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1

JOHDANTO

Aiheenamme oli lasten pistospelon ennaltaehkäisy ja hankkimamme teoriatiedon avulla
tuotimme oppaan lapsille ja heidän vanhemmilleen. Opas on tarkoitettu yleisesti lastenosastoille käytettäväksi ja perheiden ohjaamiseksi. Lapsien peloista sairaalamaailmaa
kohtaan on aiempia tutkimuksia ja teoksia, joita hyödynsimme työssämme. Tältä osin meidän opinnäytetyömme rajoittui pistospelkoon ja siihen, kuinka sitä voidaan ennaltaehkäistä. Lapsilähtöisen oppaan avulla lapset saavat yhdessä vanhemman kanssa vinkkejä
toimenpiteeseen, kuten verinäytteenottoon, valmistautumiseen. Pistospelko on hyvin
yleistä ja sillä voi pitkään jatkuessaan olla myös terveydelle haitallisia vaikutuksia aina aikuisikään asti, kun pelon vuoksi ei hakeuduta sairaalahoitoon. Pistospelon vuoksi lapsi ei
välttämättä kerro kivuista, sillä pelkää, että joutuu sairaalaan, jossa häntä pistetään. (Huttunen 2018.) Tämän vuoksi onkin tärkeää jo lapsuuden aikana pyrkiä ennaltaehkäisemään pistospelon syntymistä.
Opinnäytetyössä sekä sen tuotoksena syntyneessä oppaassa, hyödynsimme aiempia tutkimuksia aiheesta selvittääksemme, mitä aiheesta jo tiedetään ja kuinka voimme hyödyntää jo tutkittua tietoa oppaamme suunnittelussa. Opinnäytetyömme tavoitteena oli löytää
teoriatiedon pohjalta keinoja, kuinka ennaltaehkäistä 3-5-vuotiaiden lasten pistospelkoa.
Tavoitteena oli tämän teoriatiedon pohjalta luoda opas lasten pistospelon ennaltaehkäisyyn. Oppaan tavoitteenamme oli ennaltaehkäistä lasten pistospelkoa sekä ohjata vanhempaa lapsen toimenpiteeseen valmistamisessa. Oppaan tavoite oli olla lapsilähtöinen,
jotta lapsi olisi kiinnostunut siihen vanhemman kanssa tutustumaan.
Lapset alkavat leikki-ikäisenä kiinnittämään huomiota yksityiskohtiin omissa piirroksissaan
ja haluavat myös niiden olevan värikkäitä (Einon 2003, 46). Lapsille suunnatuissa asioissa
onkin tärkeää, että ulkoasu on lapsia miellyttävä ja innostava. Lapsen uteliaisuuden herättämisellä voidaan edistää lapsen osallistumista tekemiseen (Einon 2003, 8). Oppaassa
lapsi otetaan mukaan tekemiseen, sen sijaan, että lapsi vain passiivisesti kuuntelisi vanhempaa. Oppaassa on lasta osallistavia tehtäväideoita yhdessä vanhemman kanssa tehtäväksi.
Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä opinnäytetyön tekijöiden omaa tietoa ja osaamista
hoitajina leikki-ikäisistä lapsista, lasten pistospelosta ja keinoista sen ennaltaehkäisyyn ja
antaa tietoa myös muille hoitotyön ammattilaisille. Oppaan tarkoituksena oli kehittää vanhempien tietämystä pistospelon ennaltaehkäisystä ja antaa vanhemmille ohjeita ja vinkkejä siihen, kuinka valmistaa lasta tulevaan toimenpiteeseen. Oppaan tarkoituksena oli
myös se, että esimerkiksi lastenosastot voivat hyödyntää sitä oman työnsä tukena.
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2.1

LAPSI JA PISTOSPELKO
Leikki-ikäinen lapsi

Opinnäytetyömme keskeisiksi käsitteiksi nousevat pistospelko, ennaltaehkäisy, lapsi ja
vanhemmat. Lasten pistospelko on todella yleinen pelko. On sanomattakin selvää, että
lapsi ei halua tuntea kipua. Pelkojen taustalla on yleensä jokin ikäväksi koettu toimenpide,
joka on aiheuttanut lapselle pelkotilan. (Terveyskylä 2019.) Ennaltaehkäisy on yhtenä keskeisenä käsitteenä, koska se kertoo, mitä varten oppaan haluamme tehdä, ennaltaehkäisemään lasten pistospelkoa.
Kohderyhmäksi olemme rajanneet iältään 3-5-vuotiaat, koska tuolloin lapset ovat kiinnostuneita uusista asioista ja leikki on heille väline oppimiseen. Olemme hyödyntäneet teoriatietoa lasten kehitysvaiheista, leikin tärkeydestä oppimisessa, rajattuna ikähaarukkaamme. 3-4-vuotiaana lapsella on hyvin vilkas mielikuvitus, leikit ovat villejä ja lapsi kaipaa paljon tekemistä. 3-5-vuotias lapsi ei käytä leikkivälineitä enää tarkoituksen mukaisesti, vaan pyrkii kehittelemään niille uusia käyttötarkoituksia, tätä vaihetta kutsutaan symboliseksi ajatteluksi. (Kataja & Saari 2012, 13.) Lapsi on hyvin uteliaassa iässä. Kysymyksiä esitetään paljon, ja vastauksen tulee olla selkeä, vastata siihen mitä lapsi on kysynyt.
4-5-vuotias lapsi on jo hieman itsenäisempi ja toiset huomioonottava verrattuna 3-vuotiaaseen. Edelleen lasta kuitenkin kiinnostaa asioiden syyt, seuraukset ja tarkoitukset. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2019a.)
Lapsi oppii ympäristöltään käyttäytymismallit, arvostukset erilaisia asioita kohtaan sekä
luontaiset asenteet. Puolestaan persoonalliset taidot lapsi oppii olemalla vuorovaikutuksessa niin leikkiessä kuin toimiessaan. Ihmisen kokonaisvaltaisessa kehityksessä onkin
tärkeää molemminpuolinen vuorovaikutus lapsen ja kasvattajan välillä. (Wahlström 1977,
7.) Lapsen pelkoihin tulisi suhtautua vakavasti ja kunnioittavasti. Pelokas lapsi tarvitsee
turvaa, hellyyttä ja myötätuntoa kasvattajaltaan sekä hoitoon osallistuvilta hoitajilta ja lääkäreiltä. (Wahlström 1977, 16.) Pelot auttavat lasta ratkomaan kehitysongelmiaan ja saavat vanhemmat tukemaan lasta, silloin kun hän sitä tarvitsee. (Brazelton 1995, 281.)

2.2

Lapsen kehitys ja uuden oppiminen

Kehitykseen vaikuttavia tekijöitä on kolme: perimä sekä kypsyys, elinympäristö ja henkilön
oma aktiivisuus. Perimään vaikuttavat geenit, joihin emme itse voi vaikuttaa. Kypsyys taas
tarkoittaa valmiutta erilaisiin asioihin, esimerkiksi fyysinen voima ja motoriikka pitää olla
tietyllä tasolla, jotta lapsi voi oppia kävelemään. Siihen, kuinka nopeasti lapsen kypsymisaikataulu etenee, vaikuttavat herkkyys- ja kriittiset kaudet. Herkkyyskaudella oppiminen
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tapahtuu nopeammin, koska aivojen tietty osa-alue muovautuu tuolloin normaalia nopeammin ja kyky oppimiseen kasvaa. Kriittisellä kaudella tulisi taas oppia tietty taito, sillä sen
jälkeen kyseistä taitoa ei pysty enää oppimaan, esimerkkinä puheen oppiminen on 7-ikävuoden jälkeen mahdotonta, mikäli puhetta ei ole kuullut ennen sitä. (Vilén ym. 2011,
132—133.) Tästä voidaan päätellä, että lapset oppivat asioita eri tahdissa, riippuen kehitysvaiheistaan. Pistopelostakaan lapsi ei pysty oppimaan ja tietoa sisäistämään, mikäli
kypsyysaste ei ole riittävä tätä tietoa sisäistämään.
Ympäristö vaikuttaa myös suuresti kehitykseen ja yleisesti asenteisiin eri asioita kohtaan.
Ympäristöllä tarkoitetaan kaikkea sitä, minkä ympärillä lapsi elää, mukaan lukien sosiaalinen ympäristö eli esimerkiksi perhe ja ystävät. Ympäristöön voidaan lukea myös niin sanottu tunneilmapiirin ympäristö eli se millaisia tunteita lapselle näytetään tai hän kokee
sekä millaisia tunteita lapsen sallitaan näyttävän. (Vilén ym. 2011, 133.) Työhömme sopien kivun ja pelon näyttäminen on yksi esimerkki tunteiden ilmaisusta. Vilénin ym. (2011)
mukaan voidaan päätellä, että lapsi ei välttämättä uskalla ilmaista tunnetaan pelosta tai
kivusta, mikäli on oppinut, että niin ei saa tehdä. Tällöin lapsi ei saa tarvitsemaansa tukea
omien pelkojen käsittelemiseen.
Lapset ovat luontaisesti kiinnostuneita eri asioista, mutta toiset vielä hieman enemmän.
Eri asioiden oppimiseen vaikuttaa kiinnostuneisuus asiaa kohtaan. Puhutaan yksilön
omasta aktiivisuudesta. Lapsuudessa on tarkoitus harjoittaa omaa aktiivisuutta ja tämän
vuoksi lapsi ihmettelee paljon, tutkii ja kyselee, etsien omia mielenkiinnonkohteitaan.
(Vilén ym. 2011, 133.) Oppaan laatimisessa olemmekin halunneet hyödyntää tätä lapsen
luontaista kiinnostusta uusiin asioihin, jonka avulla lapsi voi kiinnostua jopa aiemmin pelkoa tuottavasta asiasta, kuten verinäytteenotosta.
Kognitiivista kehitystä säätelee niin perimä- kuin ympäristötekijät. Lapset hakeutuvat automaattisesti erilaisiin uusiin oppimistilanteisiin. Kun ympäristö on tarpeeksi virikkeellinen,
takaa se sen, että uusia taitoja ja uutta tietoa omaksutaan enemmän. Oleelliset tiedot ja
taidot opitaankin lapsen ensimmäisinä ikävuosina. 3-vuotias osaa puhua jo lauseita, kyselee asioista ja on kiinnostunut ympäristöstään ja uusien taitojen oppimisesta, mutta tarvitsee vielä paljon aikuisen tukea ja ohjausta. 4-vuotias puhuu monimutkaisemmilla lauseilla
ja usein tuossa iässä miksi-kysymykset ovat suosittuja. Oman mielikuvituksen käyttö leikeissä on jo monipuolista. 5-vuotias osaa jo kertoa itse tarinoita, joiden kerronta on sujuvaa. 5-vuotias myös muistaa jo annettuja kolmiosaisia ohjeita ja osaa suorittaa yksinkertaisia laskutehtäviä. (Vilén ym., 2011, 146.) Vaikka 3- ja 5-vuotiaat eroavat kehityksellisesti jonkin verran, on se kuitenkin aikaa, jolloin uusia asioita omaksutaan ja opitaan hyvin
nopealla tahdilla. Tämä tarkoittaa myös sitä, että uusista asioista voi muodostua myös
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esimerkiksi pelkoa tuottavia. Tämän vuoksi koimme, että juuri tuossa iässä pistospelkoon
olisi jo hyvä puuttua, ennen kuin pelot ovat saaneet enemmän tilaa.

2.3

Lapsen pelot

Ihmisen tunteet on usein luokiteltu positiivisiin ja negatiivisiin emootioihin. Positiivisiin kuuluvat esimerkiksi rakkaus ja onnellisuus ja negatiivisiin pelko ja viha. Pelkoa yleisesti pidetään negatiivisena, vahingollisena sekä pahana tunteena. Kuitenkin pelolla voi olla myös
positiivisia vaikutuksia, kuten vaarallisten tilanteiden tunnistaminen ja siten itsensä suojeleminen. Pelon kokeminen voi joissakin tilanteissa olla hyvinvoinnin perusedellytyksenä.
Ympäristöllä, jossa lapsi elää on suuri vaikutus pelkojen muodostumiseen. Ympäristötekijät muokkaavat lapsen kehitystä ja lapsi myös muokkaa omaa ympäristöään. Lapsen elinpiiri laajenee sekä muuttuu koko ajan. Oleellista pelkojen muodostumisen kanssa on lapsen ja ympäristön välinen suhde ja sen muodostama kokonaisuus. (Kirmanen 2000, 41—
43.)
Tiettyjä pelkoja, kuten vieraiden ihmisten pelkoa, pidetään lapsuudessa niin sanotusti normaalina pelkona, sillä sen ajatellaan kuuluvan normaaliin kehitykseen. Pelkoja voidaan jakaa esimerkiksi normaaleiksi luettuihin pelkoihin ja traumaattisten tapahtumien aiheuttamiin pelkoihin, eli niin sanotusti epänormaaleihin pelkoihin. Lisäksi peloista voidaan määritellä sitä, millaiset pelot ovat lapsella tietyssä kehitysvaiheessa suotavia ja millaiset puolestaan epänormaaleja tai jopa vahingollisia lapsen kehitykselle. Yleisintä on jakaa pelot
realistisiin ja irrationaalisiin pelkoihin. Realistiset pelot perustuvat todelliseen vaaran uhkaan, kuten esimerkiksi koirien, kovien äänten ja sairaalan pelkoon. Irrationaalisiin pelkoihin kuuluvat esimerkiksi pimeän pelko ja kummitusten pelko, koska pelon kohde ei ole todellinen. (Kirmanen 2000, 41—42.)
Lapsen pelokkuuden ajatellaan vähenevän iän myötä eli mitä pienempi lapsi on kyseessä,
sitä enemmän ja voimakkaampia pelkoja hänellä on. Toisaalta on myös niin, että ikää tullessa lisää, on myös enemmän mahdollisuuksia uusille peloille, lapsen ymmärryksen lisääntyessä ja esimerkiksi televisio-ohjelmien kautta. Lapsen kognitiivisen kehityksen
myötä pelon kohteet kuitenkin muuttuvat erilaisiksi. Pienimmillä lapsilla pelkojen kohteena
ovat usein juuri irrationaaliset pelot kuten kummitukset ja vanhemmat lapset pelkäävät
enemmän realistisempia asioita, kuten loukkaantumista. (Kirmanen 2000, 42—43.) Tästä
voidaan päätellä, että esimerkiksi pistospelkoa ei pienellä lapsella vielä ole, jos pelkoa ei
ole ehtinyt syntyä. Sen vuoksi ennaltaehkäisy onkin hyvä aloittaa nuoremmassa iässä, ennen pelkojen kehittymistä.
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Pienet lapset turvautuvat pelätessään kiintymyksen kohteisiinsa eli usein vanhempiinsa ja
siten vanhemmat ovatkin lapsen tärkein ja ensisijaisin pelon hallintakeino. Kasvaessaan
lapsi oppii monipuolisempia pelon hallintakeinoja ja ei enää niin paljoa turvaudu vanhempaansa. (Kirmanen 2000, 59; Haverinen 2019, 17.) Lapsi yrittää hallita pelkoaan joko kognitiivis- tai käyttäytymistason keinoilla. Tästä käyttäytymisen esimerkkinä aggressiivisuus,
läheiseen turvautuminen ja tilanteesta poistuminen. Kognitiivistason keinoja ovat ratkaisukeinojen löytäminen. Ihmismieli voi pelkotilanteessa joko lisätä tai vähentää pelkoa, riippuen siitä, mitä ajattelee. Lapsen kasvaessa lapsi alkaa ymmärtämään tämän oman mielen käytön pelottavassa tilanteessa joko lisäämään pelkoa tai vähentämään sitä. Lapsi voi
esimerkiksi hallita pelkoa myönteisen ajattelun avulla, esimerkiksi eksyessään vakuuttamalla itselleen, että vanhemmat löytävät hänet pian. Lapsi voi myös yrittää hävittää pelkoa
ohjaamalla ajatuksensa muualle, kuten esimerkiksi leikkiin tai itselle mieluiseen asiaan.
(Haverinen 2019, 17—18.) Pelkoaan lapset voivat ilmaista lisäksi itkuisuutena, painajaisten näkemisellä ja öisillä heräilyillä sekä syömisongelmina (Salmela 2010, 15).
Lapsella on kyky uppoutua omaan fantasiamaailmaansa ja se ei ainoastaan ole lapselle
pakenemista todellisuudesta vaan myös vaikeiden kokemusten hallinta ja käsittelykeino.
Tarinoiden avulla vanhempi voi lapsen kanssa käsitellä pelkoa tuottavia asioita luontevasti
ja lapsi saa kokemuksen siitä, että häntä ymmärretään. Tällaisia kirjallisuusterapeuttisia
menetelmiä käyttäen asioita käsitellään lapsen ehdoilla, ottaen huomioon lapsen omat tarpeet sekä taidot. (Haverinen 2019, 21.) Tästä syystä on tärkeää, että lapsen kanssa keskustellaan pelkoa tuottavista asioista, jotta hän pystyy käsittelemään ja hallitsemaan niitä
ja siten myös pääsemään niistä yli.
Leluihin ja esineisiin turvautuminen eli niin sanotut turvaobjektit ovat yksi pelon hallintakeinoista. Lisäksi lapsen ikä nähdään keskeisenä tekijänä stressin hallinnassa. Vanhemmat
lapset turvautuvat nuorempia enemmän kognitiiviseen toimintaan lievittääkseen stressiä.
Sukupuolella nähdään olevan myös eroa, sillä tytöt käyttävät useammin sellaisia pelon
hallintakeinoja, joihin liittyy sosiaalinen tuki ja emotionaalinen käyttäytyminen, kun taas
pojat turvautuvat enemmin fyysiseen toimintaan, eivätkä niin hae lohtua kavereistaan tai
vanhemmistaan. Poikien pelonhallintakeinot nähdään myös enemmän yksilöllisempinä ja
itseensä keskittyneempinä tyttöihin verrattuna. (Kirmanen 2000, 59—61.)
Lapsilla voi olla alun alkaen negatiivisia mielikuvia sairaalaan liittyen ja siellä tehtäviin toimenpiteisiin. Pelkoa herättää jo se, että joudutaan pois tutusta ja turvalliseksi mielletystä
ympäristöstä vieraaseen sairaalaympäristöön. (Jokinen ym. 1999, 9: Salmela 2010, 11.)
Lisäksi Salmelan (2010, 11) mukaan lapset pelkäävät sairaalassa hylätyksi tulemista sekä
sitä, että omaa päätäntävaltaa rajoitetaan. Kipu on myös yksi lapsen peloista sekä se, että
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omaa kehoa haavoitetaan. Toimenpiteet aiheuttavat myös pelkoa lapsissa, kuten injektioiden anto, ommelten laitto sekä lääkkeiden ottaminen.
Lapsen sairaalaa kohtaan liittyvät ahdistuksen tunteet voivat kasvaa, mikäli lapsi joutuu
toistuvasti sairaalaan (Salmela 2010, 11). Tutkimusten mukaan esikouluikäisillä lapsilla on
kehitystasonsa vuoksi vanhempia lapsia enemmän sairaalaan liittyviä pelkoja. Kehitystason mukainen pelko on 4-6-vuotiailla esimerkiksi vanhemmista erossa oleminen. Lapsen
kyky erottaa kuvitteelliset asiat todesta ei ole yhtä hyvä kuin vanhemmalla lapsella ja
myös nuorempien lasten kyky selviytyä pelkojen kanssa on rajatumpaa. Nuoremmat lapset eivät välttämättä pysty erottelemaan mikä on kipua ja mikä pelkoa. (Salmela 2010,
11.)
Salmelan (2010, 12) mukaan yksi lasten sairaalapeloista liittyy injektioihin sekä pistoksiin.
Lasten yleisimmät pistokset tulevat rokotteiden kautta. Rokotukset ovat turvallinen ja tehokas tapa suojata lapsia erilaisia tauteja vastaan. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2020.)
Suomessa rokotukset ovat vapaaehtoisia ja kaikki kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset ovat ilmaisia. Rokotusten avulla pyritään suojaamaan lapsia infektiotaudeilta sekä tuomaan esille miten tärkeä osa rokotukset ovat lasten terveydenhuoltoa.
Rokotusten avulla Suomesta on pystytty hävittämään lähes puolet taudeista, joita vastaan
rokotuksia annetaan sekä ehkäisemään jälkitautien syntymistä. Rokotusohjelmamme
Suomessa on tarkkaan harkittu ja suunniteltu sopivaksi maallemme. Jokainen rokotus annetaan lapsille sellaisessa iässä, jolloin he saavat kaikkein parhaimman suojan rokotteesta. Lapsilla on mahdollisuus saada kolmeatoista tautia vastaan rokotuksia sekä lisäksi
tiettyihin riskiryhmiin kuuluville lapsille mahdollistetaan vielä lisärokotuksia ilmaiseksi.
(Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2020.) Lapset saavat pistoksia jo hyvin nuoresta iästä
lähtien. Siten pistospelkoon puuttuminen ja vanhempien ohjaus on äärimmäisen tärkeää
ennaltaehkäisyn kannalta.

2.4

Menetelmiä pistospelon lievittämiseen

2.4.1 Leikkiminen
Leikkiminen on yksi keino vähentää lapsen pelkotiloja. Lapsen kanssa voi leikkiä sairaalaa
tai tutkimusten tekemistä ja näin lapsi pystyy totuttautumaan ajatukseen. (Jokinen ym.
1999, 17.) Lapsi oppii varhaisina vuosinaan eli 1-6-vuotiaana muun muassa leikin, tarinoiden ja piirtämisen kautta, kun lapsi saa itse hahmotella omaa maailmaansa (Jantunen ym.
2019, 13—14). Tämän vuoksi on tärkeää, että vanhempien antama ohjaus on lapsilähtöistä ja siksi valitsimme opinnäytetyöhömme oppaan, jonka avulla vanhempi voi käsitellä
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pistospelkoa lapsen kanssa, samalla osallistaen lasta mukaan, pelkän passiivisen kuuntelun sijasta.
Leikkiminen on lapselle luontaista ja myös tärkeä pelkoa ennaltaehkäisevä keino. Kun
lapsi leikin avulla käsittelee omia tuntemuksiaan ja ajatuksiaan toimenpiteestä, vähentää
se itse näytteenottokertaan kasautuvaa stressiä ja jännitystä. Leikin avulla voidaan välittää lapselle tietoa oman kehitystason sekä ymmärryksen mukaisesti sekä lieventää ja ennaltaehkäistä traumaattisia tapahtumia. Lapsen kanssa pistostapahtumaa voi käydä läpi
myös esimerkiksi pehmolelun avulla ja siten lapsi voi konkreettisesti nähdä ja ymmärtää
mitä tapahtuu ja näin lapsi voi myös siirtää omia tunteitaan leluun. (Jaakola & Kouvalainen
2009, 30—32.) Toisaalta Armannon ja Koistisen (2007, 187) mukaan esimerkiksi itse rokotustilanteessa ylimääräisiä viihdykkeitä ja leluja ei tarvita, vaan aikuisen oikea kiinnipitotekniikka on riittävä.
Leikki voi auttaa myös toipumaan ja kuntoutumaan. Tämän vuoksi leikki toimii niin ennaltaehkäisevästi, itse tilanteessa sekä jälkeenpäin asian käsittelyyn. (Jaakola & Kouvalainen
2009, 31.) Leikkiä tulisikin hyödyntää pistospelon ennaltaehkäisyn lisäksi myös tilanteen
jälkeen käymään sitä uudestaan läpi, jotta lapsi pystyy prosessoimaan tapahtunutta. (Jaakola & Kouvalainen 2009, 31; Kovamäki & Viitaniemi 2017, 22.)
Leikkiä voidaan käyttää havainnollistamaan tulevaa samalla kun asiasta jutellaan lapsen
kanssa. Lapselle on myös tärkeää kertoa, kuinka hänen tulee näytteenottotilanteessa toimia, jotta tilanne sujuisi kaikkien kannalta helpoiten. Lapsen on myös hyvä ymmärtää, että
esimerkiksi paikallaan olo kannattaa, koska silloin ei satu niin paljon ja tilanne on myös ohi
nopeammin. Lasta ei kuitenkaan pidä rajoittaa tekemästä jotakin, esimerkiksi kieltämällä
itkemästä, koska se tekee jo haastavasta tilanteesta haastavamman. (Jaakola & Kouvalainen 2009, 31.)

2.4.2 Tuttu hoitaja
Kaunismäki ja Korhonen (2017, 6, 32—33) tutkivat pistospelkoa kanyloinnin käytäntöihin
liittyen, sairaanhoitajan roolista kanyloinnin aikana sekä kivunlievityksen näkökulmasta.
Tutkittaville lapsille ei oltu rajattu tiettyä ikää, vaan tutkimus koski yleisesti lapsipotilaita.
Heidän saamiensa tulosten perusteella kyselylomakkeeseen vastanneet henkilöt kokivat
esimerkiksi, että lasten pelot pistämistä kohtaan vähenevät, kun kanyloinnin suorittaa tuttu
hoitaja, vieraan lääkärin sijasta. Lapsen kohtaaminen ja toimenpiteeseen valmistaminen
olivat tällöin myös hallitumpia. Lapsipotilaille myös epämukavuutta ja kipua aiheuttaa pistoksen suorittajan kokemattomuus. Tulosten perusteella siis lapsilähtöisempi tapa
kanyloida olisi hoitajan suorittama kanylointi. Kovamäen sekä Viitaniemen (2017, 5—6,
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24) opinnäytetyössä pistoksia käsiteltiin toimintaohjeen muodossa näytteenottotilanteissa,
joka oli suunnattu leikki-ikäisille, erityisesti myöhäisleikki-iässä oleville eli 3-6-vuotiaille.
Heidän tulosten perusteella aikuisen läsnäololla ja tuella on suuri vaikutus pelkoon.
Armannon ja Koistisen (2007, 190—191) mukaan vanhempien toiveena olisi se, että lapselle rokotuksen antaja olisi entuudestaan tuttu hoitaja, rauhallinen ja ammattitaitoinen,
paljon kokemusta omaava. Rokottajan tulee tulla toimeen lasten kanssa ja ymmärtää lasten maailmaa. Lisäksi tulee myös huomioida, että lapset ovat kaikki yksilöllisiä ja se mikä
toimii toisella, ei välttämättä toimikaan seuraavalla.

2.4.3 Oikeaoppinen kiinnipitotekniikka
Lapsen oikeaoppinen kiinnipitotekniikka tuloksien mukaan auttaa lapsen pelkoihin. (Kovamäki & Viitaniemi 2017, 24.) Armannon ja Koistisen (2007, 185) mukaan rokotustilanteessa on hyvä varata rokotustilanteen alkuun aikaan sille, että vanhemmalle ohjataan
rauhassa, kuinka pidellä lasta kiinni pistoksen aikana. Vanhemman tulee myös itse olla
rauhallinen, jotta lapsikin huomaa, että vanhempi ei pelkää tai ole hermostunut ja osaa
näin itsekin rentoutua. On luonnollista, että lapsi vastustelee ja itkee rokottamisen aikana,
jonka myötä tulee rauhoittaa lasta sekä vanhempia. Rokotustilanteessa on hyvin tärkeää
luoda turvallinen tunne sekä lapselle, että vanhemmille. Mitä vanhempi rokotettava lapsi
on, sitä tärkeämpää on kertoa hänelle pistämisestä mahdollisimman suoraan. (Armanto &
Koistinen 2007, 183—185.)
Oikeanlaista kiinnipitotekniikkaa ei ole vain yhtä, vaan se vaihtelee niin lapsen kuin perheen mukaan, mikä sopii parhaiten juuri kyseiselle lapselle. Vanhemmille on hyvä näyttää
konkreettisesti, kuinka lasta kuuluu pidellä. On tärkeää, että vanhempi pitää lasta kiinni tukevalla otteella, jotta lapsi ei pääse rimpuilemaan ja satuta itseään pistoshetkellä. Lapsi
voi tietämättään rimpuilullaan vaikeuttaa pistostilannetta ja aiheuttaa itselleen tämän
vuoksi kipua. (Armanto & Koistinen 2007, 187.) Tästä voidaan päätellä, että negatiivinen
pistoskokemus aiheuttaa pelkoa seuraavaan pistoskertaan, joten ennaltaehkäisevä työ on
tärkeää.

2.4.4 Palkitseminen
Palkitseminen perustuu toisen vaihtoehdon tekemiseen houkuttelevammaksi kuin toisen.
Palkitseminen perustuu myös lupaukseen, kun sen sijaan pakottaminen tekemään jotain,
perustuu uhkaukseen. Palkitseminen on aikuisen keino käyttää valtaansa. Palkitseminen
voi olla niin sanallista kuin sosiaalistakin, mutta useimmiten se on materialistista. Palkitsemista pidetään toisinaan myös negatiivisena tapana kontrolloida lasta, sillä se voi haitata
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lapsen sisäistä motivaatiota lisäämällä sitä hetkeksi, mutta heikentämällä sitä lopulta. Palkitseminen voi toisaalta muuttaa myös lapsen ajatuksia jonkin velvollisuudeksi kokemansa
asian muuttumiseksi mielenkiintoiseksi leikiksi, palkitsemisen ansiosta. (Gjerstad 2015,
40—41). Gjerstadin (2015, 41—42) mukaan vanhemmat käyttävätkin palkitsemista esimerkiksi auttamaan lasta vaikean tilanteen yli tai siinä, että lapsi on reippaasti suoriutunut
jostakin tilanteesta, kuten toimenpiteestä, johon liittyy pistäminen.
Lapsen palkitseminen toimenpiteen jälkeen jättää myönteisen kuvan pistämistilanteesta.
(Kovamäki & Viitaniemi 2017, 27.) Lisäksi pistoksen jälkeen annettava palkinto voi myös
viedä ajatuksia pois kivusta (Armanto & Koistinen 2007, 185). On myös tärkeää muistaa
kehua lasta ääneen kaiken positiivisen jälkeen, silloin lapsi oppii mikä on oikein ja palkitsevaa käytöstä (Koski 2017, 31). Lapsi myös kokee palkitsemisen merkkinä siitä, että aikuinen välittää, rakastaa ja lapsi kokee hyväksytyksi tulemista. Kun lapsi kokee saavansa
aikuiselta positiivisia asioita, vahvistaa se lapsen omia ajatuksia itsestään arvokkaana
sekä ainutkertaisena. (Gjerstad 2015, 42.)

2.4.5 Pintapuudutteen käyttö
Kivuttomuus on Jaakolan ja Kouvalaisen (2009, 23—25) mukaan yksi tärkeimmistä seikoista otettaessa lapselta verinäytettä. Kiputuntemukset ovat lapselle toistuvina haitallisia
häiriten lapsen psyykkistä kehitystä sekä terveyttä, joten kivun välttäminen on ensisijaista.
Kipuaistimus myös voimistuu psyykkisten tekijöiden vaikutuksesta ja juuri pelon, turvattomuuden ja ahdistuksen tunteet voivat lisätä kipuaistimuksen voimakkuutta. Jaakolan ja
Kouvalaisen (2009, 27—29) mukaan kipuaistimuksen lievittämisessä parhain keino on
käyttää samanaikaisesti farmakologisia ja non-farmakologisia kivunlievitysmenetelmiä.
Farmakologisesta kivunlievityksestä esimerkkinä on EMLA®-voide, jota käytetään ihon
pintapuudutteena pienten toimenpiteiden yhteydessä. Puudutetta on niin voiteen kuin
laastarin muodossa ja sen vaikutus perustuu lidokaiinin ja prilokaiinin vaikutukseen ja niiden vaikutuksesta estyy kipuärsykkeen kulku aivoihin. Puudutetta käytettäessä pistoksen
aiheuttama kipu voi poistua jopa kokonaan. Vaikutuksen saamiseksi puudute tulee kuitenkin laittaa tuntia ennen toimenpidettä. Farmakologisten kivunlievityskeinojen lisäksi on
hyvä suosia myös muita kivunlievitysmenetelmiä, sillä puudute ei välttämättä poista kipua
kokonaan ja lapsi voi siitä huolimatta olla pelokas ja ahdistunut toimenpiteestä. Lisäksi
esimerkiksi rokotustilanteessa EMLA®-puudutteen käyttöä ei suositella (Armanto & Koistinen 2007, 185).
Rokotuksiin painottuen aihetta on tutkittu myös ja siitä on useampia opinnäytetöitä. Björkman ja Sutton (2018, 2) tekivät oppaan neuvolaikäisille lapsille rokottamiseen liittyen,
jonka tavoitteena oli hankkia lisää tietoa koskien rokotuspelkoa ja millaisia keinoja sen
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lievittämiseen on. Björkmanin ja Suttonin (2018, 1, 23, 40) oppaan tarkoitus oli erityisesti
lisätä rokotemyönteistä käytöstä lapsilla, jotta lapsi ei kehittäisi välttävää käyttäytymismallia rokottamista kohtaan pelkojensa vuoksi. Heidän tulostensa mukaan taas pintapuudutteen käyttäminen olisi suotavaa rokotusten yhteydessä vähentämään kipua ja sen myötä
pelkoja.

2.4.6 Huomion kiinnittäminen muualle
Lapsen huomion vieminen pois rokotuksesta lelun tai musiikin avulla auttaa lievittämään
esimerkiksi pelkoa ja kipua. Lapsen valmistaminen toimenpiteeseen etukäteen kertomalla
tapahtumien kulusta, miltä se tuntuu ja kuinka lapsi siitä selviytyy, auttaa lasta valmistautumaan. (Björkman & Sutton 2018, 19—20.) Rokottamiseen liittyen on tehty Erkkilän ym.
(2018) kuvakirja 2-7-vuotiaille lapsille. Erkkilän ym. (2018, 7) tarkoituksena oli tuottaa kuvakirja, joka lievittäisi pelkoja pistoksia kohtaan ja näin ollen auttaisi lasta ymmärtämään
rokottamisen tärkeys. Heidän tulostensa perusteella psykologisten keinojen käyttäminen,
kuten harhautus ja mielikuvat voivat auttaa kipuun sekä myös lapsen omien selviytymiskeinojen hyödyntäminen. Myös rentoutus-, kuten hengitysharjoituksista on apua, etenkin
yli 3-vuotiaille lapsille. Itsenäinen tiedon etsiminen ja itseopetus on käyttäytymiseen liittyvä
keino lievittämään pistoksen aiheuttamaa kipua hieman vanhemmilla lapsilla. Tulevan tapahtuman selittäminen etukäteen tarinan tai pelin avulla on myös yksi psykologisista keinoista lievittää kipua ja pelkoja. (Erkkilä ym. 2018, 27—29.)
Jaakolan ja Kouvalaisen (2009, 29—30) mukaan näytteenottoympäristöllä on suuri vaikutus toimenpiteen onnistumisessa. Kivusta olisi hyvä puhua lapsen kanssa ja suunnata lapsen huomiota muualle esimerkiksi lelun tutkailemisella tai mielikuvaharjoitusten avulla.
Läsnäololla on myös tärkeä tehtävä ja lohduttava aikuinen mukana ja koskettaminen voivat myös luoda lapselle turvallisuuden tunnetta ja siten vähentää kivun tuntemuksia. Harhautuskeinot, joissa lapsen tulee käyttää mahdollisimman montaa aistia samalla kertaa
ovat parhaita, koska siten lapsen keskittyminen ikäväksi koettuun asiaan vähenee. Mieluisen musiikin kuuntelu voi olla yksi hyvä keino, sillä sen kuuntelu itsessään rentouttaa ja
tuottaa mielihyvää.

2.4.7 Muut etukäteisvalmistelut
Salmela (2010, 51) tutki 4-6-vuotiaiden lasten sairaalapelkoja haastattelun avulla. Tulosten mukaan lasta sairaalaan ja toimenpiteeseen valmistavat asiat ja vanhempien tiedottaminen pelkoa herättävistä asioista ennaltaehkäisisivät sairaalapelkoja, kuten pistämiseen
liittyviä pelkoja.
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Etukäteisvalmistelut ovat hyvin kannattavia. Mikäli mahdollista, olisi hyvä havainnollistaa
tulevaa toimenpidettä tutustuttamalla lapsi näytteenotossa käytettäviin välineisiin, jotka eivät ole lapselle vaarallisia, kuten staasiin ja näyteputkiin, joita lapsi voisi itsekin pitää kädessään. Satukirjan lukeminen ennen toimenpidettä myös rauhoittaa lasta ja lapsen olisikin hyvä levätä ja rauhoittua 15 minuuttia ennen toimenpidettä. (Jaakola & Kouvalainen
2009, 32—33.) Jaakolan ja Kouvalaisen (2009, 30) mukaan etukäteen annettu tieto tulevasta toimenpiteestä ja sen eri vaiheista helpottaa näytteenottotilanteesta selviytymistä.
Tulevan toimenpiteen kivuttomuudesta ei kuitenkaan saa valehdella, vaan oltava rehellinen, että toimenpide voi sattua, mutta se ei ole vaarallista (Armanto & Koistinen 2007,
191). Armannon ja Koistisen (2007, 185) mukaan vanhemman antama läheisyys ja turvallisuuden tunne auttaa lasta selviytymään epämukavasta tilanteesta. Vanhempien ohjauksen merkitystä korostetaan, niin etukäteen annettuna kuin itse tilanteessa. (Armanto &
Koistinen 2007, 190—191.)

2.5

Hoitotyön näkökulma

Lasten hoitaminen vaatii sairaanhoitajalta paljon tietoa ja taitoa lapsen kehityksestä ja
kasvusta sekä ymmärrystä näiden vaikutuksista toteutettavaan hoitotyöhön. Lasten hoitotyön parissa työskenteleminen vaatii ymmärrystä ja taitoa kohdata eri-ikäinen lapsi huomioiden lapsen kasvu ja kehitys. (Tuomi 2008, 19.) Hoitajan tulee osata suhtautua työssään
eri-ikäisiin lapsiin ja ottaa huomioon heidän erityistarpeensa mukaan lukien mahdolliset
pelot. Tuomen (2008, 19) mukaan lapsen kanssa kommunikoimisessa tärkeintä on huomioida jokainen lapsi omana yksilönään ja ohjata lasta ikätasolle sopivalla tavalla. 3-5-vuotias lapsi ilmaisee itseään pitkälti vain ilmeiden ja eleiden avulla, jolloin sairaanhoitajalta
vaaditaan taitoa havainnoida lapsen toimintaa.
Jokaisen terveydenhuollon toimintayksikön tulee valmistaa oma potilasturvallisuussuunnitelma. Potilasturvallisuus korostuu lasten hoitotyötä toteuttaessa ja se eroaakin aikuisten
potilasturvallisuudesta siinä mielessä, että lasten potilasturvallisuuteen vaikuttavat lapsen
erityispiirteet. On katsottu, että lasten potilasturvallisuuteen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa kolmeen ryhmään lapsen aseman, kehityksen ja fyysisten tekijöiden mukaan. (FärlinHelin 2017, 12.) Yhtenä merkittävänä tekijänä hyvässä potilasturvallisuudessa pidetään
kommunikointia. Kun vanhemmat ja lapsi ikätasolleen vastaavasti tietävät mitä tulee tapahtumaan, luo se heille turvallisuuden tunnetta tulevaa toimenpidettä kohtaan ja parantaa näin ollen hoitotyössä tapahtuvaa potilasturvallisuutta. (Färlin-Helin 2017, 12.)
Lapsen pelot hoitotilanteita ja vieraita ihmisiä kohtaan vaikuttavat merkittävästi hoitoon
sekä mielikuviin mitä lapselle jää hoitotilanteista. Lasten aikaisemmat tuntemukset ja kokemukset hoitotilanteista voivat vaikuttaa negatiivisesti luottamussuhteen syntyyn hoitajan
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ja lapsen välille, mikä voi hankaloittaa hoitotyön toteuttamista. (Alhonen 2020, 9.) Vanhemmat ovat aina vastuussa lapsestaan, mutta hoitajalla on vastuu toteuttaa lapsen hoitoa yhteistyössä vanhempien kanssa (Tuomi 2008, 19). Vanhemmilla onkin hyvin keskeinen rooli saada lapsi tuntemaan olevansa turvallisissa käsissä. Hoitajana on hyvin tärkeää
ohjata vanhempia oikeilla neuvoilla kiinnittämään lapsen huomio muualle sekä lohduttamaan lasta oikein toimenpidehetkellä. Lapsi hyötyy toimenpiteen aikana paljon siitä, kun
hän huomaa vanhemmalla olevan aktiivinen rooli toimenpiteen aikana. (Alhonen 2020,
27.)
Tuomen (2008, 19) mukaan lapset tarvitsevat yksilöllistä kohtelua ylläpitääkseen hyvää
tasapainoa hoitoympäristössä ja ollakseen aktiivisesti ikätasolleen sopivalla tavalla mukana omassa hoidossaan. Jokainen toimenpidetilanne, esimerkiksi verinäytteenotto, on
vuorovaikutustilanne, jolloin hoitajalta vaaditaan ymmärrystä, oikeudenmukaisuutta sekä
tasa-arvoista kohtelua erilaisia lapsia kohtaan (Alhonen 2020, 9). Jokaisella lapsella on
oikeus olla lapsi myös hoitotilanteissa, jolloin hoitajalla on vastuu toteuttaa hoitotilanteita
niin, että lapsi välttää ylimääräiset hoitotoimenpiteet. Lasten oikeuksiin kuuluu lapsen suojeleminen tarpeettomilta hoitotoimenpiteiltä. (Alhonen 2020, 10.)
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3

TAVOITE, TARKOITUS & TUOTOS

Opinnäytetyömme tavoitteena oli löytää teoriatiedon pohjalta keinoja, kuinka ennaltaehkäistä 3-5-vuotiaiden lasten pistospelkoa. Tavoitteena oli tämän teoriatiedon pohjalta
luoda opas lasten pistospelon ennaltaehkäisyyn.
Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä opinnäytetyön tekijöiden omaa tietoa ja osaamista
hoitajina leikki-ikäisistä lapsista, lasten pistospelosta ja keinoista sen ennaltaehkäisyyn.
Tämän lisäksi tarkoituksena oli myös hoitotyön ammattilaisten tiedon lisääminen ja hoitotyön näkökulmasta tarkoituksena oli kehittää hoitajia pistospelkoisen lapsen kohtaamisessa ja antaa tietoa siitä, millä keinoin lasta voi valmistella ennen pistämistä.
Oppaan tavoitteenamme oli ennaltaehkäistä lasten pistospelkoa sekä ohjata vanhempaa
lapsen toimenpiteeseen valmistamisessa. Oppaan tavoite oli olla lapsilähtöinen, jotta lapsi
olisi kiinnostunut siihen vanhemman kanssa tutustumaan. Oppaan tarkoituksena oli kehittää vanhempien tietämystä pistospelon ennaltaehkäisystä. Tarkoituksena oli oppaan muodossa antaa vanhemmille ohjeita ja vinkkejä siihen, kuinka valmistaa lasta tulevaan toimenpiteeseen, kuten verinäytteenottoon. Oppaan tarkoituksena oli myös se, että esimerkiksi lastenosastot voivat hyödyntää sitä oman työnsä tukena.
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4
4.1

OPPAAN AVULLA TIETOA LAPSELLE JA VANHEMMALLE
Toiminnallinen opinnäytetyö

Opinnäytetyön tuotoksena laadimme aiempien tutkimusten avulla oppaan lapselle sekä
vanhemmalle. Teoriatietoa hankimme erilaisia tiedonhankintamenetelmiä käyttäen. Aiempia tutkimuksia ja aiheesta tehtyjä artikkeleita hankimme hyödyntäen eri tietokantoja lähdeaineiston keruussa. Hyödyntämiämme tietokantoja olivat muun muassa MEDIC-tietokanta, EBSCO sekä Theseus. Lisäksi teimme vapaasanahakua hakua Google-hakukoneella, mikä on käytetyin hakupalvelin, jossa tietokanta on laajin (Hirsjärvi ym. 2007, 90).
MEDIC-tietokannasta hakutuloksia tuli useita, hakusanoilla lapsiin ja pistoksiin liittyen,
mutta rajatulle aiheellemme soveltuvia hakutuloksia ei kuitenkaan saatu. EBSCO-tietokannan kautta löysimme englanninkielisen lähteen liittyen lasten sairaalamaailmaa kohtaan
oleviin pelkoihin. Hakusanana käytimme ”needle phobia”-ilmaisua. Hakua rajasimme siten, että tuloksissa näkyvät koko tekstit sekä noin 10 vuoden sisään julkaistut artikkelit.
Theseuksesta löysimme aihetta rajaamalla lapsiin ja pistoksiin liittyen opinnäytetöitä, jotka
ovat tutkineet niin ikään lapsia pistoksiin liittyen. Painettuja lähteitä löysimme niin vapaasanahaulla Google-hakukoneesta, kuin tietohaulla kirjastoista sekä itse kirjallisuutta etsimällä kasvatuksen ja lääketieteen tieteenaloista.
Oppaan teimme digitaaliseen muotoon, jotta se kulkisi helpoiten mukana esimerkiksi älypuhelimella tai tietokoneella. Digitaalisessa muodossa oppaan jakaminen oli myös helpompaa. Hyvän oppaan laatiminen edellyttää tiettyjä asioita. Ensinnäkin, oppaassa on
hyvä käyttää käskymuotoa. Lukijan tulee hahmottaa, mitä hänen tulee tehdä. Lukijaa puhutteleva käskymuoto on usein selkein tapa antaa ohjeita, esimerkiksi: Keitä vettä viisi minuuttia. Selkeällä ja lyhyellä käskyllä lukija ymmärtää, kuinka hänen tulee toimia. Käskyä
voi selventää, kertomalla sen, miksi käskyn tavalla toiminen kannattaa. Meidän oppaassamme syy esimerkiksi on se, että se auttaa lapsen pelkoon. Käskymuoto ei myöskään
ole negatiivinen, määräilevä, mikäli ohjeen mukaan toimiminen on oman edun mukaista
sekä tavoitteellista. (Kotimaisten kielten keskus 2020.)
Oppaan laatija on yleensä itse hyvin perehtynyt aiheeseensa ja voi pitää joitakin seikkoja
itsestäänselvyytenä. Laatijan on kuitenkin hyvä asettaa itsensä lukijan rooliin, jotta olennaiset tiedot sekä vaiheet välittyvät ohjeen lukijalle. Lisäksi on syytä käyttää termistöä,
jonka jokainen tuntee. Esimerkiksi opasta laatiessamme emme käyttäneet lääketieteen
sanastoa, koska kaikki lukijat eivät niitä ymmärrä. Mikäli tällaista sanastoa täytyy käyttää,
on hyvä selittää ne lukijalle. (Kotimaisten kielten keskus 2020.)
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Ohjeet on hyvä kertoa selkeässä, helposti luettavassa muodossa. Järjestystä tulee miettiä, jotta opas on johdonmukainen. Lukemista helpottaakseen voi käyttää väliotsikoita, luettelointia tai numeroita erottamaan eri osat toisistaan. Ensin on hyvä kertoa tärkeät ja
välttämättömät asiat ja lopuksi asiat, jotka ovat vapaaehtoisia. (Kotimaisten kielten keskus
2020.) Oppaassamme esimerkiksi vapaaehtoisena ovat puuhatehtävät lapselle, joten tärkeä informaatio on kirjoitettu alkuun.

4.2

Teoriasta oppaaksi

Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda opas, tutkittuun tietoon perustuen. Aiheemme, lasten pistospelon ennaltaehkäisy, valittiin ensimmäisenä. Aihe tuli tietysti rajata ja meidän
opinnäytetyössä rajasimme lapset iän perusteella tiettyyn ikäryhmään. Aineiston keräsimme aiemmista tutkimuksista ja aiheeseen liittyvistä tieteellisistä julkaisuista.
Teoreettisen aineiston läpi käymisen jälkeen tarkastelimme kriittisesti keräämäämme aineistoa ja sitä, miten voimme hyödyntää sitä oppaan laatimisessa. Varsinaista tutkimusta
emme työssämme suorittaneet, mutta oppaan kehittelyssä tarvitsimme testihenkilöitä arvioimaan oppaan toimivuutta ja luettavuutta. Menetelmänä testauksessa käytimme kyselyä
(Hirsjärvi ym. 2007, 188). Käyttämämme kyselyn muoto oli verkkokysely, sillä lähetimme
oppaan mukana kysymykset testihenkilöille sähköpostitse ja he vastasivat paluuviestillä
kommenttinsa oppaasta (Hirsjärvi ym. 2007, 191). Erillisiä suostumuslomakkeita ei
tarvittu, sillä valituille testihenkilöille lähettämässämme saatekirjeessä (LIITE 1) kerrottiin,
että vastaamalla sähköpostiin antavat he meille luvan käyttää anonyymisti vastauksiaan
oppaan muokkaamisessa ja opinnäytetyössämme. Testauksella emme hakeneet tuloksia
siitä, ennaltaehkäiseekö kehittämämme opas pistospelkoa, vaan sitä, millaista palautetta
saamme oppaasta. Sitä varten tutkimus tulisi olla paljon pidempi ja laajempi. Testauksessa emme tarvinneet kovin suurta otosta, koska emme tutkineet oppaan toimivuutta hakemalla vastausta tutkimusongelmaan, vaan sen soveltuvuutta käyttötarkoitukseen.
Opinnäytetyömme tuotos oli opas, joka toteutettiin digitaalisena versiona. Tuotoksemme
etukannesta teimme värikkään, jotta se olisi mahdollisimman houkutteleva ja mielenkiintoa herättävä lapsille. 3-5-vuotiaat lapset tunnistavat jo päävärit ja alkavat kiinnittämään
enemmän huomiota värikkäisiin yksityiskohtiin (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2017).
Oppaan värimaailmaksi valitsimme pääväriksi keltaisen värin ja sen lisäksi hieman punertavia sävyjä. Keltaisen värin valitsimme sen takia, että koimme sen olevan sukupuolineutraali väri ja mielestämme keltainen oli soveltuva väri lapsille suunnatulle oppaalle, sillä se
on iloinen ja huomiota herättävä. Keltainen tunnetaan yleisesti valon värinä, piristävänä,
iloisena ja elinvoimaisena (Autio & Koskela 2018, 13). Aution ja Koskelan (2018, 13) mukaan keltainen väri herättää aisteja sekä luo myönteisyyttä ja innoittaa. Se viestii myös
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älyllisyydestä. Punertavia ja oransseja sävyjä keltaisen lisäksi valitsimme sen vuoksi, että
ne sointuivat keltaiseen hyvin ja jotta väritys ei olisi pelkkää keltaista ja siten tylsän näköinen. Oranssin ja punaisen sävyt ovat niin ikään piristäviä sekä lämpimiä (Autio & Koskela
2018, 13, 18, 24).
Oppaassamme on eläinhahmona nalle, joka kulkee oppaan mukana kuvittamassa sitä.
Nalleen päädyimme, sillä se on hahmona tuttu lapsille ja monelta perheeltä myös kotoa
nalle löytyy. Nalle toimii myös esimerkiksi Lastenklinikoiden Kummit Ry:n (2020) kuvituksena ja viittaa myös siten lasten sairaalamaailmaan. Kuvia käyttämällä halusimme tuoda
oppaaseen mielekkyyttä. Kuvat tuovat lapsille merkityksiä eri asioille ja niiden avulla lapset voivat tunnistaa jotakin tuttua ja muodostaa uusia mielikuvia (Ahonen 2009, 33). Lapsilähtöisyys oli tärkeässä roolissa jo oppaan ideoinnista lähtien.
Oppaaseen koottiin tiiviissä ja selkeässä muodossa ohjeita vanhemmille, kuinka valmistaa
lasta toimenpiteeseen, kuten verinäytteenottoon. Oppaan tiedot koottiin tämän opinnäytetyön teoriaosuuteen perustuen. Oppaassa esitellään muutamia vaihtoehtoisia tehtäviä, joihin lapsi saa itse osallistua mukaan ja on näin aktiivisena toimijana pelkän kuuntelijan sijasta. Oppaan loppuun myös laitettiin väritystehtävä nallesta, jonka lapsi saa halutessaan
värittää mieluisaksi. Tämä vaatii kuitenkin sivun tulostamisen. 4-5 vuoden iässä lasten
sorminäppäryys ja silmien ja käsien yhteistyö alkaa kehittyä, minkä vuoksi lapset pitävät
tarkkuutta vaativista tehtävistä (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2019b). Tehtävien avulla
lapsi saa itse osallistua sen sijaan, että vanhempi ainoastaan kertoisi lapselle asioita.
Lapsi pystyy itse pohtimaan ajatusta pistoksesta ja tekemään omaa ajatustyötä ennen pistokseen menoa.
Testautimme oppaan kuudella eri perheellä, jotta saimme oppaasta käyttäjäkokemusta ja
palautetta. Testihenkilöt valikoitiin opinnäytetyöntekijöiden toimesta siten, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin kohderyhmää. Testihenkilöitä lähestyttiin viestin tai sähköpostin
välityksellä. Opasta testanneille lähetettiin ensin saatekirje (LIITE 1), jossa kerroimme,
millaista työtä olemme tekemässä ja miksi palautetta haluamme kerätä. Saatekirjeen yhteydessä saivat vastaajat sähköpostitse oppaan (LIITE 3) sekä kyselylomakkeen (LIITE
2). Vastaajille annettiin noin viikko aikaa vastata lomakkeeseen. Saatujen palautteiden
mukaan muokkasimme opasta kohderyhmälle soveltuvammaksi.

4.3

Kohderyhmä

Kohderyhmäksemme tähän työhön valikoitui 3-5-vuotiaat lapset. Työmme toimivuuden
kannalta jouduimme opinnäytetyöprojektimme alussa miettimään tarkoin, mille kohderyhmälle haluamme työmme rajata ja kohdentaa, ja päädyimme valitsemaan leikki-ikäiset
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lapset. Leikki-ikäisen lapsen kehitys etenee lyhytjännitteisestä pitkäjännitteisempään, jolloin lapsi osaa toimia jo jonkin verran oma-aloitteisesti ja itsenäisesti sekä huomioida toisten tarpeita. (Wahlström 1977, 13.)
Valitsimme kohderyhmämme peilaten työmme tuotosta eli opasta. Kolme-viisivuotias lapsi
osaa jo tuottaa puhetta, havainnoida esineitä ja asioita. Leikki-ikäinen lapsi on utelias ja
kiinnostunut erilaisista asioista, jonka myötä lapsi kyselee eri ilmiöistä ja syy-seuraussuhteista. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2019a.)
Olennaisesti vanhemmat kuuluvat myös kohderyhmään, sillä opas on suunnattu lapsen
lisäksi vanhemmille, sillä opasta on tarkoitus käydä läpi vanhemman ohjauksella ja oppaassa on vanhemmalle tietoa pistospelkoon liittyen. Lapsi oppii vanhemmiltaan erilaisia
asioita ja käyttäytymismalleja, jonka takia myös vanhemmille annettava tuki ja huomioiminen on tärkeää. (Wahlström 1977, 7.)

4.4

Oppaasta saatu palaute

Opasta koskevissa kysymyksissä käytettiin suurimmaksi osaksi avoimia kysymyksiä (Hirsjärvi ym. 2013, 198). Kysymykset muotoiltiin siten, että kaikkiin vastauksiin ei riitä kyllä tai
ei -vastaus, koska haluttiin monipuolisempaa sisältöä vastauksiin. Avoimissa kysymyksissä vastaaja saa omin sanoin kertoa mielipiteensä sekä siinä saa paremmin selville vastaajan aiheeseen liittyvät ajatukset. Kysymysten on hyvä olla selkeitä ja tarkkoja, mikäli
vastauksen halutaan liittyvän tiettyyn asiaan (Hirsjärvi ym. 2013, 202). Kyselyssä halusimme vastauksia sisällöstä ja ulkoasusta, joten kysymykset oli tarkennettu siten, että
saimme haluamaamme tietoa kyseisistä aihealueista.
Oppaasta saatujen palautteiden perusteella voitiin todeta, että opas soveltui hyvin
työmme ikäryhmäämme eli 3-5-vuotiaille lapsille. Oppaan sisältö koettiin riittäväksi antamaan vinkkejä vanhemmille, kuinka valmistautua ennen toimenpidettä pistospelkoisen
lapsen kanssa ja näin ollen testaajat kokivat myös lapsen hyötyvän oppaan sisällöstä.
Vastauksissa nousi esille yhtenä keskeisenä ongelmana pistospelkoon liittyen vanhemman olemus ja mahdolliset omat pelot pistoksia kohtaan. Vastaajien mukaan vanhemman
panikoidessa pistostilanteessa, lapsi aistii paniikin ja näin ollen myös itse lisää paniikkiaan
ja mahdollista pelkoaan.
Oppaan ulkoasun kuvailtiin olevan selkeä ja yksinkertainen, ei kuitenkaan tylsä. Värimaailman kerrottiin olevan silmää miellyttävä ja värien vaihtelu toi kivaa lisäystä oppaan ulkonäköön. Vastaajien mukaan opas eteni loogisesti ja sen myötä sitä oli helppo lukea, myös
lapsen kerrottiin jaksavan seurata opasta alusta loppuun asti. Opas aukeaa niin tietokoneella kuin älypuhelimellakin ja vastaajilla ei ollut ongelmia saada opasta näkyviin. Tekstin
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määrästä nousi hieman eriäviä mielipiteitä, valtaosan mukaan tekstiä oli sopivasti, jotta jokainen aikuinen jaksaa lukea oppaan läpi ajatuksella. Yhdessä kommentissa nousi esille
tekstiä olevan liikaa lapsen näkökulmasta, jolloin lapsi ei niinkään hyödy oppaasta vaan
enemmän vanhemmat. Opas ei kuitenkaan ollut tarkoitettu lapsen luettavaksi, vaan vanhemman, joka sen jälkeen yhdessä lapsen kanssa käy läpi vinkkejä ja ideoita, joita oppaassa on. Lisäksi joidenkin lauseiden pituuteen ja pilkkujen paikkaan saimme palautteen
korjausehdotuksena, joka näin ollen tekisi tekstistä vielä helppolukuisempaa. Saatujen palautteiden pohjalta muokkasimme opasta toimivammaksi.
Kuvien ja tekstien asettelua kehuttiin oppaassamme, kuvat olivat hyvin valittuja kohderyhmällemme sopiviksi. Oppaan lopussa oleva värityskuva toimi kommentoijien mukaan hyvin lapsia ajatellen. Sisällön kattavuus sekä hyödyllisyys koettiin erittäin hyväksi. Oppaassa kerrottiin olevan riittävästi erilaisia vinkkejä vanhemmille ennaltaehkäisemään pistospelkoa, joiden perusteella he voivat itse päättää mikä keino toimisi juuri oman lapsensa
kohdalla, mikäli lapsella alkaisi esiintymään pistospelkoa.
Vastauksista voidaan tehdä johtopäätös, että opas koettiin hyödylliseksi ja tarpeelliseksi.
Vastaajat olivat hyvin yksimielisiä vastauksissaan, mikä oli myös hieman yllättävää. Korjausehdotuksia vastauksien perusteella ei montaa tullut, mikä voi johtua vastaajien vähäisestä määrästä.
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5

LUOTETTAVUUS & EETTISYYS

Työn luotettavuuden arviointi lähtee käyttämiemme lähteiden, tutkimustiedon, kriittisestä
arvioinnista. Lähdeaineistosta arvioimme muun muassa sen tarkoitusta, tutkimuksen tasoa, tuoko se uutta tietoa tutkittavasta aiheesta ja onko tieto ajantasaista. Ajantasaisuuteen liittyen on hyvä arvioida, kuinka vanhoja lähteet ovat ja onko niiden sisältämä tieto
tarpeeksi ajankohtaista ja uutta. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen, 2013, 93, 205.)
Varsinaista tutkimusta emme työssämme suorittaneet, sillä tuotimme tietoperustamme
avulla oppaan, jonka soveltuvuutta testasimme. Opinnäytetyön tekijät tiesivät, keitä testihenkilöt olivat ja näkivät myös, miten he olivat opasta kommentoineet. Tiedon kerääminen
ei siten ollut täysin anonyymiä. Anonymiteetti kuitenkin toteutui työssämme siten, että tutkimustietoja, tässä tapauksessa kyselyyn vastanneiden tietoja, ei luovutettu kenellekään
ulkopuoliselle, vaan nämä tiedot olivat ainoastaan opinnäytetyöntekijöiden hallussa (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 221). Kyselyyn vastanneiden sähköpostiviestit myös
poistettiin opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. Opasta testauttaessamme kysymykset
(LIITE 2) koskivat oppaan sisältöä ja ulkoasua, joten vastaajilta ei kysytty mitään henkilökohtaista. Tämän vuoksi koimme, että opinnäytetyöntekijät saivat nähdä keneltä mikäkin
vastaus on tullut. Aineistomme oli myös pieni, joten testihenkilöitä emme kuvanneet opinnäytetyön raportissa, esimerkiksi vastanneiden ikää emme mainitse tai muitakaan tietoja,
joiden avulla vastaukset voisi yhdistää testihenkilöihin.
Testaukseen osallistuivat lasten vanhemmat ja vanhemmat saivat halutessaan testata
opasta yhdessä lapsensa kanssa. Lapsia ei kuitenkaan testauksessa tarkoituksenmukaisesti käytetty. Lasten oma suostumus tutkimukseen tarvitaan, mikäli lapset ovat tarpeeksi
kykeneviä antamaan suostumuksensa. Kuten Helsingin Julistuksessakin mainitaan, tulee
tutkimuksen eettisyyden kannalta turvata esimerkiksi alaikäisten osallistuminen tutkimukseen ja sitä varten oltava lupa niin lapselta kuin vanhemmaltakin. Opinnäytetyömme ikähaarukkana toimi 3-5-vuotiaat, joten heidän ikänsä puolesta vanhempien suostumus oli
riittävä. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 213, 222.) Opasta koskevaan kyselyyn
vastaaminen oli täysin vapaaehtoista.
Kyselyn suorittamiseen liittyy myös haittoja. Kyselyn perusteella ei voida luotettavasti tietää, kuinka huolellisesti vastaajat ovat aineiston tai kysymykset lukeneet ja ovatko vastaukset rehellisiä. Vastausvaihtoehdot saattavat myös olla epäedullisia tutkimuksen tekijöille tai vastaajat eivät ymmärrä kysymystä oikein. Kysymyksiä tulisi kerrallaan olla vain
yksi haluttua vastausta kohden. (Hirsjärvi ym. 2013, 195, 202.) Kyselyssämme joissakin
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kohdissa oli useampi kysymys, mikä johti siihen, että vastausta molempiin kysymyksiin ei
saatu. Lisäksi kyselyyn vastaajat eivät välttämättä ole perehtyneitä siihen, mitä tutkitaan,
esimerkiksi lasten pistospelkoa (Hirsjärvi ym. 2013, 195). Tämän vuoksi oppaan alussa oli
pieni alustus siitä, mitä pistospelko on. Kaikki eivät välttämättä myöskään vastaa kyselyyn, mikä vähentää vastausprosenttia. Vastausprosentti kyselyssämme oli hyvä, sillä
kaikki, joille kysely lähetettiin, vastasivat siihen. Vastaajia kuitenkin ensin lähestyttiin kysymällä, olisivatko he halukkaita osallistumaan kyselyyn, jolloin emme saaneet kaikilta vastauksia, joten vastaajien kokonaismäärä jäi pieneksi, mikä oli työmme kannalta heikkous.
Lisäksi kysely suoritettiin joulun alla, joka myös omalta osaltaan vaikutti vastaajien määrään ja innokkuuteen vastaamista kohtaan.
Teimme saatekirjeen (LIITE 1) sekä kyselylomakkeen (LIITE 2) oppaan testausta varten.
Lisäksi noudatimme sosiaalialan ammattilaisia sitovaa lakia vaitiolovelvollisuudesta. Analysoimme saadut palautteet luottamuksellisesti ja rehellisesti.
Tutkimuksen eettisyyteen kuuluu se, että tutkijat ovat aidosti kiinnostuneita tutkimastaan
aiheesta (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 211). Meidän työn aiheen valitsimme
suuresta kiinnostuksestamme lasten hoitotyötä kohtaan. Tärkeää aiheen valinnassa oli
myös se, että saisimme luoda jotakin konkreettista lapsille sekä myös se, että meidän
työllämme on merkitystä hoitotyöhön ja se toimii apukeinona hoitotyötä tehdessä. Halusimme tehdä työn, jolla on merkitystä. Tämä onkin yksi eettisyyden vaatimuksista, sillä tutkijan kuuluu toimia tavalla, että se edesauttaa tutkimuksen tekemisen mahdollisuuksia
(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 212). Meidän työllämme on myös jatkotutkimukseen liittyen hyvät mahdollisuudet. Eettisyydestä kertoo niin ikään työssä käytettävä
lähdeaineisto, sillä työn tulee perustua tutkittuun tietoon (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen, 2013, 212).
Toiminnallinen opinnäytetyömme muutti muotoaan opinnäytetyöprosessin edetessä useita
kertoja. Haasteiden ja ongelmien vuoksi opinnäytetyömme idea muuttui matkan aikana
paljon. Alun perin opinnäytetyömme tuotoksena oli tarkoitus syntyä peli ennaltaehkäisemään lasten pistospelkoa. Peli olisi ollut paperiversio, jossa lapsi itse saa käyttää luovuuttaan ja samalla oppia uutta. Pelin kääntöpuolelle oli tarkoitus tulla oppaan kaltainen tietoisku vanhempia varten. Aikatauluongelmat tulivat myös työssämme vastaan ja pitkän
pohdinnan jälkeen tämän opinnäytetyön tekijät päättivät muuttaa työn suuntaa. Opinnäytetyön luotettavuuteen haasteet tekoprosessissa vaikuttivat siten, että lopulta emme saaneet työllemme alkuperäiseltä yhteistyökumppaniltamme tutkimuslupaa. Tutkimuslupa
kuuluu tutkimuksen eettisiin lähtökohtiin (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen, 2013, 223).
Alkuperäinen idea, peli, ei siten voinut toteutua, koska emme päässeet sitä ilman
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tutkimuslupaa testaamaan yhteistyökumppanillamme. Myöskään oppaan testaaminen ei
ilman tutkimuslupaa onnistunut, joten opinnäytetyöntekijöiden tuli käyttää muita keinoja
testauksen suorittamiseen. Lopulta tuotos tehtiin yleisesti kaikkien lastenosastojen käyttöön ja perheiden ohjaukseen.
Luotettavuuteen vaikuttaa negatiivisesti myös oppaan testihenkilöiden vähyys. Opinnäytetyöntekijät eivät luottamuksellisista syistä kerro, miten testihenkilöt hankittiin, mutta tutkimusluvan puuttumisen johdosta henkilöt tuli löytää itse. Tämän vuoksi kattavaa arvioita
oppaan toimivuudesta oli vaikea saada.
Opinnäytetyö tehtiin kahden opiskelijan toimesta. Kahdestaan tehdessä on hyviä puolia
mutta myös riskejä. Parin kanssa tehdessä työmäärä yhtä henkilöä kohden ei ole niin
suuri. Lisäksi työstä saa enemmän mielipiteitä ja paria pystyy konsultoimaan ongelmatilanteessa. Ongelmatilanteet on helpompi selvittää yhdessä ja miettiä miten työtä lähdetään jatkamaan eteenpäin ongelmatilanteen tullessa. On myös hyvä, että joku toinen on
samassa tilanteessa kanssasi ja voitte yhdessä jakaa kokemuksianne ja ajatuksianne.
Ongelmatilanteita voi myös syntyä siitä, että työtä tehdään kahdestaan. Työmäärä ei kaikesta huolimatta saata jakautua tasapuolisesti, vaan toinen tekee enemmän kuin toinen,
näin ollen lopputulos voi olla epäreilu. Lisäksi aikatauluongelmien vuoksi yhteisiä keskusteluja opinnäytetyöstä voi olla vaikea pitää. Aikatauluongelmien vuoksi myös toisella voi
olla enemmän aikaa tehdä opinnäytetyötä kuin toisella, mikä on ymmärrettävää. Parin
kanssa työskennellessä saattaa myös olla mielipide-eroja, jotka vaikeuttavat työn etenemistä. Pariksi on hyvä valita sellainen henkilö, jonka työskentelytavat tuntee. Paria valitessa on myös hyvä miettiä, löytyykö sopiva aihe vastaamaan molempien ajatuksia ja toiveita opinnäytetyötä kohtaan. Yksin tehdessä positiiviset asiat ja riskit ovat tietysti päinvastoin, kuin parin kanssa tehdessä. Kumpaankin tapaan liittyy niin hyviä puolia kuin riskejäkin.
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6
6.1

YHTEENVETO
Tulokset

Opinnäytetyön kannalta merkittävin osio oli pistospelon ennaltaehkäisevät menetelmät.
Niiden pohjalta rakentui myös opinnäytetyön tuotos eli opas. Menetelmistä tärkeimmäksi
nousi leikkiminen, sillä leikin avulla lapsi pystyy opettelemaan uusia asioita, käsittelemään
uutta tietoa sekä käymään läpi jo koettuja asioita. Leikki auttaa myös lapsen toipumisessa
ja kuntoutumisessa, joten leikki toimii niin ennaltaehkäisevästi, itse tilanteessa sekä jälkeenpäin asian käsittelyyn. Leikkiä voidaan käyttää myös havainnollistamaan tulevaa toimenpidettä. (Jaakola & Kouvalainen, 2009, 31.) Oppaaseen koottiin paljon leikkiin liittyviä
ohjeita ja tehtäväideoita, koska tuloksien mukaan se on merkittävässä roolissa ennaltaehkäisemään pistospelkoa. Tuloksien mukaan lapsille tuttu hoitaja voi myös lievittää lapsen
pelkoja, sillä lapsen kohtaaminen ja toimenpiteeseen valmistaminen ovat halitumpia (Kaunismäki ja Korhonen 2017, 6, 32—33). Tuttu hoitaja on myös vanhempien toive (Armanto
& Koistinen 2007, 190—191). Tutun hoitajan käyttö ei ole kuitenkaan aina mahdollista.
Mukana oleva vanhempi on merkittävä asia ja lapsen oikeaoppinen kiinnipitotekniikka tuloksien mukaan auttaa lapsen pelkoihin (Kovamäki & Viitaniemi 2017, 24). Oppaaseen ei
koottu vinkkejä liittyen lapsen kiinnipitämiseen, koska se ei ole keino, jonka avulla vanhempi kotona voisi lasta valmistaa, mutta tärkeä keino kuitenkin hoitohenkilökunnan osata
huomioida.
Tuloksissa tuli myös esiin lapsen palkitseminen. Palkinto, joka annetaan pistoksen jälkeen, voi viedä ajatuksia pois kivusta (Armanto & Koistinen 2007, 185). Palkitsemista eivät kaikki vanhemmat välttämättä halua käyttää, mutta koimme, että vanhemman on hyvä
saada tietoa, kuinka palkitsemista voi käyttää toimenpiteestä suoriutumisen jälkeen. Lisäksi psykologiset keinot, kuten harhautus ja mielikuvien käyttö sekä lapsen omien selviytymiskeinojen hyödyntäminen tulivat esiin tuloksissa. (Erkkilä ym. 2018, 27—29.) Myös
pintapuudutteen käyttö nousi esiin tutkimuksissa, mutta myös muita keinoja sen rinnalla
tulisi käyttää (Jaakola & Kouvalainen, 2009, 29).
Tulokset tukevat opinnäytetyön sekä oppaan tavoitteita, sillä niiden mukaan etukäteen annettu tieto tulevasta toimenpiteestä ja sen eri vaiheista helpottavat näytteenottotilanteesta
selviytymistä (Jaakola ja Kouvalainen 2009, 30). Tulokset antavat tietoutta niin vanhemmille kuin hoitohenkilökunnalle siitä, mitkä seikat ovat merkittäviä lapsen kohtaamisessa
näytteenottohetkellä.
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Oppaasta saatujen palautteiden mukaan menetelmät olivat soveltuvia leikki-ikäisille ja
niitä olisi myös helppo toteuttaa. Vastaajat olivat hyvin yksimielisiä oppaan sisällön selkeydestä ja ulkoasun toimivuudesta oppaaseen sekä sen soveltuvuudesta lapselle.
Oppaasta saatiin palautetta vähemmän kuin alun perin suunniteltiin. Palautteet olivat kuitenkin hyvin yksimielisiä, joten voidaan päätellä, että suuremmalla palautemäärällä eriäviä
mielipiteitä ei välttämättä olisi tullut merkittävästi enempää. Mikäli palautteet olisivat olleet
hyvin ristiriidassa keskenään, olisimme helpommin tullut tulokseen, että palautteen antajia
oli selvästi liian vähän. Palautteilla halusimme tietää oppaan sisällöstä sekä ulkoasusta,
emme sen vaikutuksista pistospelon ennaltaehkäisyyn. Mikäli olisimme halunneet vastauksia siihen, ennaltaehkäiseekö oppaamme pistospelkoa, olisi vastaajien määrä tullut
olla huomattavasti suurempi.
Oppaamme eroaa muista samaan aihepiiriin tehdyistä töistä siten, että sen lähtökohtana
on lasten pistospelko ja pelon ennaltaehkäisy. Oppaassamme ei käydä toimenpiteen kulkua läpi, vaan annetaan keinoja lapsen rauhoittamiseen, rentouttamiseen ja valmistamiseen erilaisten tehtäväideoiden avulla. Oppaamme ei myöskään rajoitu spesifisti tietyn
näytteenottotyypin ympärille, vaan koskee yleisesti pistostilanteita ja keinoja ennaltaehkäistä niihin liittyviä pelkoja.

6.2

Pohdinta

Opinnäytetyön ja sen tuotoksena syntyneen oppaan tarkoituksena oli lisätä tietämystä niin
opinnäytetyöntekijöille, hoitohenkilökunnalle kuin vanhemmillekin. Oppaan tarkoituksena
oli soveltua lastenosastojen käytettäväksi. Opinnäytetyön tekijöiden näkökulmasta tietämys kehittyi lasten kasvun ja kehityksen, pelkojen sekä pistospelon ennaltaehkäisevien
menetelmien osalta. Hoitotyön näkökulmasta opinnäytetyön tuotoksena syntyneessä oppaassa on vinkkejä, joita myös hoitajat työssään voivat hyödyntää, vaikka opas on kohdennettu enemmän vanhempia ajatellen. Oppaasta saatujen palautteiden mukaan vanhemmat kokivat, että opas hyödyttäisi heitä lapsen toimenpiteeseen valmistamisessa ja
opas otettiin hyvin vastaan palautteiden antaneiden keskuudessa.
Opinnäytetyö rakentui lapsen kasvun ja kehityksen sekä lapsen pelkojen käsittelemisen
kautta. Oli tärkeää ymmärtää, millaiset tekijät vaikuttavat siihen, millaiseksi lapsi kasvaa,
mitä lapset pelkäävät ja miksi sekä kuinka lapset käsittelevät omia pelkojaan, ennen kuin
siirtyy menetelmiin, joilla tiettyjä pelkoja, tässä tapauksessa pistospelkoa, voidaan ennaltaehkäistä. Opinnäytetyön tekemisen alussa ajatukset pistospelkoa ennaltaehkäisevistä
menetelmistä tuntuivat haasteellisilta, mutta opinnäytetyön tulosten perusteella voidaan
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sanoa, että monet menetelmistä löytyvät jo valmiiksi perheiden arjesta. Menetelmien käyttöön ei tarvita erikoisia välineitä, vaan perheiden on niitä helppo toteuttaa kotioloissa.
Opinnäytetyöprosessin aikana haasteeksi nousi opinnäytetyön tuotos. Alkuperäisen idean
mukaan, tuotoksena oli tarkoitus olla peli. Tutkimusluvansaantiongelmien ja siitä syntyneen aikatauluongelman vuoksi tuotos päätettiin muuttaa oppaaksi. Peliin olisi ollut tarkoitus tulla myös tietoisku vanhemmille, joten suunnitelmia ei kuitenkaan ihan kokonaan täytynyt muuttaa, kun tuotos vaihtui oppaaksi. Haasteena oppaan tekemisissä oli myös itse
opas, joka päätettiin tehdä digitaaliseen muotoon. Pohdintaa herätti se, millä ohjelmalla
opas tehdään ja millaisia kuvia siihen voidaan käyttää.
Opinnäytetyöprosessi oli pitkä, mutta hyvin opettavainen. Opinnäytetyön aiheen valinnassa haluttiin valita sellainen aihe, jolla olisi merkitystä lasten hoitotyöhön ja sen edistämiseen. Opinnäytetyön tekijät kokivat aiheen tärkeäksi ja opinnäytetyötä tehdessä myös
huomasi, että aihetta olisi hyvä tutkia lisää. Oli myös hienoa, että opas otettiin hyvin vastaan ja se koettiin tärkeäksi ja hyödylliseksi.

6.3

Jatkotutkimusaihe

Opinnäytetyöprosessin haasteiden johdosta saimme työllemme jatkotutkimusaiheen eli
pelin, joka oli alkuun tarkoitus luoda. Peli on erilainen, kuin juuri perinteiset oppaat, mitä
yleensä on tehty. Lisäksi ehdotamme myös, että pelistä voisi kehitellä myös nykyaikaan
sopivan digitaalisen version, sillä lapset kasvavat mitä enenevissä määrin digitaalisten
laitteiden ympäröiminä. Tämän vuoksi me kuitenkin alun alkaen halusimme tehdä pelistä
paperiversion, sillä koimme, että se olisi ollut vaihtelevaa tekemistä teknisten laitteiden
näppäilyn sijasta.
Opinnäytetyötyötä tehdessämme huomasimme myös, että aihetta on tutkittu melko vähän,
joten jatkotutkimus aiheesta on tärkeää. Muuna jatkotutkimusaiheena voisi olla esimerkiksi haastattelumuodossa tehty tutkimus selvittämään lapsien ajatuksia ja pelkoja pistoksista ja kuinka niitä ennaltaehkäistä tai itse pistostilanteessa tapahtuva tarkkailu. Huomioiden perusteella tilannetta helpottavien keinojen käyttäminen ja sen jälkeinen tulosten tulkinta voisivat tuoda mielenkiintoista ja tärkeää tietoa aiheesta.
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LIITTEET
Liite 1. Saatekirje
Hei,
Olemme tuottaneet opinnäytetyömme tuotoksena lapsilähtöisen oppaan lapselle ja vanhemmalle aiheesta lasten pistospelon ennaltaehkäisy. Olemme työmme kannalta nyt siinä
pisteessä, että pyydämme teiltä kommentteja työstämästämme oppaasta. Opas on liitetiedostona tämän sähköpostin yhteydessä. Kysymykset on myös laitettu tämän sähköpostin
yhteyteen liitteeksi ja kommentteja voi laittaa vastaamalla tähän viestiin. Vastaamalla annat luvan käyttää kommenttejasi anonyymisti oppaan laadun parantamisessa sekä opinnäytetyömme raportissa. Mitään henkilötietoja ei kommentteja jättäneistä työhön lisätä.
Kiitos jo etukäteen oppaamme kommentoimisesta
Mikäli sinun lähipiiristäsi löytyy vielä lapsiperheitä, jotka olisivat myös kiinnostuneita kommentoimaan työtämme, otamme ilomielin vastaan kaiken palautteen oppaastamme.
Toivoisimme työmme kiireellisen aikataulun vuoksi kommentit jätettäväksi ensi tiistaihin,
22.12.20 mennessä.
Hyvää joulun aikaa!
Ystävällisin terveisin,
Anni Honkanen ja Emmi Taipale
LAB-ammattikorkeakoulu

29

Liite 2. Oppaan kyselylomake

OPPAAN KYSELYLOMAKE

1. Onko tämä opas mielestänne soveltuva kohderyhmällemme, joka on 3-5 -vuotiaat
ja heidän vanhempansa? Jos ei, niin miksi ei?

2. Onko oppaan ulkoasu miellyttävä ja houkutteleeko se lukemaan oppaan?
Mikä tekisi oppaasta miellyttävämmän ja houkuttelevamman?

3. Onko opas mielestänne selkeä vai jääkö siitä jotain epäselväksi, mitä?

4. Millaiseksi koet oppaan sisällön?

5. Kokisitteko oppaan hyödylliseksi, mikäli sellaiselle olisi tarvetta?
Tukisiko tämän tyyppinen opas lastasi toimenpiteeseen valmistautuessa?

6. Haluaisitteko kommentoida opasta jotenkin muuten, miten?

Kiitos vastauksistanne!

Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti, eikä vastaajien hen-

kilötietoja julkaista missään. Vastauksianne käytetään ainoastaan oppaan laadun parantamiseen sekä vastauksia käydään yleisesti läpi opinnäytetyön raportissa.
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Liite 3. Opas
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Pistospelko – mitä se on?
Lasten pistospelko on todella yleinen pelko. On sanomattakin selvää, että
lapsi ei halua tuntea kipua. Pelkojen taustalla on yleensä jokin ikäväksi koettu toimenpide, joka on aiheuttanut lapselle pelkotilan.
Uudet tilanteet myös usein jännittävät lasta sekä uusi ympäristö, kuten
sairaala. Lapsella voi olla valmiiksi negatiivisia mielikuvia siitä, millaista
sairaalassa on ja että sairaalassa tehtävät toimenpiteet ovat ikäviä. Lasta
onkin hyvä etukäteen valmistella tulevaa toimenpidettä varten ja siten
helpottaa lapsen oloa.
Tämän lapsilähtöisen oppaan avulla lapset saavat yhdessä vanhemman
kanssa vinkkejä toimenpiteeseen, kuten verinäytteenottoon, valmistautumiseen. Ohjeita on oppaassa erilaisia, koska lapsetkin ovat yksilöitä. Se
mikä toimii toisella, ei aina toimi toisella.

Oppaan aluksi haluamme antaa lapselle positiivisen
mielen oppaan läpi käyntiä varten tai esimerkiksi
näytteenottoa edeltävään hetkeen. Tämän vuoksi
loppupuolella on lapselle värityskuva, jonka lapsi
saa värittää oma mielen mukaan. Värityskuva tulee
tulostaa.
Kuva 2. Pixabay. Clker-Free-Vector-Images.
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Kuva 3. Pixabay. Merio.

Keskustele lapsesi kanssa rehellisesti
mihin toimenpiteeseen ollaan menossa
ja mitä se tulee sisältämään. Älä kerro
valheellista tietoa, kuten, että toimenpide ei satu ollenkaan, sillä kipu on yksilöllinen tuntemus.

Kerro lapselle, kuinka käyttäytyä pistostilanteessa. Kerro,
että lasta pidetään kiinni, jotta toimenpide on helpompi
suorittaa, pistos ei satu niin paljoa ja on turvallisempi, kun
lapsi on ihan paikoillaan. Vaikka lasta pelottaa, tilanteessa ei
saisi rimpuilla ja tämän vuoksi vanhemmalle myös ohjataan,
kuinka lasta pidellään kiinni.

Aikuisen rauhallinen ja reipas suhtautuminen auttaa lasta uudessa ja
jännittävässä tilanteessa. Aikuisen rentous tarttuu lapseen, mutta
niin myös hermostuneisuus. Anna lapselle aikaa rauhoittua ja salli
lapsen näyttää tunteensa, anna lapsen esimerkiksi itkeä, mikäli hänestä siltä tuntuu.
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Ennen toimenpidettä rakentakaa lapsen kanssa yhdessä leikkien tilanne kotona, ns. sairaalaleikki, ja lapsi voi leikin aikana tuoda esiin
omia ajatuksiaan ja mahdollisia pelkojaan toimenpidettä kohtaan.
Leikissä voi olla mukana, vaikka lempi lelu, joka myöhemmin voidaan ottaa myös mukaan sairaalaan. Huom! Leikin avulla mennyttä
toimenpidettä voidaan myös käydä läpi eli leikkiä tilanne uudestaan, jossa lapsi voi käydä läpi kokemiaan tuntemuksia.
Pitäkää lapsen kanssa tarinatuokio, jonka aiheena voi olla esimerkiksi ”Nallen ensimmäinen verikoe”. Yhdessä voitte pohtia
pelottaako Nallea jokin ja mistä asioista Nalle voisi saada lohtua ja hyvää mieltä pelottavan asian kohdatessaan, esimerkiksi mieluisen musiikin kuuntelu. Näitä samoja keinoja voitte
myöhemmin hyödyntää, kun lapsi on toimenpiteeseen menossa.
Leikin avulla lapsi käsittelee
omia tuntemuksiaan ja ajatuksiaan toimenpiteestä, mikä vähentää itse näytteenottokertaan kasautuvaa stressiä ja jännitystä. Leikin avulla voidaan
välittää lapselle tietoa oman
kehitystason sekä ymmärryksen
mukaisesti ja näin lieventää ja
ennaltaehkäistä traumaattisia
tapahtumia.

Kuva 4. Pixabay. Mark Baird.

35

Valitkaa yhdessä tapa, jonka avulla lapsi pystyy rentoutumaan. Se voi olla esimerkiksi
mieluisen musiikin kuunteleminen, jota voi
kuunnella kotona ja vaikka odotustilassa kuulokkeiden avulla ennen toimenpidettä tai toimenpiteen aikana, mikäli siitä kokee olevan
apua ajatusten siirtämisessä musiikkiin, pistoksen sijasta.

Rentoutuminen voi olla
ihan pienikin tekeminen
yhdessä, esimerkiksi pelin pelaamisen avulla tulevaa toimenpidettä voidaan käydä läpi ja lapsi
pystyy samalla rentoutumaan ja keskittymään kivaan tekemiseen vanhemman kanssa.

Kuva 5. Pixabay. AnnaliseArt.

Ennen toimenpidettä voi odotustilassa, vaikka lukea
lapselle kirjaa, jotta lapsen ajatukset saavat muualle
ja lapsi voi rentoutua. Lapsen olisi muutenkin hyvä
olla hetki paikallaan, levätä ja rauhoittua ennen toimenpiteen alkua.
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Halutessaan ennen pistokseen menoa voi käyttää myös iholle tarkoitettua
pintapuudutetta, puuduttamaan ihoa ja vähentämään pistoksen aiheuttamaa kipua. Kysy lisää lastasi hoitavalta henkilökunnalta, suositellaanko
puudutteen käyttöä tulevassa toimenpiteessä. Puudutteen käytön lisäksi
on kuitenkin hyvä valmistautua tulevaan toimenpiteeseen myös muiden
tämän oppaan vinkkien avulla.

Ole läsnä lapsellesi. Läsnäololla on tärkeä tehtävä ja
lohduttava aikuinen ja koskettaminen luovat myös lapselle turvallisuuden tunnetta
ja siten vähentävät esimerkiksi kivun tuntemuksia.

Suoritetun toimenpiteen jälkeen voisi olla tärkeää, että lapsi saa
rohkaisua ja kiitosta, joten vaikkapa pieni palkinto jälkeenpäin kertoo lapselle urhollisuudesta ja reippaudesta sekä jättää lapselle hyvän mielen toimenpiteen jälkeen.

Kuva 6. Pixabay. Mabel Amber.
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o Ajatuskartan tekeminen yhdessä voi auttaa asian etukäteen käsittelemisessä. Merkitse ylös lapsesi esiin tuomia pelkoa/jännitystä/mietityttäviä
asioita ja käykää niitä sitten yhdessä läpi.
o Toimenpideleikki esimerkiksi pehmolelulle, vanhempi auttaa leikissä ja on
mukana. Eli leikkikää tilanne etukäteen niin, että lapsi saa tuoda esiin omia
ajatuksiaan tulevasta toimenpiteestä ja niin sanotusti harjoitella sitä.
o Muista myös oppaan lopussa oleva väritystehtävä!

Kuva 7. Pixabay. Gustavo Rezende.
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Kuva 8. Pixabay. Clker-Free-Vector-Images.
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Leikin hyödyllisyydestä:
https://leikkipaiva.fi/leikin-merkitys/
Tietoa mm. lasten kasvusta ja kehityksestä:
https://www.mll.fi/vanhemmille/
Tietoa lasten sairauksista, niiden hoidosta sekä valmistautumisesta hoitoon:
https://www.terveyskyla.fi/lastentalo

Kuva 9. Pixabay. Luis Tequianes.
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Lasten pistospelon ennaltaehkäisy: Opas lapselle ja vanhemmalle, on toteutettu LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä.
Tekstit ja ulkoasu: Anni Honkanen ja Emmi Taipale

