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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyöni aihe on ohje infektioastmaa sairastavan lapsen vanhemmille. Ohje on 

tarkoitettu jaettavaksi Itä-Savon sairaanhoitopiirin (Sosteri) Savonlinnan keskussairaa-

lan lastentautien yksikön asiakkaille. Lastentautien yksikkö kuuluu erikoissairaanhoi-

don piiriin. Se koostuu lastentautien vuodeosastosta, vastasyntyneiden tehohoitoyksi-

köstä sekä lastentautien ja lastenneurologian poliklinikasta. Samassa yksikössä toimii 

naistentautien ja rintakirurgian vuodeosasto. Lastenosaston puolella hoidetaan eri-

ikäisiä lapsia vastasyntyneistä 16-vuotiaisiin. (Rauma ym. 2010.)   

  

Kiinnostukseni aiheeseen heräsi oman poikani astmaoireilun myötä. Etsiessäni tausta-

tietoa aiheesta ja keskustellessani muiden lasten vanhempien kanssa minulle on muo-

dostunut kuva, että infektioastma on hyvinkin yleinen astman muoto pikkulapsilla. 

Merja Kajosaaren mukaan (Siimes & Petäjä 2004, 261) kolmeen ikävuoteen mennessä 

noin 20 - 30 %:lla kaikista lapsista on esiintynyt jossain vaiheessa vinkuvaa hengitys-

vaikeutta. Sain ajatuksen ohjeen toteuttamisesta opinnäytetyönä ollessani vanhemman 

roolissa lastenpoliklinikan käynneillä ja havaitessani, että itse vanhempana olisin tar-

vinnut lisää selkeää tietoa lapsen sairaudesta. Tein aloitteen kysymällä henkilökunnal-

ta, olisivatko he kiinnostuneita aiheesta. Lastentautien yksikön poliklinikan sairaan-

hoitaja kiinnostui aiheesta ja opinnäytetyön kehittely alkoi.  

  

Opinnäytetyö on toteutettu tuotekehitysprosessina. Aikaisemman tutkimustiedon ke-

räämiseen olen käyttänyt apuna kirjallisuuskatsausta (liite 2). Teoriaosuudessa kerron 

infektioastmasta sairautena keskittyen erityisesti rajanvetoon muista astman muodois-

ta. Lisäksi olen kerännyt teoriatietoa potilaan ohjauksesta, perheestä asiakkaana sekä 

perheen ohjauksesta. Opinnäytetyön ja ohjeen tekoa ohjaavat tuotekehitysprosessin eri 

vaiheet ja paneutuminen kirjalliseen ohjeeseen yhtenä ohjausmuotona.  
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä ohje, joka antaa selkeää perustietoa lapsen in-

fektioastmasta: infektioastma sairautena, oireet ja hoito. Ohjeen avulla vanhempi voi 

tunnistaa lapsensa hoitoa vaativat oireet, jotka hän muuten voisi sivuuttaa tavallisiksi 

flunssaan kuuluviksi oireiksi. Oireiden tunnistaminen voi rohkaista ottamaan her-

kemmin yhteyttä lääkäriin. Turhilta antibioottikuureilta voidaan välttyä, kun lapsi saa 

oikean diagnoosin. Astman ja infektioastman välillä on eroja, ja ohje voi olla myös 

hyvä keino erottaa olennaiset asiat näiden kahden välillä väärinymmärrysten välttämi-

seksi. Vanhempien lisäksi myös hoitajat voivat käyttää ohjetta hoitotyön apuna ohja-

tessaan potilasta 

     

3 INFEKTIOASTMA SAIRAUTENA  

 

Infektioastmasta puhuttaessa käytetään myös muita nimityksiä, kuten ahtauttava 

keuhkoputkentulehdus (obstuktiivinen bronkiitti), pikkulasten astma, piilevä astma ja 

infektion laukaisema astma. Kaikissa puhutaan astman muodosta, jonka laukaisee 

hengitystieinfektio ja joka ilmaantuu yleensä 1 – 3-vuotiaille lapsille. Useimmiten 

infektioastmaa esiintyy erilaisten virusinfektioiden yhteydessä ja on ohimenevä lapsen 

kasvaessa isommaksi. Infektioastma on oma sairautensa erottuen atooppisesta astmas-

ta, vaikka uloshengitysvaikeus toistuisikin aina virustaudin yhteydessä. (Jalanko 2012; 

Siimes & Petäjä 2004, 261; Dunder ym. 2006.)  

 

Infektioastmassa hengitystieinfektio laukaisee tulehdusreaktion, joka aiheuttaa keuh-

koputkiin liman kerääntymistä ja limakalvojen turvotusta.  Keuhkoputket ovat yliärty-

vät, ja keuhkoputkien lihaksiston supistuminen aiheuttaa ilmavirtauksen heikkenemis-

tä erityisesti uloshengityksen aikana. Lisäksi lasten hengitysteiden pieni läpimitta yh-

distettynä limakalvoturvotukseen, lisääntyneeseen limaneritykseen ja keuhkoputkien 

lisääntyneeseen supistumisherkkyyteen ahtauttaa ilmateitä ja vaikeuttaa hengitystä. 

Suurimmalla osalla on kyse väistyvästä ja hyvänlaatuisesta taipumuksesta, joka johtuu 

keuhkoputkien pienestä läpimitasta. Erityisesti ei-atooppiset lapset kuuluvat tähän 

ryhmään, joilla oireet johtuvat keuhkoputkien läpimitan pienuudesta tai poikkeavasta 

immuunivasteesta muun muassa viruksille. (Jalanko 2012; Huttunen 2002, 129; Sii-

mes & Petäjä 2004, 261; Pelkonen ym. 2006; Astma 2012.)   
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3.1 Erotus muista astmatyypeistä 

 

Infektioastmassa on erilaiset riskitekijät verrattuna toiseen astmatyyppiin eli atooppi-

seen astmaan (allerginen astma), jonka periytyvyys on todennäköisempää ja jatkumi-

nen aikuisikään on todennäköisempää. Ohimenevän infektioastman riskitekijä on eri-

tyisesti rakenteellisesti ahtaat keuhkoputket, kun taas atooppisessa astmassa riskiteki-

jöitä ovat vanhempien astma, atooppinen ihottuma ja allergiat. Castro-Rodriguezin 

ym. tutkimuksen (2000) mukaan hengityksen vinkuminen ilman hengitystieinfektion 

oireita ja eosonofiiliset leukosyytit veressä toistuvia obstruktiivisia bronkiitteja sairas-

tavalla lapsella viittaavat astmaan. (Dunder ym. 2006.) Oireet kummassakin astma-

tyypissä ovat kuitenkin samanlaiset.  Infektioastmassa voi taustalla olla myös altista-

via tekijöitä, kuten vanhempien tupakointi, perintötekijät, keskosuus ja alle 3 kk kes-

tänyt imetys. Äidin tupakointi raskauden aikana suurentaa lapsen riskiä kokea hengi-

tysteiden ahtautumista, jonka katsotaan voivan johtua keuhkoputkien seinämien pak-

suuntumisesta. (Huttunen 2002, 128 - 129; Storvik-Sydänmaa ym.  2012, 140; Astma 

2012.)  

 

Merja Kajosaaren mukaan (Siimes & Petäjä 2004, 261) alle 3-vuotias lapsi, jolla ei ole 

allergiaoireita, pitkäaikaisia hengitysoireita, eikä hänen vanhemmillaan ole astmaa, ei 

todennäköisimmin ole astmaatikko. Tätä tukee myös Storvik-Sydänmaan ym. käsitys, 

(2012, 140) jonka mukaan ensimmäisen virusinfektion jälkeen koettua astmakohtausta 

ei vielä nimetä astmaksi vaan tällöin puhutaan obstruktiivisesta bronkiitista. Pelkonen 

ym. (2006) kertovat artikkelissaan, että melko vaikeallakin taudinkuvalla astmankal-

taisesti oireilevien imeväisikäisten lasten ja aikuisastmaatikkojen tai kouluikäisten 

astmaatikkojen keuhkoputkien limakalvoilta otetut koepalat poikkeavat toisistaan niin, 

että vuoden ikäisillä lapsilla ei ollut osoitettavissa krooniseen astmaan kuuluvaa eo-

sinofiilista tulehdusta ja tyvikalvon paksuuntumista.      

 

Heikki Peltolan mukaan (Siimes & Petäjä 2004, 167) on viitteitä siitä, että astma voisi 

juontaa juurensa bronkioliitista, joka on hyvin epideeminen tauti Suomessa. Monien 

bronkioliittiin sairastuneiden keuhkot vaurioituvat vuosikausiksi. Lastentautien eri-

koislääkäri Ville Peltolan mukaan (2009) obstruktiivisesta bronkiitista puhutaan, kun 

uloshengityksen vinkuminen on toistuvaa, kun taas alle 2-vuotiaan lapsen ensimmäi-

sen uloshengityksen vinkunan diagnoosi on bronkioliitti. Bronkioliitti on akuutti vi-

ruksen aiheuttama pienten keuhkoputkien ja niitä ympäröivän keuhkokudoksen tuleh-
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dustila (ilmatiehyttulehdus), jonka yleisin aiheuttaja on RS-virus, mutta miltei yhtä 

yleisiä ovat rino- ja enterovirukset. Bronkioliitista kärsivät useimmiten alle vuoden 

ikäiset lapset. (Eskola & Korppi 2012.)  Peltolan mukaan (2009) astmaa sairastavilla 

lapsilla uloshengityksen toistuva vaikeutuminen ja vinkuna tarkoittavat astman vai-

keutumista. Rinovirus aiheuttaa suuren osan näistä ”vinkutaudeista”, ja varsinkin pie-

net lapset tarvitsevat usein sairaalahoitoa rinoviruksen aiheuttaman infektion ja vai-

keutuneen hengityksen vuoksi (Peltola 2009).  

 

Lehtisen mukaan (2010, 12) taudinkuvat obstruktiivisessa bronkiitissa, bronkioliitissa 

ja astmassa ovat hyvin lähellä toisiaan, siksi rajanveto näiden välillä onkin käytännös-

sä liukuva. Lapsilla esiintyy erilaisia astman ilmenemismuotoja eli fenotyyppejä, ku-

ten edellä tulee ilmi. Pikkulasten joukko, joka kärsii toistuvasta hengitysteiden vinku-

nasta ja ahtautumisesta, on hyvinkin heterogeeninen. (Astma 2012.) Heterogeenisia 

vinkuvia astmatyyppejä voidaan pitää ennusteeltaan ja hoidon vaikuttavuuden kannal-

ta erilaisina (Cowan & Guilbert 2012).    

 

3.2 Yleisyys ja esiintyvyys 

 

Ahtauttava keuhkoputkentulehdus ilmaantuu yleisimmin 1 - 3-vuotiaille lapsille. Ob-

struktiivisesta bronkiitista hengitystieinfektion laukaisemana kärsii n. 10 % lapsista. 

(Jalanko 2012.) Lehtisen mukaan (2010, 12, 4) akuutti uloshengitysvaikeus (obstruk-

tiivinen bronkiitti) on tavallisesti leikki-ikäisten hengitysvaikeus ja lähes kaikilla lap-

silla on todettavissa virusinfektio sen yhteydessä. Merja Kajosaaren mukaan (Siimes 

& Petäjä 2004, 261) kolmeen ikävuoteen mennessä n. 20 - 30 %:lla lapsista on esiin-

tynyt vinkuvaa uloshengityksen vaikeutta. Lehtisen mukaan (2010, 13) kaikista lapsis-

ta 10 – 20 % saa vähintään yhden akuutin kohtauksen, jossa uloshengitys vaikeutuu. 

Pienillä pojilla astma on jonkin verran yleisempää kuin tytöillä (Storvik-Sydänmaa 

ym. 2012, 140).     

 

3.3 Oireet ja diagnoosi  

 

Obstruktiivista bronkiittia sairastava lapsi on yleensä nuhruinen, ja hengitys on ähky-

vää. Yleisimpiä oireita ovat puuskittainen ja limainen yskä, hengityksen rohina ja vin-

kuminen sekä tihentynyt hengitys, hengitysvaikeus ja uloshengitysvaikeus. Vinkuna 

kuuluu erityisesti uloshengityksen loppuvaiheessa. Uloshengitys kestää sisäänhengi-
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tykseen verrattuna sitä pidempään, mitä vaikeampi hengenahdistus on. Oireet ovat 

täysin samat kuin astmakohtauksessa. Osalla lapsista oireet ovat lieviä, vain steto-

skoopilla todettavissa, osalla taas vinkuna ja hengitysvaikeus ovat selvästi todettavis-

sa. Lievässä astmakohtauksessa hengitys muuttuu pinnallisemmaksi ja nopeaksi. Vai-

keassa hengenahdistuksessa lapsi on kalpea ja huulet voivat sinertää. Hengitysvaikeus 

ja obstruktio näkyvät apuhengityslihasten käyttönä, jolloin kylkivälit menevät sisään-

hengittäessä kuopalle ja rintalastan kärkeen tulee kuoppa, lapsella on nenänsiipihengi-

tystä ja lapsi käyttää voimakkaasti palleaa hengittäessään raskaasti. Lapsi on lisäksi 

levoton ja väsynyt. Stetoskoopilla kuunneltaessa obstruktiossa ei aina kuulu vinkunoi-

ta vaan uloshengitykseen painottuvaa rohinaa. Vaikeassa obstruktiossa hengitys saat-

taa kuulostaa normaalilta hengityksen pinnallisuuden vuoksi. (Lehtinen 2010, 12; Ja-

lanko 2012; Sippula ym. 2011; Astma 2012; Ivanoff ym. 2006, 110; Mäntyselkä 

2003.)  Keiturin mukaan (Mustajoki ym. 2010) astmakohtauksessa lapsen pelokkuus 

tai levottomuus voivat olla merkki hypoksiasta, jolloin happisaturaatio on alle 90 %.    

 

Storvik-Sydänmaan ym. mukaan (2012, 140) astman nimeäminen edellyttää aina 

asianmukaisten tutkimusten tekemistä. Lehtisen mukaan (2010, 12) obstruktiivisen 

bronkiitin diagnoosi voidaan asettaa, jos sairaus ei täytä bronkioliitin eikä astman kri-

teereitä ja hengitysteissä on todettavissa ohimenevä sileälihaskonstriktio. Heiskanen-

Kosma (2009) toteaa, että diagnoosi ei yleensä ole vaikea, lapsi on yskäinen ja hengi-

tys on tihentynyttä ja ähkyvää. Kajosaaren mukaan (Siimes & Petäjä 2004, 261) ast-

madiagnoosi vinkuvan uloshengityksen toistuessa on yleensä sopimus, jos oireille ei 

ole muuta syytä.          

 

3.4 Ennuste 

 

Virusinfektioiden merkitys astman laukaisevana tekijänä vähenee, kun lapsi kasvaa ja 

hänen keuhkoputkensa vahvistuvat. Se ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, etteikö 

infektio voisi laukaista astmaa uudelleen myöhemmässä iässä. Toistuvasta hengityk-

sen vinkuvasta kärsivän lapsen riskiä saada myöhemmin pysyvä astma on vaikea tun-

nistaa, eikä ole selvää, kuinka riskitekijät siihen vaikuttavat. Martinezin (2002) mu-

kaan obstruktiivisen bronkiitin sairastaneista lapsista noin 30 % sairastuu myöhemmin 

astmaan. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 140; Cowan & Guilbert 2012; Dunder ym. 

2006.) Kajosaaren mukaan (2011) pienellä lapsella voi tästä huolimatta esiintyä 

uloshengityksen vaikeutta hengitystieinfektion yhteydessä ilman, että hänelle olisi 
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kehittymässä astma. Hänen mukaansa varhaislapsuuden astmasta parannutaan usein 

etenkin jos oireiluun ei liity allergisia oireita ja jos oireilu liittyy hengitystieinfektioi-

hin. Myös Turpeisen mukaan (Kinnula ym. 2000) viruksen laukaisemaa obstruktiivis-

ta bronkiittia esiintyy varhaislapsuudessa, mutta se häviää kouluikään mennessä. Sa-

moin Pelkonen ym. toteavat (2006), että suurin osa pääsee hengityksen vinkunasta 

eroon kouluikään mennessä. Näiltä lapsilta puuttuu atopiataipumus ja astmalle tyyp-

pillinen eosinofiilisia soluja sisältävä tulehdus hengitysteistä. Heillä voi olla kuitenkin 

suurempi riski sairastua keuhkoahtaumatautiin aikuisena. Jos lapsella on vakava ast-

ma, hänellä on suurempi riski sairastua atopiaan ja hänen keuhkojensa toimintakyky 

on heikompi kuin niillä lapsilla, joiden astma on lievempi (Cowan & Guilbert 2012).  

 

3.5 Hoito 

 

Obstruktiivisen bronkiitin hoidossa ensisijaisena tavoitteena on lapsen hengenahdis-

tuksen vähentäminen ja erityisesti uloshengitysvaikeuden hoitaminen keuhkoputkien 

ympärillä olevien lihasten supistumista vähentävillä lääkkeillä. Hoidon kulmakivi on 

paikallisesti keuhkoputkiin annettava beetasympatomimeetti kaikenasteisessa hen-

genahdistuksessa. Beetasympatomomeetit (esim salbumatoli ja terbutaliini) ovat no-

pea apu hengenahdistukseen, inhaloituna ne alkavat vaikuttaa yleensä muutamassa 

minuutissa. Niiden teho perustuu keuhkoputkien laajentavaan vaikutukseen, joka syn-

tyy, kun vaikuttava aine stimuloi keuhkoputken sileän lihaksiston sympaattisen her-

moston beeta2-reseptoreita. (Nurminen 2007.) Kellnerin ym. (1996) sekä Kingin ym. 

(2004) mukaan viruksen aiheuttamassa keuhkoputkien ahtaudessa beetasympatomi-

meetin teho on todettavissa mutta kuitenkin vähäinen. (Dunder ym. 2006.) 

 

 Lapselle riittää lääkehoidoksi pelkkä avaava lääke, jos lapsi oireilee vain satunnaisesti 

infektioissa eikä ole infektiokierteessä. Jos obstruktiot ovat toistuvia, lapsi oireilee 

viikoittain tai lapsella on todettu astma, ei hoidossa suositella pelkän avaavan lääk-

keen säännöllistä käyttöä. Tällöin tarvitaan lastenlääkärin ohjauksessa aloitettavaa 

inhalaatiosteroidia (kortikosteroidi). Jos lapsi oireilee kausiluontoisesti, riittää jaksoit-

tainen hoitava lääkitys.  (Mäntyselkä 2003; Dunder ym. 2006; Kajosaari 2011.) Anti-

inflammatoriset astmalääkkeet hoitavat keuhkoputkien tulehdusta paikallisesti vähen-

tämällä tulehdussolujen kertymistä alueelle ja estämällä niiden toimintaa (Nurminen 

2007).   
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Obstruktiivisessa bronkiitissa annetaan usein kortikosteroideja lapsille, koska osalla 

obstruktio-oireita saavista lapsista on astma ja heillä kortikosteroidien on osoitettu 

tehoavan. Virusten aiheuttamassa hengenahdistustilanteissa kortikosteroidien teho 

näyttää olevan erityisesti pieniannoksisena vähäinen. Kuitenkin jaksoittaisesta suu-

riannoksisesta hengitettävästä kortikosteroidilääkityksestä tai lyhyestä systeemisestä 

steroidilääkityksestä on enemmän hyötyä. (Pelkonen ym. 2006; Dunder ym. 2006.)    

 

Käypä hoito -suosituksen mukaan (Astma 2012) pikkulapsilla voidaan aloittaa kolmen 

kuukauden hoitokokeilu anti-inflammatorisilla lääkkeillä kliinisin perustein, jos lap-

sella on ollut vuoden aikana vähintään kolme lääkärin toteamaa hengityksen vin-

kunajaksoa ja jos hän hyötyy avaavasta lääkkeestä. Lisäksi aloituksen kriteereinä on 

jatkuvat oireet, se, että pahenemisvaiheita on ollut tiheästi eli alle kuuden viikon vä-

lein, jolloin lapsi on tarvinnut avaavaa lääkettä 4 kertaa vuorokaudessa ja se, että  lap-

sella on ollut kaksi systeemistä kortisonikuuria alle kuuden kuukauden välein.  Jos 

astman riskitekijöitä ei ole ja oireilu on lievää, tilannetta seurataan.  

 

Alle kouluikäiset lapset tarvitsevat Kajosaaren mukaan (2011) astmalääkkeen ottami-

seen tilajatkeen, jolloin inhaloitava aerosolimuodossa oleva lääke saadaan kokonaan 

hyödyksi. Astman hoidossa oikean inhalaatiotekniikan opettaminen sopivalla laitteella 

ja tekniikan tarkistaminen lääkärikäynnin yhteydessä on erittäin tärkeää. Dunder ym. 

(2006) kertovat, että tilajatke on pienillä lapsilla tehokkain tapa antaa inhaloitava bee-

tasympatomimeetti ja että tilajatkeella annettuna lääke helpottaa hengenahdistusta 

parhaiten. Sairaaloissa ja terveysasemilla on käytettävissä myös spira- tai inhaheb- 

laitteet lääkkeen annosteluun kostean höyryn muodossa (Kajosaari, 2011). Lääkkeen 

anto tilajatkeella on kuitenkin helpompaa kuin esim. sumuttimella ja hoitoajat sairaa-

lassa ovat lyhyemmät, koska lääke voidaan antaa tilajatkeella myös kotona (Dunder 

ym. 2006).   

 

Heiskanen-Kosma (2009) toteaa, että tavallisin virhe on hoitaa obstruktiotaipumukses-

ta kärsiviä lapsia toistuvilla antibioottikuureilla. Usein auskultaatiossa kuultava limai-

suus ja rahina tulkitaan alkavaksi keuhkoputkentulehdukseksi, koska lievä obstruktio 

ei aina aiheuta silminnähtävää hengitysvaikeutta. Myös Mäntyselkä (2003) toteaa, että 

obstruktiivisen bronkiitin hoitoon ei kuulu antibioottilääkitys, ellei lapsi pode samalla 

esim. välikorvatulehdusta. Heiskanen-Kosman (2009) mielestä tärkeää olisikin löytää 

uloshengitysvaikeuteen taipuvaiset lapset ja hoitaa obstrutkiotaipumusta inhaloitavalla 



8 

kortikosteroidilla lastenlääkärin valvonnassa. Mäntyselän mukaan (2003) vaikeaa 

astmaa sairastavien tai paljon oireilevien lasten seuranta kuuluu erikoissairaanhoitoon. 

Jalangon mukaan (2012) on erittäin tärkeää, että lapsi, jolla on viikkoja jatkunut li-

mainen yskä, tuodaan vastaanotolle päiväsaikaan perusteelliseen tilannearvioon. Hoi-

doksi määrätään antibioottien sijaan astmalääkkeitä, jotka tehoavat usein muutamassa 

päivässä yskään.  

 

3.5.1 Lapsen hengityksen lääkkeetön helpottaminen  

 

Kun lapsen hengitys vaikeutuu, avataan lapsen kiristävät vaatteet ja autetaan lapsi 

kohoasentoon tukemalla ylävartaloa esimerkiksi tyynyillä. Puoli-istuva tai istuma-

asento helpottaa hengitystä ja vähentää limakalvoturvotusta. Vatsan seutu ja hartiat 

olisi hyvä olla rentoina. Pienelle lapselle hyvä asento on istua pöydällä nojaten van-

hempansa olkapäähän. Myös tuettua kylkiasentoa voi kokeilla. Lapselle voi antaa höy-

ryhengitystä kylvyssä tai kylpyhuoneessa. Jos lapsella on kuumetta, annetaan kuume-

lääkettä oloa helpottamaan. Astmakohtauksesta kärsivää lasta hoidettaessa vanhempi-

en täytyy säilyttää rauhallisuutensa, ettei tilanne vaikeudu entisestään levottomuuden 

tarttuessa lapseen. Vanhemman on pysyttävä koko ajan lapsen lähellä tuomassa tur-

vallisuuden tunnetta. Ikkunan aukaisu kannattaa, että lapsi saa raikasta ilmaa. Nestei-

den saannista täytyy pitää huolta, koska lisääntynyt hengitystyö ja mahdollinen kuume 

lisäävät nesteen tarvetta, mutta myös siksi, että lima irtoaisi paremmin. Lämmin juo-

tava on liman irrottamiseksi hyvä vaihtoehto. Infektion aikana ei tule harrastaa raskas-

ta liikuntaa. (Koistinen ym. 2004, 205, 186 - 187; Ivanoff ym. 2006, 145, 133.) Kun 

lapsi on terve, on liikunta lääkettä lapsellekin. Hyvä fyysinen kunto edistää infektiois-

ta toipumista, ja liikkumisen kautta syntyvä kuormitus on keuhkoille ja hengitykselle 

hyväksi. Liikunta vahvistaa myös hengitykselle tärkeitä lihaksia ja lisää rintakehän 

liikkuvuutta. (Koistinen ym. 2004, 204; Kajosaari 2011.)        

 

3.5.2 Milloin hoitoon  

 

Hengitystieinfektiota sairastava lapsi täytyy aina viedä sairaalahoitoon, jos hänellä on 

sisään- tai uloshengitysvaikeuksia tai hänen tilansa heikentyy. Vanhemmille on hyvä 

korostaa, että on parempi hakeutua hoitoon, jos on yhtään epävarma tunne lapsen ti-

lasta. Lievissä tapauksissa voidaan selvitä kotihoidolla, jos lapsella on avaavia lääk-

keitä kotona varalla. Niiden käyttö aloitetaan mahdollisimman varhain flunssan il-
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maantuessa eikä jäädä odottamaan yskän pahentumista, koska lapsella, joka on ollut 

hoidettavana ahtauttavan keuhkoputkentulehduksen vuoksi, on selkeä riski saada hen-

genahdistus tai pitkittynyt yskä uuden flunssan yhteydessä. Varhainen lääkityksen 

aloitus voi estää sairaalahoitoa vaativan ahdistuksen kehittymisen; sen vuoksi perheel-

lä tulee olla selkeät ohjeet lääkityksen aloittamisesta. Jos lapsen hengitys on avaavan 

lääkkeen annosta huolimatta useamman tunnin tiheää ja työlästä, täytyy lapsi viedä 

päivystysvastaanotolle.  Lapsi ohjataan tarvittaessa sairaalahoitoon. (Ivanoff ym. 

2006, 146; Koistinen ym. 2004, 205; Jalanko 2012.)  

   

4 POTILAAN OHJAUS 

 

Potilas ja hänen omaisensa tarvitsevat päätöstensä tueksi tietoa, että he voivat päättää 

itse hoidostaan. Tiedon antaminen on terveydenhuollon velvollisuus. Vähäinen tie-

donsaanti on yksi tyytymättömyyden syy potilastyytyväisyystutkimuksissa. Niissä on 

ilmennyt, että potilaat ovat pitäneet saamaansa tietoa riittämättömänä hoidon kaikilla 

osa-alueilla. Ohjaus on tiedon, taidon ja selviytymisen yhteistä rakentamista yhdessä 

ohjaajan ja ohjattavan kanssa, jossa kannustetaan ohjattavaa auttamaan itseään omassa 

elämässään omista lähtökohdistaan käsin. (Torkkola ym. 2002, 8, 23-24; Eloranta & 

Virkki 2011, 15, 11, 19.)    

 

 Hoitotyön osana tapahtuvassa ohjauksessa tulee kunnioittaa asiakkaan ihmisarvoa, 

itsemääräämisoikeutta, vakaumusta ja yksityisyyttä.  Sairastuminen on ihmiselle usein 

uusi ja outo tilanne, joka voi aiheuttaa sairastuneelle ja hänen omaisilleen epävarmuu-

den, avuttomuuden ja turvattomuuden tunnetta. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että 

potilaalle ja hänen läheisilleen on tarjota ymmärrettävässä muodossa olevaa tietoa 

sairaudesta, odotettavissa olevista tutkimuksista ja hoidoista. Potilaan ja omaisen saa-

ma ohjaus vähentää sairauteen liittyvää ahdistusta ja pelkoa. Lisäksi tiedon saannilla 

on rohkaiseva vaikutus potilaan itseään koskevassa päätöksenteossa ja tieto antaa 

valmiuksia itsensä hoitamiseen. Tiedon määrä ei ratkaise tiedon riittävyyttä, vaan oh-

jattavan tulee ymmärtää saamansa tieto ja kyetä hyödyntämään sitä omassa elämäs-

sään.  (Torkkola ym. 2002, 8, 23-24; Eloranta & Virkki 2011, 15, 11, 19.)    
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4.1 Perhe asiakkaana  

 

Perheelle ei nykypäivänä ole yhtä yksiselitteistä määritelmää. Perhe on sosiaalinen 

yhteisö, joka muodostuu toisilleen läheisistä ihmisistä. Lapsen paras ei useinkaan to-

teudu ilman vanhempia tai huoltajia. Lapsen hyvinvointi riippuu perheen hyvinvoin-

nista, vanhempien parisuhteesta ja vanhemmuuden laadusta. Perhekeskeisessä työot-

teessa perhettä kuunnellaan ja arvostetaan perhettä koskevissa päätöksissä ja suunni-

telmissa, korostetaan perhettä itsensä asiantuntijana. Yhdelle perheenjäsenelle tapah-

tunut vaikuttaa kaikkien perheenjäsenten hyvinvointiin. Perhekeskeisessä terveyden-

huollossa lasten ja vanhempien tai huoltajien näkökulma ohjaa toimintaa asiakassuh-

teessa. Perheillä on erilaisia ajattelutapoja ja valmiuksia ottaa tietoa vastaan; jotkut 

ovat täysin riippuvaisia asiantuntijoista, joskus asiantuntemusta on sekä perheellä että 

työntekijällä. Yhteistyötä ja tavoitteiden saavuttamista helpottaisi se, että perhe ja 

ammattihenkilöt kohtaisivat tarpeeksi ajoissa. (Koistinen ym. 2004, 16 - 18, 26.)     

   

Lapsen sairastuminen horjuttaa perhe-elämän tavanomaista rytmiä ja tasapainoa, ja 

toistuva sairastelu kuluttaa koko perheen voimavaroja. Lapsen sairastuminen huoles-

tuttaa aina vanhempia, vaikka sairastuminen ei olisikaan vakava. Vanhemmat väsyvät, 

kun uni jää vähäiseksi ja pinnalliseksi, koska jo kuumeinen ja hengitystieinfektiota 

sairastava lapsi tarvitsee ympärivuorokautista seurantaa ja hoitoa ja lapsen uni on ne-

nän tukkoisuuden ja yskän vuoksi rikkonaista. Vanhempi saattaa valvoa yöllä lapsen 

hengitystä, koska astman pahenemisvaihe voidaan kokea pelottavaksi. Voimavaroja 

kuluttavat ja tilannetta vaikeuttavat lisäksi työkiireet ja työstä poissaolojen järjestämi-

nen. Astmaa sairastavan lapsen vanhemmille voi kertyä runsaasti poissaoloja työstä, 

tai vanhempi saattaa lykätä työhön paluuta lapsen sairauden vuoksi. (Ivanoff ym. 

2006, 153; Kinnunen 2007.)  

 

Astmaperheen arkea koskevassa tutkimuksessa Kinnunen (2007) kertoo, että osalle 

tutkimukseen osallistuneista perheistä astman oireiden ja vaikeutumisvaiheen tunnis-

taminen on ollut vaikeaa, mutta he ovat oppineet tunnistamaan ne kuitenkin ajan kans-

sa. Aika on antanut heille myös varmuutta lapsen lääkityksen lisäämiseen ja vähentä-

miseen, jolloin vanhempien käsitys omista kyvyistään on vahvistunut. Vanhemmat 

ovat yleensä oppineet elämään lapsen sairauden kanssa, ja he korostavat sitä, että sai-

raus ei saa rajoittaa liikaa elämää.         
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Perheet suhtautuvat eri tavalla astmaan ja sen merkitykseen perheessä. Jokinen kertoo 

astmaperheen elämänpolkuja käsittelevässä tutkimuksessaan (1999, 92), että eri ta-

voilla astmaan suhtautuvia perhetyyppejä ovat rajojen etsijät, ihanne-elämän tavoitte-

lijat, elämäntapa-astmaperheet ja astma luonnollinen osa elämää -perheet. Näistä per-

heistä rajojen etsijät eivät halua muuttaa perheen elämää lapsen astman vuoksi, kun 

taas elämäntapa-astmaperheessä kaikki ratkaisut tehdään lapsen astman pohjalta. Ra-

jojen etsijät huomaavat rajoja kokeilemalla, mikä aiheuttaa lapsen kunnon huonone-

misen, ja he tavoittelevat hyvän elämän ja astman hoidon tasapainoa etsimällä ja ko-

keilemalla mutta kuitenkin laiminlyömättä lapsen astman hoitoa. Rajojenetsijävan-

hemmat opastavat lasta kuuntelemaan omaa kehoaan ja tunnistamaan tilanteet, joita 

välttää. Elämäntapa-astmaperheet paneutuvat astman hoitoon huolellisesti, he viettä-

vät aikaa astmaan liittyvien harrastusten parissa ja ovat saneeranneet perheen kodin 

huolella astmalapselle sopivaksi. Ihanne-elämäntavoittelijat haluavat lapsen sairastut-

tuakin elää ihanteensa mukaista lapsiperheen elämää ja tehdä asioita, joita normaali-

perheet tekevät ja harrastavat yhdessä. He kokevat usein pettymyksiä suunnitelmien 

muuttuessa astman luonteeseen kuuluvien äkillisten muutosten vuoksi. Perheenjäsenet 

menettävät voimavaroja kadotetun terveyden suremiseen, ja vanhemmat kokevat ole-

vansa huonoja vanhempia. Perheissä, jossa lasten astma on luonnollinen osa perheen 

elämää, astman puhkeaminen voidaan kokea perheen osaksi langenneena kohtalona 

ajatellen, että sairaudet ovat osa elämää. (Jokinen 1999, 92 - 94.)     

 

Jokisen tutkimuksessa (1999, 83) tulee ilmi, että astmaa sairastavien lasten vanhem-

mat käyttävät lapsen hoidossa jonkin verran perinteisiä hoitomuotoja, joita käytetään 

yleensä, kun lapsella on nuha, yskää tai kuumetta. Näitä keinoja ovat mm. lepo ja 

lämmin juotava, joista mainittakoon lämmin viinimarjamehu. Vanhemmat pyrkivät 

lievittämään lapsen kipua ensisijaisesti levolla, seurustelulla, hellittelyllä ja laittamalla 

lapselle mieluista ruokaa. Vasta näiden keinojen jälkeen turvaudutaan kuumelääkkee-

seen; vanhemmat suhtautuvat varovaisesti lapsen lääkitsemiseen.   

 

4.2 Perheen ohjaus  

 

Lapsen sairastuessa vanhemmat tarvitsevat tukea omaan jaksamiseensa, mutta lisäksi 

heidän täytyy jaksaa tukea sairasta lasta ja hänen sisaruksiaan. Vanhempien tehtävä on 

auttaa lasta sopeutumaan sairauteensa, koska pienellä lapsella ei ole kehityksellisiä 
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edellytyksiä sairauden ymmärtämiseen. Myös sisaruksille täytyy antaa tietoa sairau-

desta ja sen hoidosta. (Koistinen ym. 2004, 32.)  

 

Kinnusen tutkimukseen (2007) osallistuneiden vanhempien mielestä lapsen astman 

vaikeutuminen näkyy usein lapsen ärtyisyytenä ja kiukkuisuutena, jolloin vanhemmat 

ovat pohtineet, kuinka epätoivottuun käyttäytymiseen tulisi puuttua. Keiturin mukaan 

(Mustajoki ym. 2010, 579) obstruktiivisesta bronkiitista kärsivän lapsen ja hänen van-

hempiensa pelkoa vähennetään jatkuvalla tiedottamisella sekä asiantuntevalla ja rau-

hallisella toiminnalla. Rauhallinen käytös on tärkeää, kun hoidetaan hengenahdistuk-

sesta kärsivää lasta, koska lapsi voi kokea tukehtumisen tunnetta ja siitä johtuvaa kuo-

leman pelkoa. Pelko lisää hengenahdistusta, joten lasta ei saa jättää koskaan yksin 

huoneeseen. Leikki-ikäinen lapsi voi kokea pelkoa, ahdistusta ja jopa taantumusta 

sairaalahoidossa. Lapsi täytyy valmistella uusiin tilanteisiin aina rauhallisesti, tutustu-

en ja sylissä pitäen. (Ivanoff 2006, 111; Koistinen ym. 2004, 32.) 

 

Jokisen tutkimuksen mukaan (1999, 85 - 86) monet astmaa sairastavan lapsen van-

hemmista ajattelevat, että astman perustiedon antaminen on sairaalan tehtävä ja että 

vanhemmat soveltavat saamaansa tietoa lapsensa hoidossa. Vanhemmat kokevat ole-

vansa sairaalan armoilla tiedonsaannin suhteen, koska heidän on pakko luottaa tervey-

denhuollon asiantuntemukseen omien tietojen ollessa vähäisiä. Osalla vanhemmista 

heidän odotuksissaan ja kokemuksissaan tiedonantajan roolissa esiintyy lääkäri, osalla 

sairaanhoitaja.  Kaikki vanhemmat eivät kykene tiedon soveltamiseen ilman tukea. 

Sairaalan merkitystä tiedonantajana heikentävät vaikea kieli ja monimutkaiset ohjeet. 

Vanhempien mielestä sairaalassa käytetään liikaa ammattisanastoa ja vierasperäisiä 

käsitteitä ja ohjeet ovat monimutkaisia ja epäselviä. Vanhemmat haluavat enemmän 

käytännön tietoa, jolla teoriatieto lapsen astmasta voidaan sovittaa perheen arkipäi-

vään. Perheet haluavat hankkia astmasta tietoa myös itse. Omaehtoiseen tiedonhankin-

taan he käyttävät erilaista kirjallisuutta ja tiedotusvälineitä. Vanhempien mielestä tie-

donhankintakanavien käyttöä hankaloittaa tiedon paljous ja se, että ei ole helppoa 

erottaa, mikä tieto on luotettavaa. (Jokinen 1999, 90.)  

     

Sellaiset perheet, joiden lasten astmadiagnoosi on tehty sairaalan vuodeosastolla, ovat 

saaneet alkuvaiheessa levollisemman ja luottavaisemman kokemuksen ja kokevat saa-

neensa enemmän ohjausta kuin sellaiset perheet, joiden astmadiagnoosi on tehty poli-

klinikalla. (Jokinen 1999, 86 - 87.)   
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4.3 Kirjallinen ohje 

 

”On arvioitu, että asiakkaat muistavat 75 % siitä, mitä he näkevät, ja vain 10 % siitä, 

mitä he kuulevat” (Kyngäs ym. 2007, 73).  

 

Kirjallisella ohjausmateriaalilla tarkoitetaan erilaisia kirjallisia ohjeita ja oppaita, jotka 

voivat olla yhden sivun mittaisia ohjeita tai useampisivuisia kirjasia tai oppaita. Kirjal-

lisen ohjeen tulee olla asiakkaalle sopiva, hänen tietojensa ja tarpeidensa mukainen, ja 

sen ymmärrettävyyteen tulee kiinnittää huomiota. Asiakas voi käyttää ohjetta itseopis-

keluun, jos ohje on hyvin suunniteltu, tehokas, oikein suunnattu ja asiakkaan oppimis-

kyvyn huomioiva. Ohje tulee olla tarjolla sopivassa paikassa ja sopivaan aikaan. Oh-

jeesta täytyy tulla ilmi, kenelle ohje on suunnattu ja mikä on sen tarkoitus. Ohjeessa 

on hyvä huomioida, miten esimerkiksi sairaus vaikuttaa asiakkaan mielialaan tai sosi-

aalisiin suhteisiin, sisällön on hyvä olla kattava käsitellen muutakin kuin pelkkää fyy-

sistä vaivaa ja sen hoitoa. Sisältö voi vastata esimerkiksi kysymyksiin mitä, miksi, 

miten, milloin ja missä. Hyvin laadittu kirjallinen materiaali voi auttaa asiakasta sitou-

tumaan hoitoonsa. Materiaali voidaan antaa ennakkoon tutustuttavaksi niistä asioista, 

joita tullaan käsittelemään myöhemmin ohjauksessa, jolloin asiakkaalle jää aikaa rau-

hassa perehtyä asioihin. Kun asiakas on perehtynyt ennakolta aiheeseen, on asiasta 

keskusteleminen ja puheeksi ottaminen ohjaustilanteessa helpompaa. (Kyngäs ym. 

2007, 124 - 126; Kyngäs & Hentinen 2008, 115.)   

 

Parhainkaan kirjallinen ohje ei voi sisältää tarpeeksi yksityiskohtaista tietoa jokaiselle 

potilaalle, eikä se pysty vastaamaan potilaan jokaiseen kysymykseen. Hyvään ohjauk-

seen kuuluu täydentää ohjeita potilaan tarpeita vastaaviksi. Lisäksi on hyvä olla tietoa 

mihin lukija voi ottaa yhteyttä tai mistä hän saa hankittua lisätietoa. (Torkkola ym. 

2002, 32; Kyngäs ym. 2007, 126.) Aikomuksenani onkin toteuttaa sellainen potilasoh-

je, joka antaa yleistietoa sairaudesta ja ohjeita toimintatapoihin lapsen sairastuessa. 

Ohje toimii muistin virkistäjänä vanhemmille, jos lapsi on ollut aikaisemmin hoidetta-

vana obstruktiivisen bronkiitin vuoksi osastolla tai jos vanhempi on saanut ohjeen 

epäiltäessä lapsen infektioastmaa.  Ohjetta voi käyttää tukimateriaalina lasta hoidetta-

essa kotona, mutta sen lisäksi hoitohenkilökunta voi lisätä yksilöllisempiä hoito-

ohjeita esim. lääkärin määräämän lääkkeen ottoon sille varattuun tilaan ohjeessa. Op-

timaalista olisi ohjeen vaikuttavuuden kannalta, että ohje tavoittaisi myös sellaisten 
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lasten vanhempia, joiden lapsi ei välttämättä ole ollut osastohoidossa obstruktiivisen 

bronkiitin vuoksi. Tämä vaatii hoitohenkilökunnalta aktiivisuutta sen suhteen, että he 

muistaisivat ohjeen olemassaolon, jos joku esimerkiksi ottaa aiheen puheeksi muuta 

asiaa koskevalla käynnillä.     

 

Kirjallisessa potilasohjeessa tekstin on oltava selkeää ja on puhuttava ymmärrettävää 

kieltä niin, että tieto aukeaa vastaanottajalle ensilukemalta. Hyvässä ohjeessa puhutel-

laan potilasta ja teitittely sopii aina. Ohjeessa tulee käyttää selkeää kieltä ja termejä 

jotka ovat yksiselitteisiä, tuttuja ja konkreettisia. Lääketieteellisten termien sisältö 

pitää määritellä. Ymmärrettävässä kirjallisessa ohjeessa käsitellään vain yksi asia teks-

tikappaleessa, käytetään selkeästi luettavaa kirjasintyyppiä ja riittävää kirjasinkokoa. 

Lisäksi voidaan käyttää kuvia, kuvioita, kaavioita ja taulukoita, jos ne ovat asianmu-

kaisia. Tärkeitä asioita ohjeessa voi korostaa esimerkiksi alleviivauksilla tai muilla 

korostuskeinoilla. Ohjeen väriin ja kokoon kannattaa kiinnittää huomiota. Luettavuu-

den kannalta tärkeitä osia ovat otsikko ja väliotsikot. Otsikon tehtävänä on herätellä 

lukijan mielenkiinto ja kertoa ohjeen aihe selkeästi. Väliotsikot jakavat tekstin sopi-

viin lukupaloihin ja auttavat lukijaa ”kahlaamaan” tekstin loppuun asti. (Kyngäs ym. 

2007, 127; Jämsä & Manninen 2000, 56; Torkkola ym. 2002, 37, 39 - 40.)  

 

5 TUOTEKEHITYSPROSESSI 

 

Toteutan kirjallisen ohjeen tuotekehitysprosessina. Sosiaali- ja terveysalan tuotteen 

tarkoituksena on asiakkaan terveyden, hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edistäminen, 

olipa sitten kyse aineellisen tai aineettoman tuoteidean tuotteistamisesta. Painotuot-

teen tarkoitus on informoida tai opastaa viestin vastaanottajaa. (Jämsä & Manninen 

2000, 24, 56.)   

 

Jämsän ja Mannisen mukaan (2000, 28) painotuotteen suunnittelu etenee tuotekehi-

tyksen vaiheiden mukaan. Ensimmäisenä tunnistetaan kehittämistarpeet ja ongelmat, 

minkä jälkeen siirrytään ideavaiheen kautta tuotteen luonnostelu- ja kehittelyvaihee-

seen ja lopuksi viimeistelyvaiheeseen. Vaiheet integroituvat toisiinsa niin, että edelli-

nen vaihe ei välttämättä ole päättynyt seuraavan vaiheen alkaessa.  
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5.1 Ongelmien ja kehittämistarpeiden tunnistaminen  

 

Tuotekehitysprosessi lähtee Jämsän ja Mannisen mukaan (2000, 29) liikkeelle ongel-

mien ja kehittämistarpeiden tunnistamisesta. Tavoitteena on käytössä olevan palvelu-

muodon parantaminen, olemassa olevan tuotteen lisäkehittely tai kokonaan uuden 

materiaalin tai palvelutuotteen tuottaminen. Ongelman ja kehittämistarpeen täsmen-

tämisessä keskeistä on selvittää ongelman laajuus ja se, keitä asiakasryhmiä ongelma 

koskettaa ja kuinka yleinen se on. (Jämsä & Manninen 2000, 31.)  

 

Sain idean infektioastmaa sairastavan lapsipotilaan perheelle suunnatusta potilasoh-

jeesta alun perin oman kokemuksen kautta. Lapseni sairastaa infektioastmaa, ja minul-

le on muodostunut lapseni sairauden aikana sellainen kokemus, että perhe tarvitsee 

enemmän suunnattua tietoa sairaudesta, sen tunnistamisesta, lapsen kotihoidosta, sai-

raalahoidon tarpeesta, lääkinnästä sekä ennusteesta niin, ettei infektioastmaa sekoitet-

taisi varsinaiseen astmaan. Lähdin liikkeelle tuotteen kehittämisessä kysymällä suo-

raan Savonlinnan keskussairaalan lastentautien yksikön henkilökunnalta, olisiko sillä 

tarvetta infektio-astmasta kertovalle ohjeelle. Sain myönteisen vastauksen. Aloitin 

aiheeseen perehtymisen tekemällä kirjallisuuskatsauksen obstruktiivisesta bronkiitista 

erityisesti lääketieteelliseltä kannalta. Ongelman laajuus ja yleisyys, jonka miellän 

tässä tapauksessa infektioastman yleisyydeksi, tulee ilmi teoriaosuudessa.    

 

5.2 Ideavaihe  

 

Jämsän ja Mannisen (2000, 35) mukaan sen jälkeen, kun varmuus kehittämistarpeesta 

on saavutettu, lähdetään etsimään eri toteutusvaihtoehtoja ideointiprosessin avulla. 

Tätä vaihetta kutsutaan ideavaiheeksi, jossa etsitään avoimella ja sallivalla otteella, 

millainen tuote auttaa ongelmanratkaisua ja vastaa eri tahojen tarpeisiin. Ideavaiheessa 

on aiheellista pitää ”aivoriihi” tilaajan kanssa, jossa mietitään yhdessä, mitä potilasoh-

je voisi sisältää ja minkälainen sen tulisi olla tarpeeseen perustuen.  

 

Olen käynyt sähköpostikeskustelua lastenosaston hoitajan kanssa siitä, mitä potilasoh-

je voisi sisältää antaen hänelle erilaisia ehdotuksia sisällöstä. Keskustelussa ehdotin 

ohjeessa käsiteltäviä asioita, joista seuraaviin tuli hoitajilta myöntävä vastaus: perus-

tieto infektioastmasta; mitä se on, miten esiintyy, oireet, ennuste erottaen sen astmas-

ta, kotihoito, lääkitys (pääpiirteittäin) ja milloin lääkäriin. Lisäksi ehdotin, voisiko 
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otsikkona olla jokin kysymys, mutta hoitajien mielestä infektioastma-nimen täytyy 

näkyä otsikossa tavalla tai toisella.  Hoitaja oli lisäksi keskustellut lastenosaston yli-

lääkärin kanssa ja saanut häneltä kommentin, että oireisto ja lääkitys on kovin erilai-

nen joka lapsella, yhtä, kaikille sopivaa ohjetta on haastava tehdä. Tämä kommentti 

ohjasi minua tekemään aiheesta yleisohjetta, joka on enemmän tietoa antava kuin yk-

silöllisesti ohjaava.  

 

5.3 Luonnosteluvaihe  

 

Luonnosteluvaihe alkaa Jämsän ja Mannisen (2000, 43) mukaan sen jälkeen, kun on 

päätetty, millainen tuote aiotaan suunnitella ja valmistaa. Luonnosteluvaiheessa tulee 

ottaa selville tuotteen laadun turvaamiseksi tuotteen asiasisältö, palvelujen tuottaja, 

rahoitusvaihtoehdot, asiantuntijatieto, arvot ja periaatteet, toimintaympäristö, säädök-

set ja ohjeet, sidosryhmät sekä asiakasprofiili. Tuotteen laatu syntyy ottamalla huomi-

oon eri osa-alueiden ydinkysymykset suunniteltavan tuotteen kannalta.    

 

Opinnäytetyötä tehdessäni perehdyn aikaisempaan tutkimustietoon aiheesta sekä lää-

ketieteelliseltä että hoitotyön kannalta. Pystyäkseni tekemään hyvän kirjallisen ohjeen 

minun täytyy perehtyä myös potilaan ohjaukseen ja kirjallisen ohjeen tekoon teorias-

sa. Selvittämällä asiakasprofiilin saan selville, millaisia hyödyn saajat ovat tuotteen 

käyttäjinä. Hyödynsaajia ovat lasten perheet, sairastava lapsi on hyödynsaajana van-

hempiensa kautta. Hoitohenkilökunnan perheille antama kotihoidon ohjaus voi helpot-

tua, kun sillä on tarjota ohje kotiin antamaan tietoa sairaudesta. Ohjeessa olisi hyvä 

olla vapaata tilaa yksilöllisten ohjeiden kirjoittamista varten. Jämsän ja Mannisen mu-

kaan (2000, 21) luonnosteluvaiheessa saadaan muodostettua synteesi, jossa konsepti 

muodostuu tuotekuvaukseksi. Ohjeen luonnosteluvaihe on ollut konkreettisesti käyn-

nissä koko ajan teoriapohjaa rakentaessani. Olen siirtänyt tiedon karttuessa sellaiset 

asiat teoriaosuudesta luonnostelupaperille, jotka haluan välittää ohjeen lukijalle.     

 

5.4 Tuotteen kehittelyvaihe  

 

Jämsän ja Mannisen mukaan (2000, 54) luonnosteluvaiheen jälkeen on vuorossa tuot-

teen kehittelyvaihe, jossa aletaan paneutua itse tuotteen valmistamiseen. Informoivaa 

tuotetta tehdessä on osattava paneutua tiedon vastaanottajan asemaan, jotta ymmärtäi-

si, mitä tuotteelta odotetaan. Ongelmana informaation välittämiseen tarkoitetun tuot-
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teen tekemisessä on asiasisällön valinta, sen määrä sekä tietojen muuttumisen tai sen 

vanhentumisen mahdollisuus.   

 

Asiantuntijatekstiä täytyi muokata sellaiseksi, että lukija ymmärtää lukemansa. Teksti 

ei voi olla potilasohjeessa enää samanlaista kuin se on teoriaosuudessa, tavoitteena on 

kertoa asiat ymmärrettävällä tavalla ja ytimekkäästi. Kehittelyvaihe yhdessä tuotteen 

viimeistelyvaiheen kanssa on painotuotteen tekovaihe. Olen kysynyt ohjeen vastaanot-

tavalta organisaatiolta, onko sillä vaatimusta tuotteen ulkonäön suhteen, esimerkiksi 

valmista pohjaa potilasohjeelle. Organisaatiolta ei tullut vaatimuksia tai toivomuksia 

asiaan liittyen. Päädyin luonnostelemaan tuotteen puoliksi taitetulle A4-kokoiselle 

paperille. Kehittelyvaiheessa suunnittelin käyttäväni ohjeeseen oman lapsen piirtämää 

kuvaa tai kuvia.   

 

Opinnäytetyön suunnitelmaseminaari pidettiin tuotteen kehittelyvaiheen aikoihin. Sii-

hen osallistui neljä pienten lasten äitiä, joista kolmella on kokemuksia lapsen infektio-

astmasta. He kokivat tiedon annon infektioastmasta tärkeäksi. Seminaari osoittautui 

hyväksi avuksi tuotteen kehittelyvaiheelle, koska saimme aikaan hedelmällistä kes-

kustelua aiheesta. Yhdeksi aihealueeksi keskustelussa nousi se, onko inhaloitavasta 

kortikosteroidihoidosta kertominen ohjeessa tärkeää, koska kyseessä on yleisohje. 

Erityisesti yksi äiti oli sitä mieltä, että kortisonihoidosta kannattaa ehdottomasti ker-

toa. Yhteistuumin pohdimme kokemuksiimme perustuen, että kortikosteroidihoito 

aloitetaan oireilevilla lapsilla herkästi, joten aion kertoa siitä ohjeessa.  Tämä voi osal-

taan auttaa vanhempia kieltäytymään turhista antibioottikuureista, kun heillä on tieto 

oikeanlaisesta hoitavasta lääkkeestä. Antibioottien turhuutta ja kortikosteroidihoidon 

tärkeyttä infektioastman hoidossa myös Heiskanen-Kosma (2009) ja Mäntyselkä 

(2003) artikkeleissaan korostavat. Ohjeen infektioastman hoitoa käsittelevässä osuu-

dessa paneudutaan yleisesti käytetyn lääkehoidon lisäksi myös lääkkeettömään hengi-

tyksen helpottamiseen, koska lukijalla ei välttämättä ole vielä tarkoituksenmukaisia 

lääkkeitä käytössä ja hengityksen helpottaminen lääkkeettömästi soveltuu kaikille. 

Toisena keskeisenä puheenaiheena oli kuvien käyttö.  Valokuvan ottaminen esimer-

kiksi oman lapsen astmalääkkeenottotilanteesta osoittautui hyväksi ehdotukseksi, kun 

taas lapsen piirrokset aikuisille suunnatussa ohjeessa eivät saaneet suurta kannatusta.  

 

Tehdessäni varsinaista ohjetta törmäsin asioiden lyhyesti ja napakasti esittämisen on-

gelmaan, koska asia on niin monisyinen. Päädyin muotoilemaan ohjeeseen sellaisia 
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lauseita, jotka kuvailevat mahdollisimman selkeästi mutta kuitenkin monipuolisesti 

sanomaa, jonka haluan kertoa. Koska asiasisältöä on paljon, joudun käyttämään font-

tikokoa 12. Vaikka isompi fonttikoko helpottaisi ohjeen lukemista, oletan kuitenkin, 

että isompi fonttikoko ei lisäisi ohjeen kiinnostavuutta, koska vanhempi, joka on kiin-

nostunut aiheesta ja on tietoa vailla, lukee ohjeen joka tapauksessa. Otsikko ”Tunnista 

ja hoida lapsen infektioastma” voi herättää kiinnostusta myös sellaisissa vanhemmis-

sa, joiden lapsilla ei ole diagnoosia, kun taas otsikko ”Ohje infektioastmaa sairastavan 

lapsen vanhemmalle” voi viestittää, että ohje on tarkoitettu vain sellaisten lasten van-

hemmille joiden hoito-ohjeistus on jo selvillä.       

 

5.5 Tuotteen viimeistelyvaihe  

 

Tuotteen viimeistelyvaiheessa on hyvä saada esitestaus ja palautetta sellaiselta henki-

löltä, jolle tuote on entuudestaan tuntematon.  Viimeistelyssä hiotaan yksityiskohtia ja 

suunnitellaan, kuinka tuotteen jakelu ja markkinointi tapahtuu. (Jämsä & Manninen 

2000, 80.)   

 

 Olen pyytänyt palautetta ohjeesta ohjaavalta opettajalta, opiskelijakollegoilta ja opin-

näytetyön työelämäohjaajalta. Ohjaavan opettajan palaute ensimmäisestä versiosta 

ohjasi ohjetta vielä yksinkertaisempaan suuntaan. Yksinkertaistin otsikoita ja kappa-

leita selkeimmiksi. Otsikoiden alla esiintyvät asiat on esitetty luettelomaisesti. 

 

 Ohjaavan opettajan palautteen jälkeen vein korjatun version esitestattavaksi lastentau-

tien yksikköön. Sain palautetta sähköpostitse kahdelta hoitajalta. Hoitajat halusivat 

vaihtaa muutaman kohdan ohjeesta, jotka huomasin itsekin erittäin tärkeiksi huomi-

oiksi. Otsikko ”Milloin hoitoon”, muutettiin otsikoksi ”Milloin lääkäriin”. Lause 

”Avaavan lääkkeen käytöstä huolimatta…” tarkennettiin ymmärrettävämmäksi: 

”Keuhkoputkia avaavan lääkkeen…”, samoin kuin lause ”Tarvittaessa aloitetaan inha-

loitava…” muutettiin selittävämmäksi: ”Tarvittaessa aloitetaan inhaloitava eli hengi-

tettävä…” Myös lause ”…aloita niiden käyttö mahdollisimman pian…” muutettiin 

muotoon ”…aloita niiden käyttö heti flunssan oireiden ilmaannuttua”. Lisäksi hoitajil-

ta tuli ohjeesta kommentti: ”Se on mielestämme tosi hyvä.”  

 

Ohjeen ulkonäköön ja muotoiluun lastentautien yksiköltä ei siis muutosehdotuksia 

tullut. Opiskelijakollegoiltani saadusta suullisesta tai sähköpostin kautta annetusta 
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palautteesta ilmeni, että ohjeesta löytyy kaikki tarvittavat asiat ja ulkonäkö on asian-

mukainen, korjausehdotuksia ei tullut. Yksi kommentti kuitenkin oli se, että olisiko 

hyvä kertoa, mitä kuumelääkettä antaa lapselle. Päädyin kuitenkin pitämään virkkeen 

sellaisenaan, koska markkinoilla on nykyisin useita lapsillekin sopivia kuumelääkkei-

tä.  Erityisesti kappale, jossa on ohjeita lapsen olon ja hengityksen helpottamiseen, sai 

tunnustusta tarpeellisuudestaan. Viimeistelyvaiheessa päädyin laittamaan ohjeeseen 

kuvan, jossa oma poikani ottaa inhaloitavaa astmalääkettä. Tuotteen jakelu tapahtuu 

lastenosaston tiloissa, luultavasti poliklinikan odotustilassa, ja se on lisäksi hoitajien 

saatavilla.    

 

5.6 Tuotteen arviointi 

 

Tuotetta voi arvioida sen laadun kannalta. Laatu tarkoittaa tuotteen ominaisuuksista 

muodostuvaa kokonaisuutta, johon perustuu tuotteen kyky täyttää siihen kohdistuvat 

odotukset. Laatukriteerit ovat laadun varmistamiseksi valittuja ominaisuuksia.  Laa-

dukas tuote vastaa käyttäjän tarpeisiin. (Jämsä & Manninen 2000, 127.) Toisin sanoen 

tuotteen laatua arvioidaan verraten valmista tuotetta kirjallisen ohjeen laatukriteereihin 

(Kyngäs ym. 2007, 124 - 127; Kyngäs & Hentinen 2008, 115; Torkkola ym. 2002, 

115, 37 - 40.) ja tuotteen kehittelyvaiheissa ilmenneisiin tekijöihin. Lisäksi tuotteesta 

arvioidaan sen esteettisyyttä. Esteettiseen voimaan vaikuttavat asiakkaan tarpeen, ai-

kaisempien kokemuksien ja tuotteen antaman aisti-informaation kohtaaminen asiak-

kaan kokemusmaailmassa. Kiinnostus tuotetta kohtaan voi herätä värin ja muodon 

avulla. (Jämsä & Manninen 2000, 103.)       

 

Olen pyrkinyt tekemään ohjeen sisällöstä tarkan sen vastatessa kysymyksiin: mitä, 

miksi, miten, milloin ja missä. (Kyngäs ym. 2007, 126). Ohjeessa kerrotaan mistä in-

fektioastmassa on kysymys, miksi astmankaltaisia oireita esiintyy, miten lasta hoide-

taan ja milloin hänet tulee viedä lääkäriin. Pääasia tuotteen teossa oli se, että ohje tulee 

olemaan asiakkaalleen sopiva ja hänen tarpeidensa mukainen (Kyngäs ym. 2007,124). 

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ohjeeseen on laitettu faktatiedon lisäksi konkreetti-

sia toimintaohjeita. Toimintaohjeiden tärkeyttä puoltaa Jokisen tutkimus (1999, 83), 

jossa tulee ilmi että vanhemmat haluavat ohjaukselta enemmän käytännön tietoa. 

Ymmärrettävän tiedon puute voi olla suurin este hoidon toteuttamiselle. Motivaation 

syntymisen kannalta on välttämätöntä saada tietoa, joka jäsentää tilannetta ja auttaa 

ymmärtämään hoidon merkityksen. (Kyngäs & Hentinen 2008, 29.) Toinen oleellinen 
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asia tuotteen teossa oli myös se, että ohjeesta selviää, kenelle se on tarkoitettu ja mikä 

on sen tarkoitus (Kyngäs ym. 126). Tätä asiaa ajaa ohjeen otsikko ”Tunnista ja hoida 

lapsen infektioastma”. Otsikossa on käytetty vanhempia puhuttelevaa muotoa, ja siitä 

selviää, että asiasisällöstä löytyy tietoa oireista ja hoidosta. Otsikon tehtävä onkin ku-

vata asia ja herättää kohdejoukon huomio.  Pääotsikon lisäksi myös tekstissä on käy-

tetty vanhempia puhuttelevaa muotoa, jota on tärkeä käyttää erityisesti silloin, kun 

ohjeessa on käytännön toimintaohjeita. Ohjeen takasivulle on laitettu linkki astma- ja 

allergialiiton internetsivustolle, josta vanhemmat voivat halutessaan etsiä lisätietoa. 

(Torkkola ym. 2002, 36; Kyngäs ym. 2007, 126.)  

 

Lopullisessa tuotteessa tekstin kuuluu olla selkeää ja ymmärrettävää, eikä siinä saa 

olla varaa väärille tulkinnoille. Ohjeen saama palaute työelämäohjaajilta ja opiskelija-

kollegoilta tuotteen viimeistelyvaiheessa auttoi muokkaamaan sisällön lopullisesti 

selittävämpään ja selkeämpään muotoon niin, että ohje on helpommin luettava ja ym-

märrettävä. Vieraskieliset sanat on määritelty ymmärrettäviksi, esimerkkinä ” inhaloi-

tava eli hengitettävä”. Tämä osaltaan opettaa myös lukijalle uutta ja auttaa häntä ym-

märtämään terveysalan ammattilaisten puhetta. Ohjeen sisällössä on kiinnitetty huo-

miota myös asioiden esiintymisjärjestykseen, jolloin tärkein asia tulee ilmi ensin ja 

kappaleiden aiheet seuraavat toisiaan loogisessa järjestyksessä. Lisäksi ohjeen ta-

kasivulle on varattu tilaa vapaalle tekstille, johon lapsen vanhempi voi kirjoittaa muis-

tiinpanoja tai hoitaja voi antaa tarkempia kirjallisia hoito-ohjeita liittyen esimerkiksi 

lapsen lääkehoitoon. (Kyngäs ym. 2007, 125, 127; Torkkola ym. 2002, 32, 39.)   

 

Ohjeen asettelumalliksi on valittu vaakamalli, jossa ohjeen etusivua käytetään kansi-

lehtenä. Kansilehdestä löytyy laitoksen nimi ja yhteystiedot. Ohjeen teksti on jaettu 

neljään eri kappaleeseen, joissa kussakin käsitellään yksi aihekokonaisuus. Kappalei-

siin olen pyrkinyt tekemään aihetta kuvaavat väliotsikot, jotka jakavat kappaleet sopi-

viin lukupaloihin. Väliotsikot on korostettu eri värillä kuin muu teksti. Otsikoiden 

tarkoitus on kertoa kappaleen sisältö selkeästi asiakkaan näkökulmasta niin, että hänen 

on helppo löytää tarvitsemansa asia. Korostusvärit ensimmäisen kappaleen kolmessa 

käsitteessä luonnehtivat keskeisiä asioita infektioastmasta, jotka haluan välittää luki-

jalle. Alleviivausta tekstin korostuskeinona on vältetty tarkoituksella, koska se saa 

näyttämään tekstin ahtaalta. Lisäksi ohjeen kokoon on kiinnitetty huomiota niin, että 

se on helppo sujauttaa laukkuun. (Kyngäs ym. 2007, 127; Torkkola ym. 2002, 39 - 40, 

56.)  
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Ohjeessa on käytetty fonttikokoa 12. Riviväli 1,5 antaa ilmavuutta tekstille, joka on 

suositeltava riviväli kyseiselle fonttikoolle. Palstojen rivipituuden olen pyrkinyt pitä-

mään suositusten mukaan 21 - 90 merkin välillä. Yhdessä kappaleessa rivipituus ylit-

tää suositellun määrän, mutta kappaleessa on käytetty muutoin lyhyitä lauseita luette-

lon muodossa selkiyttämään sanomaa. Valittu kirjaisintyyppi Blue Highway on valittu 

ottaen huomioon olennainen asia eli se, että kirjaimet erottuvat hyvin toisistaan. 

(Torkkola ym. 2002, 58 - 59.)  

 

6 LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS  

 

Opinnäytetyölle ja itse tuotteelle luotettavuutta ja eettisyyttä antaa useista uusista ar-

tikkeleista ja tutkimuksista saatu näyttöön perustuva tieto. Elorannan ja Virkin mu-

kaan (2011, 23) näyttöön perustuva tieto koostuu tutkimustiedosta ja kokemusperäi-

sestä tiedosta ja näyttöön perustuva hoitotyö tarkoittaa parhaan ajan tasalla olevan 

tiedon arviointia ja harkittua käyttöä potilaiden hoitoa koskevassa päätöksenteossa ja 

hoitotoiminnassa. Osa käyttämistäni lähteistä on vanhempia, mutta olen arvioinut tie-

don olevan luotettavaa myös niissä, koska se on ollut yhteneväistä uudemman tiedon 

kanssa. Olen käyttänyt myös vanhempaa tietoa kertoessani astmaperheen suhtautumi-

sesta lapsen astmaan (Jokinen 1999), koska mielestäni perheiltä saatu empiirinen tieto 

ei ole niin nopeasti muuttuvaa tietoa kuin lääketieteeseen perustuva tieto.   

 

Asian lähestyminen monelta eri kulmalta lisää ohjeen luotettavuutta. Tällä tarkoitan 

sitä, että olen lääketieteellisen tiedon lisäksi perehtynyt ja käyttänyt hyödyksi tietoa 

ohjauksesta, perheestä asiakkaana ja astmasta perheessä, kirjallisen ohjeen tekemises-

tä, kirjallisuuskatsauksesta ja tuotekehitysprosessin vaiheista soveltaen näistä kaikista 

aihe-alueista sopivaa tietoa työhöni. Luotettavuutta tuotteelle antaa siis myös sen laa-

tu, jolloin hyödyke täyttää siihen kohdistuvat odotukset (Jämsä & Manninen 2000, 

128). Elorannan ja Virkin mukaan (2011, 22) ohjattavalle oppimisen edellytyksenä on 

se, että annettava tieto tarjotaan aikaisempaan tietoon liittyen. ”Laadukkaassa hoito-

työssä on tavoitteena parhaan ja ajan tasalla olevan tiedon tarkka, arvioitu ja punnittu 

käyttäminen” (Eloranta & Virkki 2011, 22). Käyttäessä teoriatietoa olen halunnut pi-

tää tiedon mahdollisimman tiiviinä infektioastman, kirjallisen ohjeen ja ohjattavien 

ympärillä. Teoriaosuudessa kerrotuista kirjallisen ohjeen laatuvaatimuksista (luku 4.3) 

voi päätellä, että kriteereiden mukaan tehty ohje on eettinen, laadukas ja luotettava.    
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 Eettisessä toiminnassa on kyseessä asiakkaan ja potilaan edun korostaminen. Ammat-

tihenkilön tehtävänä on pitää huolta palvelun laadusta, sen oikeudenmukaisesta tar-

jonnasta ja jatkuvuudesta.  Ammattihenkilö ei saa käyttää asemaansa hyväkseen edis-

tämällä palveluiden tai muiden hyödykkeiden myyntiä, jotka ovat hyvän hoidon tur-

vaamiseksi tarpeellisia. Hoidon ja palveluiden tavoitteina on hyvän tekeminen ja va-

hingon välttäminen. Tällöin tuetaan hoivaa ja hoitoa tarvitsevan ihmisen tarpeita, odo-

tuksia ja tavoitteita tarjoten luotettavaa ja turvallista hoitoa ja palvelua pohjautuen 

perusteltuun tietoon ja ammattitaitoon. Sosiaali- ja terveysalalla ammattilaisen ja poti-

laan vuorovaikutus on toista arvostavaa ja inhimillistä, ja siihen sisältyy toinen toisen-

sa tietämisen sekä osaamisen ja kokemuksen arvostamisen lisäksi kuulluksi tulo ja 

tiedonsaanti omassa asiassaan. (Etene 2011.) Tiedon antaminen vanhemmille ohjeen 

muodossa on osaltaan eettistä toimintaa. Ohjeen tekoa helpottaa oma kokemus infek-

tioastmaa sairastavan lapsen hoidosta, jolloin vaarana on, että katson asiaa vain yhdel-

tä kannalta ja ohjeesta voi tulla liian kapea-alainen. Tämän asian tiedostaminen ja sen 

huomioiminen ohjetta tehdessä on tärkeää ohjeen luotettavuuden ja eettisyyden kan-

nalta. Ohje tukee hyvän tekemistä ja pyrkii välttämään vahinkoa, jonka ajattelen ole-

van esimerkiksi tiedonpuutteesta johtuva vääränlainen hoito tai hoitamatta jättäminen.    

   

6.1 Kirjallisuuskatsaus 

 

Olen kerännyt aikaisempaa näyttöön perustuvaa tietoa aiheesta tekemällä kirjallisuus-

katsauksen (liite 2). Kääriäisen ja Lahtisen mukaan (2006) systemaattisessa kirjalli-

suuskatsauksessa tunnistetaan ja kerätään olemassa olevaa tietoa, arvioidaan sen laa-

tua ja yhdistellään tuloksia kattavasti. Kirjallisuuskatsaus pyrkii vähentämään syste-

maattista harhaa ja se on toistettavissa. Tutkimusprosessiin kuuluvat vaiheet rakentu-

vat edeltävän vaiheen pohjalle ja ovat nimettävissä; tutkimussuunnitelma, tutkimusky-

symysten määrittäminen, alkuperäistutkimusten haku, valinta ja laadun arviointi sekä 

alkuperäistutkimusten analysointi ja tulosten esittäminen. (Kyngäs ym. 2007, 63.)          

Tutkitun tiedon hakeminen alkaa hoitajan oman tietoperustan käsittelystä, ennen kuin 

tietoa voi esittää asiakkaalle. Tietoa täytyy osata muokata siten, että se on käyttökel-

poista asiakaan ohjauksen toteuttamisessa. (Kyngäs ym. 2007, 55.)  

 

Tutkitun tiedon haussa olen käyttänyt tarkoituksenmukaisia tietokantoja, jotka tulevat 

esille kirjallisuuskatsaustaulukossa (liite 2). Olen käyttänyt seuraavia hakusanoja et-
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siessäni tietoa: infektioastma, astma, lapsi, obstruktiivinen bronkiitti, astman hoito, 

vaikeutunut hengitys, uloshengitysvaikeus. Hakusanoja on käytetty erilaisin yhdistel-

min, esim. astma ja lapsi. Kirjallisuuskatsausta on käytetty erityisesti määrittämään 

infektioastma sairautena ja tekemään erotus infektioastman ja astman välillä. Tämä on 

ollut haasteellista, koska tietoa löytyy astmasta runsaasti mutta infektioastmasta (obst-

rutkiivinen bronkiitti) löytyy tietoa vain murto-osa siihen verrattuna ja tieto on sulau-

tuneena ”astmatietoon”.  Tietoa löytyi aiheesta kuitenkin riittävästi niin, että sama 

tieto alkoi toistua. Tämän tapahtuessa pystyin arvioimaan tiedon olevan luotettavaa. 

Alkuperäistutkimusten analysointi ja tulosten esittäminen näkyvät teoriaosuudessa, 

jossa eri lähteet keskustelevat keskenään muodostaen synteesin teoriapohjalle. Tiedon 

hakua, tunnistamista ja käsittelyä helpotti oma aikaisempi kokemukseen perustuva 

tieto infektioastmasta.   

 

7 POHDINTA 

 

Opinnäytetyön teon alkuvaiheessa työmäärä tuntui etenkin yksin tehdessä suurelta ja 

osa-alueiden kokoaminen vaikealta. Aloitin opinnäytetyön valmistelun syksyllä 2012, 

jolloin aloin koota lääketieteellistä tietoa infektioastmasta kirjallisuuskatsaustaulukon 

muotoon hoitotyön tutkimus ja kehittäminen -kurssilla annettuun tehtävään liittyen. 

Samoihin aikoihin olin poikani kanssa asiakkaana infektioastmaoireiden vuoksi las-

tentautien yksikössä, jonne ehdotin ohjeen tekoa opinnäytetyönä. Tuolloin aihe opin-

näytetyölle hahmottui lopullisesti. Kirjallisuuskatsauksen teko oli oiva apu tiedon löy-

tämiselle, etenkin kun tiedon hakua ohjasi tarkkaan valitut ja aiheeseen läheisesti liit-

tyvät käsitteet. Tietoa löytyi hyvin erityisesti lääketieteellisistä julkaisuista. Mielen-

kiinto aihetta kohtaan lisääntyi sitä mukaa, kun tietoa tuli lisää. Itse ohjeen teko lähti 

liikkeelle kysymällä työelämäohjaajilta, millaista asiasisältöä ohjeeseen olisi hyvä 

laittaa ehdottamalla heille asiat pääpiirteittäin. Tämä tieto auttoi teoriatiedon etsimi-

sessä ja aiheen rajaamisessa, koska tarkoituksena oli koota vain ohjeen kannalta tarvit-

tava tieto opinnäytetyön teoriavaiheeseen. Nyt loppuvaiheessa voin todeta, että kaikki 

tieto, mikä työssä esiintyy, on ollut tarpeellista.  

 

Opinnäytetyön toteutusmenetelmäksi valikoin tuotekehitysprosessin (Jämsä & Manni-

nen 2000, 23 - 81), koska menetelmä oli käynyt tutuksi tutustumalla muihin opinnäy-

tetyönä tehtyihin ohjeisiin, jotka oli tehty tuotekehityksen vaiheiden mukaan. Valinta 

oli helppo tehdä, koska menetelmä vaikutti selkeältä. Työn edetessä tuotekehityspro-
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sessi osoittautui loogiseksi tavaksi toteuttaa kirjallinen ohje ja se toimi hyvänä runko-

na koko opinnäytetyön toteuttamiseksi. Prosessin vaiheet seurasivat toinen toistaan 

joustavasti ja antoivat hyvän pohjan ohjeen tekoon. Prosessin vaiheiden tunteminen ei 

kuitenkaan yksin riittänyt ohjeen tekoon, vaan selvitin teoriaosuuteen myös millainen 

on hyvä kirjallinen ohje, ja käytin tietoa ohjeen tekovaiheissa. Kirjallisuuskatsauksen, 

tuotekehitysprosessin ja monipuolisen teoriatiedon yhdistäminen loi hyvän synteesin 

ohjeen teolle, onnistuin mielestäni menetelmien hyödyntämisessä hyvin.      

 

Lääketieteellistä pohjaa rakentaessa astman ja infektioastman erottaminen toisistaan 

oli haasteellista, mutta onnistuin siinä mielestäni hyvin saaden aikaan selkeästi infek-

tioastmasta kertovan ohjeen. Pääasiat lopulliseen ohjeeseen löytyivät kuin itsestään 

tiedon karttuessa. Perehtyminen perheeseen asiakkaana  (Koistinen ym. 2004, 16 - 18, 

26; Jokinen 1999, 83, 92 - 94; Ivanoff ym. 2006, 153; Kinnunen 2007) ja perheen oh-

jaukseen (Jokinen 1999, 85 - 87, 90; Ivanoff 2006, 111; Mustajoki ym. 2010, 579; 

Kinnunen 2007; Koistinen ym. 2004, 32) antoi tietoa mm. siitä, millaista tietoa van-

hemmat haluavat ohjaukselta. Tiedon siirtämistä ohjeeseen helpotti myös oma koke-

mus siitä, mitä vanhempi haluaa tietää lapsen sairastaessa infektioastmaa. Tutkimus-

tiedon ja oman kokemustiedon kohdatessa huomasin, että tarpeet olivat hyvin saman-

kaltaiset: ohjeessa täytyy olla tarjolla konkreettista luotettavaa tietoa ja selkeitä toi-

mintaohjeita.  

 

Työelämäohjaajat olivat mukana ohjeen kehittelyssä sähköpostin välityksellä vaihte-

levasti. Tein ohjeen asiasisältöön ja ulkonäköön liittyviä kysymyksiä työn eri vaiheis-

sa, ja sain osaan kysymyksistä vastauksen. Työelämäohjaajat vaikuttivat ohjeen teossa 

asiasisällön muokkaukseen antamalla kommentteja joidenkin lauseiden muokkausta 

varten, mutta ulkoasuun en saanut ohjeita. Päättelin ohjaajilta viimeistelyvaiheessa 

ohjeesta saadusta kommentista ”Se on mielestämme tosi hyvä”, että he ovat tyytyväi-

siä myös ohjeen ulkoasuun.   

 

Opinnäytetyön teko kokonaisuudessaan oli opettavaista ja onnistuin sen teossa mieles-

täni erittäin hyvin. Prosessi opetti kaiken teoriatiedon lisäksi kärsivällisyyttä, koska 

työn tekeminen oli hidasta ja pitkäjänteisyyttä vaativaa. Olen tyytyväinen loppu-

tuotoksena syntyneeseen ohjeeseen. Toivomuksena on, että perheen selviytyminen 

lapsen infektioastman kanssa helpottuisi ohjeen myötä. Kääriäinen (Kyngäs ym. 2007, 

21) toteaa, että hoidon jatkuminen jää aina asiakkaan tai hänen omaistensa vastuulle, 
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eikä ohjauksen saanti saa olla ainoastaan asiakkaan oman aktiivisuuden varassa. Ohje 

vastaa hyvin tähän tarpeeseen, ja toivottavaa onkin, että ohje tavoittaa mahdollisim-

man hyvin kohderyhmänsä.  

 

Valmistuneen ohjeen tarkoitus on osaltaan auttaa vanhempia välttämään antibiootti-

kuureja lapsen infektioastman hoidossa. Jatkotutkimusaiheeksi ehdotan tutkimusta, 

jossa selvitetään, millaista ohjausta vanhemmat tarvitsevat, että voidaan välttyä turhil-

ta antibioottikuureilta lasten hoidossa.    
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Tutkimus ja biblio-

grafiset tiedot 

Tutkimus-

kohde ja 

tarkoitus 

Otoskoko ja 

menetelmä 

Keskeiset tu-

lokset 

Oma intressini 

opinnäytetyön 

kannalta 

Lehtinen, Pasi. Pie-

nen lapsen 

uloshengitysvaike-

us. Turku: Turun 

yliopisto, 2010. Väi-

töskirja.  

Tietokanta: Linda 

 

Lapset iäl-

tään 3kk-

16v, jotka 

kärsivät 

ensimmäistä 

kertaa 

uloshengi-

tyksen vai-

keudesta.  

Tutkittavia 

lapsia on ollut 

118.Erilaiset 

virus- ja bak-

teerinäytteet 

sekä radiologi-

set tutkimuk-

set. Myös 

lääkkeen vai-

kuttavuutta on 

mitattu alle 3-

vuotiailla lap-

silla kaksois-

sokkotutki-

muksen avulla. 

88 % lapsista 

uloshengityk-

sen vaikeuden 

syyn on aihe-

uttanut virus, 

joista yleisim-

piä on ollut 

RSV ja rinovi-

rus.  

Uloshengityksen 

vaikeuden riskite-

kijät ja aiheuttajat 

Kinnunen, Aija. 

Lapsen astma per-

heen arjessa. Hel-

sinki: Helsingin yli-

opisto, sosiaalityö, 

2007. Pro-gradu.  

Tietokanta: HELDA 

Tutkimuk-

sessa tar-

kastellaan 

astmaa sai-

rastavien 

alle kou-

luikäisten 

lasten per-

heen elä-

mää. 

Äänitetyt haas-

tattelut 13 ast-

maa sairasta-

van lapsen 

vanhemmalta, 

joista 12 on 

ollut äitejä.  

Sairaudella on 

merkitystä 

arjen sujuvuu-

teen. Sairaus 

on vanhempi-

en mielestä 

vaikuttanut 

sosiaalisiin 

suhteisiin. 

Vanhemmat 

ovat korosta-

neet että saira-

us ei saa rajoit-

taa liikaa elä-

mää. 

Tietoa vanhempi-

en suhtautumises-

ta lapsen astmaan.   

Jartti, Tuomas, Mä-

lelä, Mika J., Ruus-

kanen, Olli. 

Enemmän huomio-

ta uuden kohtauk-

sen riskiin lapsen 

bronkioliitin hoi-

dossa. Suomen lää-

kärilehti, 2007. Ar-

tikkeli. 

Tietokanta: Medic 

Pienet 

bronkiolii-

tista kärsi-

vät lapset. 

Keskuste-

lulla halu-

taan murtaa 

yhdysvaltai-

sen tutki-

muksen 

tulos, jossa 

kortekoste-

roidilääkitys 

miellettiin 

tehottomak-

Keskustelua 

lapsen kortiko-

steroidihoidon 

tarpeellisuu-

desta jo en-

simmäisen 

kohtauksen 

jälkeen. 

Hoitolinjauk-

set lasten 

bronkioliitista 

ovat parane-

massa ja korti-

kosteroidihoi-

toa painotettai-

siin jo ensim-

mäisestä koh-

tauksesta alka-

en. Lisätutki-

muksia tarvi-

taan ja uutta 

astmariskiteki-

jää, rinovi-

Artikkelissa sivu-

taan infektioast-

maa aiheena, mut-

ta ei suoraan pu-

humalla sillä ni-

mikkeellä.  
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si. rusinfektiota ei 

voi jättää 

huomioimatta.  

Mäntyselkä, Pekka. 

Rohinaa ja vinku-

naa. Suomen lääkä-

rilehti, 2003. Päivys-

täjän palsta.  

Tietokanta: Medic 

Hengi-

tysoireista 

kärsivä poi-

kalapsi. 

Selittävä ker-

tomus lapsen 

hengitysvaike-

uksista, niiden 

hoidosta ja 

diagnoosista.  

Obstruktiivi-

sen bronkiitin 

ja astman yh-

teys tällä lap-

sipotilaalla. 

Yleisesti hoi-

tolinjoina: 

perustervey-

denhuollossa 

oma lääkäri 

seuraa tilan-

netta, astmaat-

tinen sekä 

usein oireileva 

lapsi hoidetaan 

erikoissairaan-

hoidossa. 

Obstruktiivinen 

bronkiitti, hengi-

tysvaikeudet ja 

astmaepäily.  

Jalanko, Hannu. Tie-

toa potilaalle: Ah-

tauttava keuhko-

putkitulehdus (in-

fektioastma) lapsel-

la. Lääkärikirja 

Duodecim, 2012. 

Artikkeli.   

Tietokanta: Terveys-

portti, lääkärin tieto-

kannat 

Obstruktii-

vista bron-

kiittia kär-

sivät lapset. 

Artikkeli ker-

too obstruktii-

vista bronkiit-

tia sairastavan 

lapsen oireet ja 

löydökset tut-

kittaessa mm. 

auskultoiden 

keuhkoja, in-

spektoiden 

potilasta ja 

laskien hengi-

tysfrekvenssiä.   

Perheellä tulisi 

olla selvät 

ohjeet hoidon 

aloituksesta. 

Lapsi joka on 

ollut hoidossa 

ahtauttavan 

keuhkoputki-

tulehduksen 

vuoksi, tulee 

astmalääkitys 

aloittaa heti 

seuraavan 

flunssan alka-

essa. Artikkeli 

sis. myös tie-

toa hoitoon 

hakeutumises-

ta 

Tässä artikkelissa 

ahtauttava keuh-

koputkentulehdus 

ja infektioastma 

mielletään samana 

asiana. Varhaisen 

hoidon aloituksen 

tärkeys.  

Cowan, 

Kelly, Guilbert, The-

resa W. Pediatric 

asthma phenotypes. 
Current Opinion in 

Pediatrics, 2012. 

Artikkeli.  

Tietokanta: EBSCO, 

Cinahl 

Astmaoireis

ta kärsivät 

lapset.  

Kirjoittaja on 

käyttänyt tu-

kenaan luotet-

tavaa kirjalli-

suutta ja aikai-

sempia opinto-

ja artikkelissa 

esiintyvään 

aiheeseen.  

Ei ole helppoa 

tunnistaa onko 

pienten lasten 

ja nuorten vin-

kuva hengitys 

kehittymässä 

krooniseksi 

astmaksi. Lap-

silla joilla on 

vakava astma, 

on yleisemmin 

atopiaa ja al-

Astmaoireiden-

vaikutus myö-

hempään lapsuu-

teen ja aikuisuu-

teen.  
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haisempi 

keuhkojen 

toimintakyky. 

Kirjoittajan 

mielestä tarvi-

taan paljon 

aikaisempaa 

tietoa tunnis-

taakseen eri 

astman muo-

dot ja niiden 

biologia pys-

tyäkseen kehit-

tämään astman 

hoitoa.  

Mochizuki 

H, Shigeta M, Ara-

kawa H, Kato 

M,  Tokuyama K, 

Morikawa A. 

Bronchial hyperre-

sponsiveness before 

and after the diag-

nosis of bronchial 

asthma in children. 

Pediatrics, 2000. 

Artikkeli.  

Tietokanta: EBSCO, 

Cinahl 

Astmaa 

sairastavat 

lapset ja 

astmaa lap-

sena sairas-

taneet ai-

kuiset.   

Tutkimus, jo-

hon on osallis-

tunut 205 lasta 

iältään 6kk-6 

vuotta, joilla ei 

ole ollut ast-

maa. Näistä 18 

on löytynyt 

astma ja heitä 

on verrattu 15 

-vuotiaiden 

ryhmään joilla 

ei ole astmaa 

käyttäen me-

tacholinia. 

Tutkimukseen 

on osallistunut 

myös 39-

vuotiaiden 

ryhmä, joilla 

on ollut lapse-

na atooppis-

tyyppistä ast-

maa.  

Keuhkoputki-

en ärtyvyyttä 

astmalapsilla 

esiintyy vasta 

useiden ast-

makohtausten 

jälkeen. 

Astman ennuste 

Jalanko, Hannu. Tie-

toa potilaalle: Ast-

ma lapsella. Lääkä-

rikirja Duodecim, 

2012. Artikkeli.  

Tietokanta: Terveys-

portti 

Astmaa 

sairastavat 

lapset. 

Oireet ja löy-

dökset, milloin 

hoitoon ja hoi-

to.  

 Liittyy myös in-

fektioastmaan 

Keituri, Taina, Lai-

ne, Riikka, 2012. 

Lapsen astmakoh-

tauksen ja obstruk-

tiivisen bronkiitin 

Ahtautta-

vasta keuh-

koputkentu-

lehduksesta 

ja astma-

Tarkkailu, tut-

kimukset, hoi-

to ja lääkitse-

minen. 

 Hoitotyön näkö-

kulma obstruktii-

viseen bronkiit-

tiin.   
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hoito. Sairaanhoita-

jan käsikirja, Duode-

cim.  

Tietokanta: Terveys-

portti, Sairaanhoita-

jan tietokannat.   

kohtaukses-

ta kärsivät 

lapset. 

Sippula, Päivi, Haa-

pala, Anne, Villikka, 

Ansela, 2011.  Lap-

sen vaikeutunut 

hengitys. Sh:n vas-

taanoton ohjeet, 

Duodecim.  

Tietokanta: Terveys-

portti, Sairaanhoita-

jan tietokannat.  

Hengitys-

vaikeuksista 

kärsivät 

lapset. 

Ohje hengitys-

vaikeuden 

syyn selvitte-

lyyn ja hoitoon 

erilaisissa ti-

lanteissa.       

 Tässä käsitellään 

myös astmatyyp-

pistä ahdistusta 

hoitotyön näkö-

kulmasta.  

Kajosaari, Merja, 

2011. Alle kou-

luikäisten lasten 

astma. Allergia- ja 

astmaliitto ry ja 

Hengitysliitto Heli 

ry. Opas.  

Tietokanta: Google 

Hakusana: Merja 

Kajosaari.   

Opas, joka 

on tarkoitet-

tu alle kou-

luikäisten 

astmaa sai-

rastavien 

lasten van-

hemmille. 

Tietoa astmas-

ta, siihen vai-

kuttavista ym-

päristötekijöis-

tä ja ennustees-

ta.      

 Virusinfektioiden 

aiheuttama ast-

man paheneminen 

ja toteamus,  että 

mitä useammin 

infektioita, sitä 

hankalampi ast-

ma. Hoitotasapai-

no ja lääkehoidon 

kesto. 

Peltola, Ville. Las-

ten rinovirusinfek-

tiot. Lääkärilehti 

46/2009. Artikkeli.  

Tietokanta: Medic     

Rinovi-

rusinfekti-

oista kärsi-

vät lapset.  

Yleiskatsaus. ”Rinovirus on 

myös tavalli-

nen sairaala-

hoitoa vaati-

van bronkiolii-

tin ja obstruk-

tiivisen bron-

kiitin sekä 

astman vaikeu-

tumisen aihe-

uttaja.” 

 

Artikkelissa puhu-

taan myös ob-

struktiivisesta 

bronkiitista, bron-

kioliitista ja ast-

masta niiden kä-

sitteiden muodos-

tumisen kannalta.  

Eskola, Vesa, Korp-

pi, Matti. Bron-

kioliitti. Näin hoi-

dan. Lääketieteelli-

nen Aikakauskirja 

Duodecim, 24/2012. 

Tietokanta: Medic  

Lasten 

bronkioliitti 

Tietoa sairau-

desta sekä 

”Tässä artikke-

lissa esitte-

lemme oman 

käytäntömme 

hoitaa bron-

kioliittia” 

”Bronkioliitti 

on yleisin alle 

vuoden ikäis-

ten lasten sai-

raalahoitoon 

johtava saira-

us maassam-

me” 

Perustieto bron-

kioliitista. Liittyy 

infektioastmaan.  

 

 

 

 

 

Pelkonen, Anna, 

Malmberg, Pekka, 

Remes, Sami, Mäke-

Lasten ast-

ma 

Ehdotus lasten 

astman yhte-

näisestä hoi-

Lasten astma-

diagnoosit 

lisääntyneet 

Tietoa diagnostii-

kasta ja hoidosta.  
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lä, Mika. Pienten 

lasten astma: diag-

nostiikan ja hoidon 

linjauksia.  Lääkäri-

lehti 2006;61(37)  

Tietokanta: Terveys-

portti, lääkärin tieto-

kannat.  

dosta ja diag-

nostiikasta, 

joka perustuu 

tuoreisiin kan-

sainvälisiin 

tutkimustulok-

siin ja ohjei-

siin.  

viimeisen 10 

vuoden aikana, 

joka johtunee 

atopiataipu-

muksen lisään-

tymisestä, 

mutta myös 

diagnoosikäy-

täntöjen muu-

tokesta.    

Heiskanen-Kosma, 

Tarja. Lapsen vai-

keutunut hengitys.  

Lääkärin käsikirja 

29.11.2009. Tieto-

kanta: Terveysportti, 

lääkärin tietokannat.  

 

Lapsen vai-

keutuneen 

hengityksen 

eri syitä  

Apua erotus-

diagnoosiin  

 Obstuktiivinen 

bronkiitti 

Dunder, Teija, Ren-

ko, Marjo, Uhari, 

Matti. Obstruktiivi-

sen bronkiitin hoi-

to. Aikakauskirja 

Duodecim, 

2006;122.  Tietokan-

ta: Terveysportti, 

lääkärin tietokannat.  

Obstruktii-

visesta 

bronkiitista 

kärsivät 

lapset 

Ahtauttavan 

keuhkoputken-

tulehduksen 

hoito 

Steroidien 

käytöstä ei 

merkittävää 

tehoa obstuk-

tiivisen bron-

kiitin hoidossa 

Lääkehoito 

Jokinen, Pirkko. 

Astmaa sairastavan 

lapsen perheen 

elämänpolku - et-

nografia astmaa 

sairastavien kou-

luikäisten lasten 

perheiden elämäs-

tä. Akateeminen 

väitöskir-

ja.Hoitotieteen lai-

tos, Kuopion yliopis-

to 1999.   

Astmaa 

sairastavat 

kouluikäiset 

lapset ja 

heidän per-

heensä. 

Tarkoitus 

kuvata ast-

maa sairas-

tavan lapsen 

perheen 

elämänpol-

kua.  

Haastattelu ja 

havainnointi, 

johon on osal-

listunut 32 

äitiä, 9 isää ja 

38 lasta. 

Perheen suh-

tautuminen 

lapsen astmaan 

säätelee per-

heen elämän-

polun kulkua. 

Perhe astmaohja-

uksen asiakkaana.  

 

 


