. Suomensimme tutkimuksia keskenään yhdessä ja selvitimme vieraskielisten 
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sanojen merkitykset useista eri luotettavista käännöslähteistä taataksemme parhaan mahdollisen 

käännöksen ja estääksemme käännösvirheiden mahdollisen ilmenemisen. Käytimme useita 

kertoja samojakin tiedonhakuja ja kävimme huolella läpi valitsemamme tutkimukset laadun 

varmistamiseksi. Käytimme tässä apuna The Joanna Briggs Collaboration alkuperäistutkimuksen 

laadunarviointipisteytystä, joka löytyy työn lopussa olevista liitteistä.  
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7 POHDINTA 

 

 

Pohdinnassa käymme läpi kirjallisuuskatsauksessa esiin tulleita tutkimustuloksia psyykkisen tuen 

merkityksestä geneettisessä keskeytyksessä sekä sitä, millainen prosessi kirjallisuuskatsauksen 

tekeminen on ollut. Suomenkielisenä aihetta ei ole tutkittu juuri laisinkaan, joten keskityimme 

hakemaan tutkimuksia ulkomaisista lähteistä. Pääosin tutkimustulokset ovat tulleet Iso-Britanniasta 

ja Ruotsista. Kääntäminen englannin kielestä suomen kielelle oli oma prosessinsa ja vei 

kohtuullisesti aikaa, jotta ymmärtäisimme ja tulkitsisimme tutkimustulokset oikealla tavalla.  

 

 7.1 Johtopäätökset tutkimustuloksista 

 

Koemme arvokkaaksi tutkia, millaista on hyvä psyykkinen tuki hoitohenkilökunnan antamana. 

Tutkimustuloksia analysoidessamme keskityimme etsimään vastauksia asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin. Valittuihin tutkimuksiin perehtyessä huomasimme heti samankaltaisuuksia 

tutkimuksien välillä kohdemaasta riippumatta. Useissa tutkimuksissa korostui vastavuorovaikutus, 

kuunteleminen, empaattinen kohtaaminen, läsnäolo ja ymmärtäväisyys potilaita kohtaan 

tuomitsematta päätöstä raskaudenkeskeytykseen liittyen. Geneettisten syiden pohjalta tehty 

raskaudenkeskeytys koskettaa luonnollisesti niin perhettä kuin myös henkilökuntaa, joten aiheen 

tutkimisella on merkittävä rooli hoidon laadun parantamiseksi geneettisissä 

raskaudenkeskeytyksissä. 

  

Tiedollisen tuen merkitys oli myös tutkimuksissa vahvasti läsnä. Tutkimusaineistossa nousi 

vahvasti esiin se, kuinka perheet arvostivat totuudenmukaista ja realistista faktatietoa siitä, miksi 

ja miten keskeytys tehdään käytännössä sekä sitä, kuinka se tulee vaikuttamaan elämään sen 

jälkeenkin. Faktapohjaisen tiedon antamisen muodolla ei ollut niinkään väliä oliko se kirjallisesti vai 

sanallisesti annettua. Mikäli kuitenkin tieto prosessista ja sen vaikutuksista oli annettu keskustelun 

lisäksi myös kirjallisena ohjeistuksena, perheet pystyivät syventämään annetun tiedon paremmin 

ja se koettiin samaan aikaan myös johdonmukaisena ja jatkuvana. Kirjallisella tiedonannolla on 
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suuri merkitys asiakkaiden psyykkiseen hyvinvointiin. Tiedonantamisella voitiin siis toisin sanoen 

tukea asiakkaan toipumista ja vaikean asian ymmärtämistä, siitä ylitsepääsemistä. 

 

Hoitohenkilökunnan antaman tuen merkityksessä korostui aktiivinen hoitoon osallistuminen. Tällä 

tarkoitettiin vuorovaikutuksellista läsnä olemista sekä sitä, että keskeytyksen tuomiin ajatuksiin 

vastattiin ajatuksen kanssa ja asiallisesti. Ymmärrys siitä, että keskeytys tehtiin perustelluin syin, 

helpotti psyykkistä kuormaa perheiden kriisin läpikäymisessä.  

 

Tutkimuksissa nousi esiin myös elämän jatkumisen tärkeys keskeytyksen jälkeen. Asiakkaat 

toivoivat, että keskeytys itsessään olisi hyväksytty tapahtuma ja se tulisi osaksi elämää. Neuvonta 

keskeytysprosessin edetessä koettiin tärkeänä osana hyväksymistä ja sitä, että elämä tulee 

jatkumaan surun myötä eteenpäin. Asiasta yli pääseminen oli tulevaisuuteen luottamisen kannalta 

merkityksellinen ja siihen kuului vahvasti osana positiivisten asioiden etsiminen surun keskellä.  

 

Avoin ilmapiiri ja kysymysten esittäminen tulevaisuutta ajatellen esimerkiksi seuraavaan 

raskauteen liittyen olivat voimaannuttavia tapoja läpikäydä keskeytystä. Tulevaisuuteen 

luottaminen ja sen suunnittelu auttoivat asian hyväksymisessä. Se millaisena tunteena keskeytys 

koettiin, pohjautui osassa tutkimuksia myös siihen millainen vuorovaikutussuhde perheellä ja 

hoitavalla hoitohenkilökunnalla oli ollut. Avoin ja empaattinen hoito loi positiivisemman ajatuksen 

tulevaisuudesta, kuin taas tuomitseva ja välinpitämätön kiireellisyys toi negatiivisen sävyn tunteisiin 

ja ajatuksiin.  Kaiken kaikkiaan kokemus geneettisestä keskeytyksestä kehittyi tuen laadun ja 

turvallisuuden tunteen myötä. Hoitohenkilökunnan antama tuki oli suuressa roolissa siinä, kuinka 

tyytyväisiä vanhemmat olivat hoitoon ja millainen psyykkinen hyvinvointi oli raskauden 

keskeytyksen jälkeen surun keskellä. Parhaimmissa tapauksissa jotkut vanhemmat kokivat 

raskauden keskeytyksen voimaannuttavana kokemuksena ja hyväksyivät keskeytyksen tuoman 

kriisivaiheen elämäänsä. Emotionaalisuus ja aktiivinen vuorovaikutus kulkivat käsi kädessä ja 

vahvistivat avointa sekä yksilöllistä kohtaamista. Vuorovaikutus ja sen laatu korostuivat kaikissa 

tutkimuksissa.  

 

Vertaistuki koettiin vahvasti hyvänä keinona selvitä keskeytyksen tuomasta kriisistä. Vertaistuen 

merkitystä korostettiin sen vuoksi, että sanaton viestintä ja oleminen on vahvaa vuorovaikutusta 
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eikä sanoja välttämättä tarvitse ilmaisemaan sitä oloa, jollaista keskeytyksen läpikäynyt tuntee. 

Suomessa toimii KÄPY lapsikuolemaperheet ry, joka tarjoaa tukea lapsi- ja sikiökuolemaperheille. 

KÄPY ry:n sivulla on esimerkiksi mainittu Facebookissa toimiva kohtuenkeli-ryhmä, johon voi liittyä 

raskausviikko 20 ja sen yli geneettiseen raskaudenkeskeytykseen päätyneet vanhemmat. Muita 

tukea tarjoavia organisaatioita on muun muassa Itu-projekti ja Tyttöjen talo. 

 

Useassa tutkimuksessa keskusteltiin hoidon jatkuvuudesta ja siitä, kuinka 

raskaudenkeskeytykseen päätyneitä perheitä tuettiin sairaalasta poistumisen jälkeen. Joissakin 

tapauksissa perheet olivat joutuneet itse etsimään vertaistukea prosessin jälkeen ja toiset taas 

olivat saaneet kontakteja sairaalasta lähtiessään. Useissa tutkimuksissa vanhemmat olivat 

toivoneet keskustelukäyntejä, tarkastuskäyntejä raskauden keskeytyksen jälkeen ja heidän 

mielestään hoito oli loppunut liian lyhyeen raskaudenkeskeytyksen jälkeen. Tästä voidaan siis 

päätellä, että raskauden keskeytykseen päätyville perheille olisi hyvä järjestää kontrollikäynti jonkin 

ajan kuluttua raskaudenkeskeytyksestä, jossa käytäisiin koetun keskeytyksen tuomat tunteet läpi 

ja perhe voisi tuoda silloin ilmi mahdollisia mieleen heränneitä asioita. Tällöin voitaisiin myös ottaa 

luonnollisesti esiin uuden raskauden suunnittelu, jos perheellä on sellaista toivetta. 

 

Kirjallisuuskatsauksessa erityisen vaikeaa oli valita, mitkä tutkimukset menevät aiheeseen liittyen 

psyykkisen tuen ulkopuolelle ja mitä voi puolestaan soveltaa aiheeseemme. Mielestämme 

psyykkinen hyvinvointi koostuu useasta eri kokonaisuudesta ja siihen vaikuttavat myös saatu 

sosiaalinen, fyysinen, taloudellinen tuki, joten psyykkistä tukea antaessa täytyy ottaa huomioon 

myös nämä edellä mainitut muut tuen osa-alueet, kuten esimerkiksi vertaistuki, jota ei yleisellä 

tasolla välttämättä mielletä heti psyykkisen tuen muodoksi. Vertaistuki korostui tutkimuksissa 

merkittäväksi psyykkisen hyvinvoinnin kannalta, joten otimme sen oleelliseksi osaksi lopullista 

kirjallisuuskatsausta. Kun ihmistä tuetaan työssämme mainituilla osa-alueilla, tuetaan häntä 

kokonaisvaltaisesti psyykkisen hyvinvoinnin näkökulmasta. 

 

Kaiken kaikkiaan johtopäätöksiä kootessamme tulimme yhdessä siihen lopputulokseen, että 

psyykkisen tuen muotoja on olemassa useita ja tukea tulee tarjota joka kerta yksilöllisesti, jotta 

mahdollisestaan asiakkaan paras yksilöllinen toipuminen ja keskeytyksen käsittely juuri oikealla 

tavalla aina asiakaskohtaisesti. Hoitohenkilökunnan antama ammattimainen tuki luo lohtua 
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asiakkaalle ja sitä kautta tukee heitä jatkamaan tulevaisuuden suunnittelua elämän vaikeassa 

tilanteessa. Kallisarvoista hoitoa on olla läsnä ja empaattinen asiakasta kohtaan.  

 

7.2 Muita tutkimuksissa esille nousseita teemoja 

 

Sikiön katsominen raskauden keskeytyksen jälkeen tuli esille useassa tutkimuksessa. Osa 

vanhemmista halusi itse nähdä kuolleena syntyneen sikiön keskeytyksen jälkeen ja muutoin sitä 

ainakin suositeltiin kaikissa tutkimuksissa asian ymmärtämiseksi ja konkretisoimiseksi. Sikiön 

katsomisella oli myös tutkimusten mukaan todettu olevan positiivinen vaikutus toipumiseen 

myöhemmin ja asian kanssa elämiseen tulevaisuudessa. Ne vanhemmat, jotka eivät olleet 

halunneet katsoa sikiötä synnytyksen jälkeen, miettivät muita useammin miltä lapsi olisi näyttänyt 

ja toivoivat myöhemmin, että olisivat katsoneet sikiötä vaikealla hetkellä.  

 

Moraalisuus ja eettisyys tuli esiin tutkimuksissa siten, että vanhemmat olivat miettineet 

päätösvaltaansa keskeytykseen liittyen ja useat vanhemmat kokivat syyllisyyttä ja voimakasta 

ahdistuneisuutta siitä, että päättävät keskeyttää sikiön alkavan elämän. Tutkimuksiin osallistuneet 

perheet olivat eettisesti vaikeiden asioiden äärellä ja tietoa kaivattiin raskauden keskeytyksestä 

prosessina sekä sitä, mitä todellisuudessa tapahtuisi, jos raskautta jatkettaisiin loppuun asti.  

 

Yhtenä teemana tutkimuksista nousi esille myös pelko uusista raskauksista ja mahdollisesta 

geneettisen poikkeavuuden toistumisesta seuraavassakin raskaudessa. Useat perheet kokivat 

uuden raskauden suunnittelun ensin epätodellisena ja ahdistavana asiana raskaudenkeskeytyksen 

jälkeen. Kuitenkin osalla tutkimuksiin osallistuneista naisista uusi terve raskaus oli keino selvitä 

edellisen keskeytykseen päätyneen raskauden tuomista ahdistavista ja pelokkaista ajatuksista 

uuteen, terveeseen raskauteen liittyen. Tutkimuksissa myös selvisi, että asiakkaat toivoivat 

henkilökunnan saavan koulutusta juuri raskaudenkeskeytys potilaiden kohtaamiseen ja tuen 

antamiseen, lääkärit mukaan lukien. 
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7.3 Jatkotutkimus- ja jatkokehitysaiheita 

 

Mielestämme aiheesta tulisi tehdä suomalaista tutkimusta, jotta saataisiin julkiseksi tietoa, 

millaisena juuri Suomessa tarjottu psyykkinen tuki geneettisissä raskaudenkeskeytyksissä 

koetaan. Näin voitaisiin kehittää tuen muotoja ja tapoja sopivammiksi juuri meidän 

kotimaassamme. Ulkomaalaiset tutkimukset tarjoavat hyödyllistä tietoa, mutta terveydenhuollon 

laatu vaihtelee maittain suuresti, mikä luo kulttuurieroja. Toisena asiana, lähes kaikki tutkimukset 

painottuvat raskaana olevan kokemuksiin hoidosta ja psyykkisestä tuesta, joten olisi 

mielenkiintoista ja tarpeen tehdä laajempaa tutkimusta myös puolison saamasta ja tarvitsemasta 

tuesta, koska raskaudenkeskeytys koskettaa koko perhettä.  
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9 AJATUKSIA OPINNÄYTETYÖPROSESSISTA 

 

 

Opinnäytetyöprosessi aloitettiin suunnitelman teolla lokakuussa 2018. Selvensimme tarkoitusta ja 

tavoitteita tuotettavan työn suhteen OYS:n yhteistyöpalaverissa. Suunnitelman valmistumisen 

takarajaksi asetimme helmikuun 2019, jonka jälkeen lupahakemukset ja hyväksyntä haettiin Oulun 

yliopistollisen sairaalan puolelta. Lopullisen työn valmistumisen alustavana ajankohtana oli 

syyskuu 2019, jonka jälkeen työ esitettäisiin Oulun yliopistollisen sairaalan synnytysten, 

naistentautien ja genetiikan vastuualueen henkilökunnalle. 

 

Jaoimme vastuuta ja työntekoa hakemalla molemmat tutkimuksia luotettavista lähteistä, jonka 

jälkeen suomensimme ja analysoimme valittuja tutkimuksia sekä yhdessä että erikseen, jotta 

lopullinen valikoitu aineisto tulee molemmille tutuksi. Teimme yhdessä käsitteiden auki selittämisen 

vaiheen ja etsimme tueksi teoriatietoa aiheesta. Kirjallisuuskatsauksessa olevat taulukoinnit 

teimme yhteistuumin, sillä ne osoittautuivat yllättävän työteliäiksi. 

 

Opinnäytetyön prosessin suorittaminen yhdessä alusta loppuun on kasvattanut ammatillista 

osaamistamme, kuten esimerkiksi tiedonhankinnan suorittamista. Olemme tehneet 

moniammatillista yhteistyötä niin opettajien, työelämän koordinaattoreiden kuten kirjaston 

informaatikoiden kanssa. Koemme, että työn raportoiminen, asiakielen kirjoittaminen ja laadullisesti 

tutkitun tiedon löytäminen on kehittynyt paremmaksi ja ymmärrys projektin tekemisestä ja vastuun 

ottamisesta kasvanut.  

 

TAULUKKO 9. Opinnäytetyön aikataulu 

Opinnäytetyön aikataulu  

Lokakuu-marraskuu 2018 Aiheen valinta ja tiedonhaku, tutkimushaun 
alustava suorittaminen 

Joulukuu 2018- helmikuu 2019 Suunnitelman ja tietoperustan kirjoittaminen 

Maaliskuu-huhtikuu 2019 Tutkimushaun lopullinen suorittaminen ja 
tutkimusten valinta 

Huhtikuu- toukokuu 2019  Sisällönanalyysi 

Heinäkuu 2019 Pohdintaosio 

Elokuu 2019 Opinnäytetyön viimeistely 
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LIITTEET 

 

 

LIITE 1 Tiivistelmät kirjallisuuskatsaukseen valituista tutkimuksista. 

 

Tutkimukset Tutkimuksen 

tekijät, 

tutkimuspaikka ja 

-vuosi  

Tutkimuksen tavoite ja 

tarkoitus  

Aineisto, aineiston 

keruu  

Keskeiset tulokset 

1.Experiences of 
termination of 
preganancy for 
fetal anomaly: A 
qualitative study of 
virtual community 
messages 

Carlson, t., 
Bergman 
G.,Karlsson, A., 
Wadensten, B. & 
Mattson, E.  
 
Ruotsi, 2016. 

Tutkia nettipalstojen 
avulla kokemuksia 
raskaudenkeskeytyksestä 
sikiön geneettisin 
perustein, jotta voidaan 
suunnata oikeanlainen 
tuki sitä tarvitseville.  

N= 122 osallistujaa 
(Naisia 91%.)  
Aineisto kerättiin 11:sta 
eri virtuaalipalstasta. 
 
Poikittaistutkimus 

Keskeytykseen liittyy 
emotionaalista 
shokkia, vaikeutta 
päättää asiasta ja 
keskeytyksellä voi olla 
psyykkisiä 
seuraamuksia. 
Hoitajilta saatu 
myötätuntoinen hoito 
on toivottua.  

2. Pregnancy 
termination due to 
fetal anomaly: 
Women’s 
rwactions, 
satisfaction nd 
experiences of 
care.  

Asplin, N., Wessel, 
H., Marions, L. & 
Georgsson, S.  
 
Ruotsi, 2013.  

Tutkia, mitkä asiat olivat 
hyvinvoinnin kannalta 
keskeytykseen päätyvälle 
naiselle tärkeitä 
hoitohenkiökunnalta 
saamaan tukeen liittyen. 
Hoidon ja tuen laadun 
parantaminen.  

N=11 naista, jotka ovat 
päätyneet geneettiseen 
raskaudenkeskeytykseen. 
Tutkimus toteutettiin 
haastatteluin, jotka 
analysoitiin.  
 
Kuvaileva eksploratiivinen 
tutkimus   

Syvällinen ymmärrys 
ja myötätuntoinen 
hoito ovat tärkeitä 
asioita keskeytykseen 
päätyvälle. 
Empaattinen ja hyvin 
organisoitu hoito lisää 
turvallisuuden 
tunnetta.  

3. A good abortion 
experience: A 
qualitative 
exploration of 
women’s needs 
and preferences in 
clinical care 

Altshuler, A., 
Ojanen- Goldsmith, 
A., Blumenthal, P. 
& Freedman, L.  
 
USA, 2017. 

Selvittää, mitä 
keskeytykseen päätyvät 
naiset tarvitsevat ja 
haluavat, jotta kokemus 
olisi hyvä.  

N= 20 naista, 18- 49 
vuotiaita, tehneet abortin 
viimeisen 5 vuoden 
aikana, eivät ole 
raskaana 
tutkimushetkellä ja 
taustalla on vähintään 
yksi synnytys. 
 
Laadullinen tutkimus 

Tutkimuksessa selviää 
naisten tarve 
kohtaamiselle ja 
hoidolle, yksilölliset 
tarpeet huomioon 
ottaen.  

4 Women’s 
experiences of 
coping with 
pregnancy 
termination for 
fetal abnormality 

Lafarge, C., 
Mitchell, K. & Fox, 
P. 
 
Iso-Britannia, 2013. 

Tutkia naisten käyttämiä 
selviytymiskeinoja 
geneettisen 
raskaudenkeskeytyksen 
aikana ja sen jälkeen.  

N=27 naista, jotka 
kuuluivat tukiryhmään ja 
heidän lapsellaan on/oli 
todettu geneettinen 
poikkeama. 
 
Tutkimus toteutettiin 
internettissä kyselyn 
avulla. 
 
Poikittais-
retrospektiivinen tutkimus 

Selviytymisen 
kannalta nousi esille 5 
tärkeää asiaa: 
emotionaalisen tuen 
saaminen, vauvan 
huomioiminen, 
ongelmanratkaisu, 
synnytyskokemuksen 
huomioiminen ja 
toimenpiteen 
sulkeminen pois 
mielestä. 

5.Effect of 
counseling quality 
on anxiety, grief, 
and coping after 
second-trimester 
abortion for 

Kerns, J., 
Mengesha, B., 
McNamara B., 
Cassidy, A., 
Pearlson, G. & 
Kuppermann, M. 

Tutkia ohjaamisen laadun 
merkitystä geneettiseen 
keskeytykseen päätyville 
ja onko yhdessä 
terveydenhuollon 
ammattilaisten kanssa 

N= 145 naista, jotka olivat 
läpikäyneet keskeytyksen 
geneettisen poikkeaman 
vuoksi.  
 

Tyytyväisyys 
päätöksen tekemiseen 
yhdessä 
terveydenhuollon 
ammattilaisten kanssa 
oli merkittävin tekijä 
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pregnancy 
complications 

 
USA, 2017. 

tehdyllä päätöksellä 
merkitystä 
toipumisprosessille sekä 
millaisia psykologisia 
vaikutuksia voi ilmaantua 
keskeytyksen jälkeen. 

Data tähän tutkimukseen 
oli kerätty virtuaalisesti 
tutkimalla sosiaalista 
mediaa ja 
virtuaalipalstoja. 
 
Poikittaistutkimus 

siihen, että 
psykologiset 
vaikutukset 
keskeytyksen jälkeen 
koettiin 
positiivisempana. 

6.Grief after 
second-trimester 
termination for 
fetal anomaly: a 
qualitative study 

Maguire, M., Light, 
A., Kuppermann, 
M., Dalton, V., 
Steinauer, J. & 
Kerns, J. 
 
USA, 2015. 

Tutkia, kuinka suru 
kulkee mukana 
geneettisen keskeytyksen 
päätöksen jälkeen ja 
kuinka se muuttaa 
muotoaan ajan kuluessa. 

N= 19, joista 13 (n=13) 
naisen tekemät 
haastattelut olivat 
tarpeeksi kattavia 
analyysin tekemiseksi. 
Heistä 11 (n=11) kävivät 
läpi 3 haastattelua ja 2 
(n=2) yhden haastattelun. 
 
Pitkittäistutkimus  

Geneettinen 
keskeytys koettiin 
merkittävämpänä 
menetyksenä muihin 
keskeytyksiin 
verrattuna. Naiset 
kokivat tärkeänä 
käydä läpi syyt 
geneettiselle 
poikkeamalle, joka on 
lopulta johtanut 
keskeytykseen. 

7.Pregnant 
womenś 
experiences, 
needs, and 
preferences 
regarding 
information about 
malformations 
detected by 
ultrasound scan 

Asplin, N., Wessel, 
H., Marions, L. & 
Georgsson Öhman, 
S. 
 
Ruotsi, 2011. 
 
 

Tutkia naisille 
terveydenhuollon 
antamaa informaatiota 
annettua informaatiota, 
kun saadaan selville 
geneettinen poikkeama 
ultraäänen avulla 

N= 27 naista, joiden 
raskauksissa oli todettu 
geneettinen poikkeama. 
Heistä 16 (n=16) jatkoivat 
raskautta ja loput 11 
(n=11) keskeyttivät 
raskauden 
 
Aneisto kerättiin 
haastatteluin. 
 
Kuvaileva eksploratiivinen 
tutkimus   

Informointi 
geneettisen 
poikkeaman 
toteamisen jälkeen 
koettiin useimmiten 
harhaanjohtavana, 
ristiriitaisena ja 
negatiivisena. 

8. Womenś 
experiences of 
care when 
undergoing 
termination of 
pregnancy for fetal 
anomaly in 
England 

Fisher, J. & 
Lafarge, C. 
 
Englanti, 2012. 

Tutkia naisten saamia 
kokemuksia 
geneettisessä 
keskeytyksessä, jotta 
voitaisiin parantaa 
terveydenhuollon 
ammattilaisten 
ammattitaitoa ja tuen 
antamista. 

N = 361 
Naiset, jotka olivat 
päätyneet geneettiseen 
keskeytykseen 
(TOPFA = termination of 
pregnancy for fetal 
anomaly) 
 
Aineiston keruu tapahtui 
internetissä kyselyiden 
avulla.  
 
Poikittaistutkimus 

Laadukkaan hoidon 
kriteereinä pidettiin 
hoitoa, joka toteutettiin 
aikaa hyvin käyttäen, 
ympäristöllisesti 
sopivasti, 
hoitohenkilökunnan 
selkeät roolit ja heidän 
kokemuksensa, 
realistinen informointi, 
empaattinen hoito, 
tukiryhmien roolit, 
asiallinen hoito, 
hoidon jatkuvuus 
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LIITE 2 Alkuperäistutkimusten laadun arviointi. Kyllä (K), Ei (E), Epäselvä (?), Ei sovellettavissa 
(NA). 

(The Joanna Briggs Collaboration 2018.) 

 

 

 

 

 

 


