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Abstract
The purpose of the study was to get knowledge of everyday life of children (aged 0–10 years) with
atopic dermatitis and their families. An ethnographic approach was used. Different data sets were
collected by interviewing, observing and presenting questionnaires. The interviews (n = 24) and
observations (n = 24) of the families (n = 7) took place at their homes. Children aged 5–10 years
(n = 80), assisted by their parents, filled in a quality of life questionnaire. In the case of children
younger than 5 years (n = 174) and families (n = 254), the quality of life questionnaire was filled in
by the parents. The severity of atopic dermatitis of each participating child (n = 254) was evaluated
by a physician. The professional perspective was introduced into the study in the form of discussions
between dermatological nurses and dermatologists (n = 4).

Triangulation of data, methods and analyses was performed. The quantitative data were analyzed
by means of SPSS 11.5 for Windows. Categorical and ordinal variable were presented as frequency
and percentage distributions, and medians, quartiles and arithmetic means were quoted. The
interrelations between variables were presented as cross-tabulations, and Khi square test was used.
The interviews were analyzed by methods of data-based content analysis.

The more severe the child's atopic dermatitis was, the more the quality of life of the child and the
family was impaired. The quality of life of the children was better than the quality of life of the
families. The impact of the atopic dermatitis to the quality of life of the children was moderate and of
the family severe. The children's quality of life was impaired most by itching and scratching. The
need to participate in the treatment of the children's skin problems was the most important single
factor that impaired the families' quality of life. The child's severe, long-term dermatitis and its
treatment on a day-to-day basis were described as a desperate process. The knowledge that eczema is
alleviated as the child grows older gave the families hope and helped them to cope. The avoidance of
various foods and allergens and the opportunities to try different treatments raised hopes about the
alleviation of eczema. On the other hand, however, these trials easily turned into desperate efforts to
try any available alternative, which often wore out the mother or the whole family. Families did not
receive adequate counselling or support when their quality of life was seriously compromised. The
results of the study can be used when developing the public health care services to better meet the
needs of families.

Keywords: atopic dermatitis, children, despair, ethnography, everyday life, family, hope,
quality of life
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Tiivistelmä
Tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa ihoatoopikkolasten (0–10 vuotta) ja heidän perheidensä
arjesta. Tutkimuksen lähestymistapa on etnografinen. Erilaisia aineistoja kerättiin haastattelemalla,
havainnoimalla ja kyselylomakkeilla. Perheiden (n = 7) haastattelut (n = 24) ja havainnoinnit
(n = 24) tehtiin heidän kodeissaan. Perheiden arki heijastui haastattelutilanteisiin siten, että niissä ei
aina ollut läsnä koko perhe, ja haastatteluun osallistujien toiveiden mukaan tapaamisia oli myös
esimerkiksi ihotautien vuodeosastolla ja poliklinikalla. 5–10-vuotiaat lapset (n = 80) täyttivät itse tai
vanhempiensa avustamana omaa elämänlaatuaan koskevan kyselylomakkeen. Alle 5-vuotiaiden
lasten (n = 174) ja perheiden (n = 254) elämänlaatukyselyyn vastasivat vanhemmat. Lääkäri arvioi
jokaisen tutkimukseen osallistuneen lapsen (n = 254) atooppisen ihottuman vaikeuden.
Ammattilaisten näkökulman tutkimukseen toivat ihotautisairaanhoitajien ja -lääkäreiden kanssa
käydyt keskustelut (n = 4).

Tutkimuksessa käytetään aineisto-, menetelmä- ja analyysitriangulaatiota. Kvantitatiivinen
aineisto analysoidaan SPSS 11.5 for Windows -ohjelmalla. Luokittelu- ja järjestysasteikollisia
muuttujia kuvataan frekvenssi- ja %-jakaumilla, ja sijaintilukuina ovat mediaanit, kvartiilit ja
aritmeettinen keskiarvo. Muuttujien yhteyksiä tarkastellaan ristiintaulukoimalla ja parametrittomana
testinä on chi2-testi. Haastattelu- ja havainnointiaineisto analysoidaan aineistolähtöisellä
sisällönanalyysillä.

Mitä vaikeampi lapsen ihottuma oli, sitä enemmän se heikensi perheen ja lapsen elämänlaatua.
Lasten elämänlaatu oli parempi kuin perheiden elämänlaatu. Atooppisen ihottuman vaikutus lasten
elämänlaatuun oli kohtalainen ja perheiden elämänlaatuun huomattava. Lasten elämänlaatua
heikensivät eniten kutina ja raapiminen. Lapsen hoidossa auttaminen oli tärkein perheen
elämänlaatua heikentävä tekijä. Lapsen vaikeaa, pitkäaikaista ihottumaa ja sen päivästä toiseen
jatkuvaa hoitamista kuvattiin ajoittain epätoivoiseksi. Toisaalta tieto, että ihottuma lievittyy lapsen
kasvaessa, antoi toivoa ja auttoi perhettä jaksamaan. Perheet hankkivat ja saivat paljon ja monenlaista
tietoa lapsen atooppisesta ihottumasta ja sen hoitamisesta, joten vanhemmat joutuivat suodattamaan
ja puntaroimaan saamaansa tietoa oman lapsen tilanteeseen sopivaksi. Yhtäältä erilaisten ruokien tai
ärsyttävien tekijöiden välttämiseen ja hoitovaihtoehtojen kokeilemiseen liittyi toivoa lapsen
ihottuman lievittymisestä. Toisaalta kokeileminen saattoi kääntyä epätoivoiseksi tarttumiseksi
jokaiseen tarjolla olevaan oljenkorteen, mikä puolestaan johti äidin tai koko perheen väsymiseen.
Perheiden ohjauksessa ja tukemisessa oli puutteita, kun perheen elämänlaatu oli huomattavasti
heikentynyt. Perheet käyttivät monipuolisesti terveydenhuollon palveluja, mutta ajoittain hoito
koettiin pirstaleiseksi, ja hoitovastuu jäi perheen itsensä kannettavaksi.

Tutkimustuloksia voidaan käyttää kehitettäessä terveydenhuoltopalveluja paremmin perheiden
tarpeita vastaaviksi. Keskeistä on tunnistaa ne perheet, joiden elämänlaatu on huomattavasti
heikentynyt lapsen atooppisen ihottuman vuoksi. Ihoatoopikkolapsen hoitaminen on
moniammatillista yhteistyötä, jonka tekemistä yli ammattikunta- tai sektorirajojen on entisestään
syytä tehostaa.

Asiasanat: arki, atooppinen ihottuma, elämänlaatu, epätoivo, etnografia, lapset, 
perhe,  toivo
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1 Johdanto

Astma, allerginen nuha ja atooppinen ihottuma ovat lasten yleisimpiä pitkäaikaissairauk-
sia (Haahtela et al. 1999). Atopia, jolla tarkoitetaan yleensä IgE-tuotantoa ympäristön
tavallisille allergeeneille, on lisääntynyt tasaisesti viimeisten vuosikymmenten aikana.
Atoopikolle voi kehittyä yksi tai useampi atooppinen sairaus kuten astma, heinänuha,
ihottuma tai ruoka-aineallergia. (Hunter et al. 2002.) Atooppista ihottumaa tavataan noin
15–20 %:lla lapsista teollisuusmaissa (Williams et al. 1999, Mortz et al. 2001, Girolomo-
ni et al. 2003, Wadonda-Kabondo et al. 2003, Illi et al. 2004, Hoffjan et al. 2005).

Atooppista ihottumaa sairastavien lasten kokonaismäärästä Suomessa ei ole olemassa
luotettavaa rekisteriä. Oulun ja Lapin läänien 0–10-vuotiaista lapsista sai atooppinen ihot-
tuma -diagnoosilla (L20 ja L22, Tautiluokitus ICD 10, 1995) Kelan hoitotukea 334 lasta
vuonna 2001 ja kriteerien tiukentuessa 180 lasta vuonna 2004 (Kelan tilastot 2005). Hoi-
totukeen on oikeus lapsella, jonka hoito aiheuttaa erityistä rasitusta (Kelan tilastollinen
vuosikirja 2002). Tutkimuksen aineistonkeruun aikana, joka kesti noin vuoden, tutkimuk-
seen osallistuneilla Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen poliklinikoilla kävi
643 atooppista ihottumaa sairastavaa 0–10-vuotiasta lasta (Liite 1). Atooppista ihottumaa
sairastavat ovat suurin potilasryhmä Oulun yliopistollisen sairaalan Ihotautien klinikassa.
Vuonna 2000 Oulun yliopistollisen sairaalan Ihotautien poliklinikalla kävi 316 atooppista
ihottumaa sairastavaa 0–10-vuotiasta lasta diagnoosilla atooppinen ekseema (L20, Tauti-
luokitus ICD 10, 1995), ja vuonna 2004 luku oli 361. Käyntikerrat vaihtelevat lapsikoh-
taisesti: esimerkiksi valohoidon sarjahoidossa käyntejä on noin 15 kertaa yhdellä hoito-
jaksolla.

Atooppisen ihottuman keskeisin oire on kutina, joka aiheuttaa usein lapsille univaike-
uksia. Lapset voivat olla yliaktiivisia ja manipulatiivisia käyttäen ihottumaa keinona
saada tahtonsa läpi. Ihottuma helpottuu kahdella kolmasosalla lapsista kymmeneen ikä-
vuoteen mennessä, joskin se voi ajoittain uusiutua etenkin stressaavissa elämäntilan-
teissa. (Hunter et al. 2002.) Atooppiseen ihottumaan ei ole parantavaa eikä yhtä, kaikille
lapsille sopivaa hoitoa (Konsensuslausuma 1998, Eichenfield et al. 2003, Ellis & Luger
2003). Ihottuman vaikeusaste vaihtelee huomattavasti, ja hoitoratkaisut suunnitellaan
yksilöllisesti jokaiselle lapselle (Friedman & Holden 2004). Suurin osa perheistä, joiden
lapsilla on atooppinen ihottuma, tulee toimeen kotikonstein. Perheet saavat tukea ja ohja-
usta perusterveydenhuollossa. Atooppisen ihottuman ollessa vaikea-asteinen lapsi voi olla
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samanaikaisesti neuvolan, terveyskeskuslääkärin, lastenlääkärin, allergologin, ihotautilää-
kärin, yksityissektorin ja epävirallisen terveydenhuollon asiakkaana. Keskeisiä terveyden-
huollon haasteita ovat lapsen ja perheen näkökulmasta oikein kohdentunut apu ja hoidon
koordinointi.

Suomen virallisissa tilastoissa perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avolii-
tossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi van-
hemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot sekä parisuhteensa rekisteröineet henkilöt,
joilla ei ole lapsia. Uusperheellä tarkoitetaan perhettä, jossa on alle 18-vuotias vain toisen
puolison lapsi, eli lapsi on saanut uuden sosiaalisen vanhemman. Perheen keskikoko Suo-
messa oli vuoden 2002 lopussa 2,86 henkeä. Yleisin perhetyyppi (35 % kaikista per-
heistä) oli aviopari, jonka luona asuu jonkin ikäisiä lapsia. Suomessa oli vuoden 2002
lopussa 599 000 lapsiperhettä. Lapsiperheessä asuu kotona vähintään yksi alle 18-vuotias
lapsi. (Tilastokeskus 2003.) Paajasen (2002) mukaan suomalaisen perheen ihanteellisena
lapsilukuna pidetään keskimäärin 2,4:ää lasta. Tätä korkeampaa lapsilukuihannetta tuotiin
esiin maaseudulla sekä Oulun ja Lapin lääneissä.

Suomessa perhehoitotieteellinen tutkimus on kohdistunut sekä lapsiperheiden arkeen
ja terveyteen että perheen auttamiseen ongelmatilanteissa, kuten lapsen kaltoinkohtelussa
(Åstedt-Kurki et al. 2001). Esimerkiksi perheväkivallalla on vaikutuksia koko perheen
elämään, vaikka vain osa perheenjäsenistä olisikin sen fyysisenä kohteena (Paavilainen
2001). Samoin lapsen pitkäaikaissairaus vaikuttaa koko perheen elämään (vrt. Jokinen
1999, Seppälä U. 2000). Neuvolan toimintaan (Järvinen et al. 2000, Tarkka et al. 2001),
äitiyshuoltoon ja lapsen saamiseen (Paavilainen et al. 1995, Vehviläinen-Julkunen 1996,
Maijala et al. 2002, Kalliovalkama et al. 2003) kohdistuvaa hoitotieteellistä tutkimusta on
tehty melko runsaasti. Atooppisen ihottuman vaikutuksia perheen ja lapsen elämänlaa-
tuun ei ole Suomessa aikaisemmin tutkittu, ja kansainvälistäkin hoitotieteellistä tutki-
musta ihotautia sairastavien kokemuksista on vähän. Lapsen atooppiseen ihottumaan liit-
tyviä tutkimuksia ovat tehneet Elliot et al. (1997) äitien kokemuksista ja Läksy (1990)
sopeutumisvalmennuksesta. Kirkevold (1993) kehitti mallin kroonisen ihotaudin kanssa
elämisestä. Tutkimuksessa kuvattiin psoriasista ja atooppista ihottumaa sairastavien
aikuisten hoitotyön käytännön teoria. Tutkimus rajoittui sairaalaympäristöön. Atooppisen
ihottuman vaikutusta lapsen ja perheen elämänlaatuun on tutkittu muutamissa tutkimuk-
sissa (Lewis-Jones & Finlay 1995, Lawson et al. 1998, Ben-Gashir et al. 2002, Paller et
al. 2002, Ben-Gashir et al. 2004a). Hoitotieteellisessä tutkimusperinteessä on niukasti tut-
kimusta lapsen atooppisen ihottuman vaikutuksista perheen arkeen.

Perheeseen kohdistuvassa tutkimuksessa on merkitystä, keneltä tietoa perheestä kerä-
tään. Aineistonkeruumenetelmänä on yleensä käytetty äidin ja isän haastattelua (Jokinen
1995, Paavilainen & Åstedt-Kurki 1995, Seppänen et al. 1997, Järvinen et al. 2000, Mai-
jala et al. 2002) tai kyselyä vanhemmille (Vehviläinen-Julkunen 1996), äidille (Tarkka et
al. 2001) tai isälle (Kalliovalkama et al. 2003). Ammattilaisten näkökulma tulee esiin esi-
merkiksi Lampisen et al. (2000) tutkimuksessa. Koko perhettä on haastateltu tutkittaessa
nuorten elintapavalintoja (Meltaus & Pietilä 1998) ja perhehoitotyön toteutumista lasten-
psykiatrisella osastolla (Ranta et al. 2003). Perheiden kokemuksia on tutkittu myös kerää-
mällä aineistoa vanhempia haastattelemalla, kun esimerkiksi haluttiin tietoa lasta odotta-
vien ja alle kolmevuotiaiden lasten perheiden kokemuksista varhaisesta tuesta ja sen mer-
kityksestä elämäntilanteelle (Pietilä et al. 2001). Perheen keskinäiset tunnesiteet ja
yhdessä koettu arki voivat auttaa perhettä tuottamaan rikasta terveyteen ja hyvinvointiin
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liittyvää tietoa (Åstedt-Kurki & Hopia 1996). Lasten omaa näkökulmaa on tuotu melko
vähän esiin. Lapsia on haastateltu kouluikäisten kipukokemuksia koskevassa tutkimuk-
sessa (Pölkki et al. 1997) ja selvitettäessä leikki-ikäisten pelkoja päiväkirurgisessa toi-
menpiteessä (Flinkman & Salanterä 2004). Okkosen (2004) tutkimuksessa lapset kertoi-
vat omista terveyskäsityksistään ryhmäkeskusteluissa. Myös aineistotriangulaatiota on
käytetty lisääntyvästi (Kyngäs 1995, Jokinen 1999, Seppälä 2000, Raappana et al. 2002).
Koska lapsen atooppinen ihottuma koskettaa koko perhettä, on perusteltua haastatella
koko perhettä. Toisaalta, koska lapset kykenevät tuottamaan omaan terveyteensä liittyvää
tietoa (vrt. Olkkonen 2004), on tärkeää tuoda esiin myös lasten oma kokemus atooppisen
ihottuman vaikutuksesta hänen elämäänsä.

Tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa atooppista ihottumaa sairastavien lasten ja
heidän perheidensä arjesta. Tutkimuksen teoreettisessa osassa suomalaisten lapsiperhei-
den arkea kuvaillaan aikaisemman tilasto- ja tutkimustiedon perusteella. Keskeisiä käsit-
teitä ovat ihoatoopikkolapsi, perheen arki, elämänlaatu ja hoitaminen. Elämänlaatua tar-
kastellaan terveyteen liittyvänä, subjektiivisena kokemuksena ja se rajataan käsittämään
atooppisen ihottuman vaikutuksia lasten ja perheiden elämään. Perheiden monimuotoi-
suuden vuoksi perheet itse määrittelivät, mitä he perheellä ymmärsivät ja keitä omaan
perheeseen kuului. Tutkimusasetelman mukaisesti perheissä oli 0–10-vuotias atooppista
ihottumaa sairastava lapsi.

Perheiden arkea tarkastellaan eri näkökulmista, tavoittelematta yhtä totuutta, vaan eri-
laisia tulkintoja ja monipuolista tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen lähestymistapa
on etnografinen, joka sallii monenlaisia toteutustapoja (Germain 1999, Tedlock 2000,
Bloor 2001, Deegan 2001, James 2001, Keating 2001, Plummer 2001, Reed-Danahay
2001, Rock 2001, Wellin & Fine 2001). Etnografisessa lähestymistavassa yleensä kerä-
tään monipuolisia aineistoja (Polit & Hungler 1999, Rock 2001). Tieto saatiin haastattele-
malla, havainnoimalla ja kyselylomakkeilla. Tutkimukseen osallistuneiden poliklinikoi-
den lääkärit arvioivat jokaisen tutkimuksessa mukana olleen lapsen ihottuman vaikeusas-
teen. Viisivuotiaat ja sitä vanhemmat lapset vastasivat itse omaa elämänlaatuaan koske-
vaan kyselylomakkeeseen, muutoin vastaajana oli lapsen vanhempi tai vanhemmat. Hoi-
totieteellisen tutkimuksen niukkuudesta johtuen perheiden arkea tarkasteltiin paitsi elä-
mänlaadun näkökulmasta lomakeaineiston avulla, myös laadullisesti nostaen haastattelu-
aineistosta asioita ja käsitteitä, jotka olivat keskeisiä perheen arjessa lapsen itsensä ja
koko perheen kuvaamina. Perheiden haastattelut ja niitä tukevat havainnoinnit tapahtuivat
perheiden kodeissa eli heidän omassa luonnollisessa ympäristössään. Perheiden toiveiden
mukaisesti uusia tapaamisia sovittiin myös ihotautien vuodeosastolle ja poliklinikalle.
Haastatteluissa perhe tuotti tietoa koko perheenä tai erilaisissa kokoonpanoissa. Ihotauti-
sairaanhoitajien ja lääkäreiden haastattelut toivat tutkimukseen ammattilaisten näkökul-
man. Tulososan aluksi esitetään tutkimukseen osallistuneiden perheiden taustatiedot,
minkä jälkeen kuvataan kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston keskeiset tulokset
erikseen.

Atooppista ihottumaa sairastavien lasten ja heidän perheidensä arkea ja elämänlaatua
koskevaa tutkimusta tarvitaan tuomaan esiin perheiden omia kokemuksia. Tutkimus tuot-
taa ihoatoopikkolasten ja heidän perheidensä arjesta uutta tietoa, jota voidaan käyttää hel-
pottamaan terveydenhuollossa tehtäviä ratkaisuja ja tukemaan perheitä niiden valitessa
yksilöllisiä ja omaan tilanteeseensa sopivia hoitoratkaisuja. Tutkimustuloksia voidaan
hyödyntää myös kehitettäessä hoitotyötä ja moniammatillista toimintaa vastaamaan
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entistä paremmin perheiden tarpeita. Esimerkiksi sekä päivähoidossa että kouluissa lap-
silla noudatettavien erikoisruokavalioiden asianmukainen toteuttaminen on lapsen etu,
mutta myös yhteistyötä vaativa ja kustannuksia aiheuttava tekijä. Oikein kohdentuneet ja
perheen omia voimavaroja tukevat terveydenhuollon palvelut voivat auttaa perhettä
parantamaan omaa elämänlaatuaan. Jos perhe saa tarvitsemansa tuen oikeaan aikaan ja
oikeassa paikassa, voidaan vähentää sekä perhettä että terveydenhuoltojärjestelmää rasit-
tavia uusintakäyntejä. Vaikuttava ihoatopian hoitaminen ja perheiden tukeminen on myös
taloudellisesti järkevin vaihtoehto.



2 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat

2.1 Lapsiperheiden arki Suomessa 2000-luvulla

”Perheen muodot ovat olleet moninaiset, mutta perheen ytimeksi on aina ymmärretty pari:
mies ja nainen, vaimo ja aviomies, isä ja äiti. Parin tehtävä oli luoda maailmaan uusi suku-
polvi, kasvattaa ja huoltaa sitä, kunnes se vuorostaan astui vanhan parin paikalle elämän
ketjussa. Oli perhe pieni tai suuri, avuton tai mahtava, aina se on koettu ihmisen suojaksi
muuta maailmaa vastaan. Menneisyydessä ihmiselämä oli niin hauras, että ilman perhettä
sen varjeleminen olisi ollut lähes mahdotonta. Nykyaikana, jolloin ihmistä ympäröivät luku-
isat turvajärjestelmät, perhe on kuitenkin ensimmäinen piiri, jolta ihminen saa apua, kiinty-
mystä ja kannustusta.” (Utrio 1998.)

Perheen määritteleminen on ollut erilaista eri aikoina ja eri kulttuureissa. Emotionaalinen
yhteenkuuluvuuden tunne on perheen määrittelyssä tärkeintä, eikä perhettä tarvitse välttä-
mättä määritellä biologisen yhteenkuuluvuuden avulla (Paunonen & Vehviläinen-Julku-
nen 1999). Perherakenteet ovat monimutkaistuneet, ja perhe voi olla esimerkiksi uusper-
he, yksinhuoltajaperhe, kahden samaa sukupuolta olevan henkilön perhe, lapsettoman
parin perhe tai iäkkäiden puolisoiden perhe (Åstedt-Kurki 1999, Tilastokeskus 2003).

Perheen toimintaa ja sen sisäisiä vuorovaikutussuhteita voidaan tarkastella eri näkö-
kulmista. Perheen kehitysvaihenäkökulma perustuu ajatukseen, että perhe olemassaolonsa
aikana käy läpi tiettyjä vaiheita, jolloin perheen tulee voida selviytyä vaiheen mukanaan
tuomista uudenlaisista psykologisista tehtävistä ja sopeutua vaiheelle ominaisiin vuoro-
vaikutusmalleihin. Yleisen systeemiteorian sovelluksen mukaan perhe on avoin systeemi,
joka on vuorovaikutuksessa muiden avointen systeemien kanssa. Systeemisessä näke-
myksessä pyritään ymmärtämään niitä lainalaisuuksia, joiden mukaan perheyksikön toi-
minta määräytyy. Strukturaalisen perhenäkemyksen avulla pyritään kuvaamaan perheen
sekä virallista että epävirallista rakennetta. Psykodynaaminen perhenäkemys on tarkaste-
lutavoista vanhin, ja sen kautta pyritään ymmärtämään ja selittämään perheenjäsenten
välisiä ilmiöitä ja suhteita vuorovaikutuspsykologisin käsittein. (Piha 2004.)

Perheiden voimavarat vaikuttavat lasten hyvinvointiin (Forssén 2003, Sosiaali- ja ter-
veysministeriö 2004). Resurssit toimivat suojaavina tekijöinä ja resurssien puutteet riskiä
lisäävinä tekijöinä lapsen hyvinvoinnille. Ulkoisilla resursseilla viitataan esimerkiksi per-
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heen taloudelliseen asemaan, asumistasoon, asuinalueeseen, vanhempien koulutustasoon,
ammatissa toimimiseen ja ammattiasemaan. (Forssén 2003.) Perheen ulkopuolisista voi-
mavaroista keskeisintä on muiden ihmisten, kuten sukulaisten, ystävien ja naapurien tar-
joama sosiaalinen tuki. Samassa elämäntilanteessa olevat muut lapsiperheet ovat tärkeä
tuen lähde. (STM 2004.) Perheen sisäisillä voimavaroilla ja resursseilla viitataan perheen
historiaan, vanhempien ja lasten persoonallisuuteen sekä lapsen ja vanhemman suhtee-
seen (Forssén 2003). Perheen sisäisiä voimavaroja ovat myös vanhempien koulutus, hyvä
itsetunto ja myönteinen käsitys itsestä kasvattajana. Lapselle vanhempien hyvä parisuhde
tarjoaa turvallisen kasvualustan. (STM 2004.)

Parisuhde on tärkeä perheen tukipilari. Parisuhteet ovat kuitenkin hauraita, ja Suomi
on yksi Euroopan avioerotilastojen kärkimaista. Tärkeimmiksi tekijöiksi hyvässä parisuh-
teessa koettiin Paajasen tutkimuksessa (2003) vahva luottamus puolisoon kaikissa asi-
oissa sekä molemminpuolinen arvostus ja kunnioitus. Tärkeinä pidettiin myös puolisoi-
den samanlaisia elämänarvoja, hyvää kykyä käsitellä ristiriitoja ja sitä, että voidaan puhua
ja jakaa kaikki asiat puolisoiden kesken. Suurimmaksi syyksi pysyä yhdessä vastaajat
ilmoittivat lapset, rakkauden puolisoa kohtaan ja halun tai päätöksen pysyä yhdessä.

Perhe on pienen lapsen läheisin sosiaalinen verkosto, joka vaikuttaa ihmisen kasvuun
ja kehitykseen ja lapsen tuleviin valintoihin. Lapsi oppii myös oikean ja väärän noin kah-
deksaan ikävuoteen mennessä, mikä on merkittävä kiintopiste muun muassa kulttuuristen
arvojen omaksumisessa. (Sirola & Salminen 2002.) Seppälän (2000) mukaan vanhem-
pien mielestä tärkein heille kuuluva tehtävä oli lapsen kasvattaminen ymmärtämään, mikä
on oikein ja mikä väärin, kun se ammattikasvattajien mielestä oli turvallisuuden tunteen
antaminen. Muita tärkeiksi koettuja vanhemmille kuuluvia tehtäviä olivat hyväksytyksi
tulemisen tunteen välittäminen, kasvattaminen vastuuseen itsestä ja muista sekä kasvatta-
minen kunnioittamaan toisia ihmisiä. Suurin osa (noin 55 %) koki tarvitsevansa silloin
tällöin tukea lasten kasvatuksessa, kolmannes ei kokenut tarvitsevansa sitä lainkaan.
(Seppälä N. 2000.)

Kun selvitettiin vanhempien mielipiteitä vastuun jakaantumisesta perheessä, enem-
mistö vanhemmista oli kasvatustehtävän tasajaon kannalla (Seppälä N. 2000, Paajanen
2003). Seuraavaksi useimmin katsottiin tärkeäksi kummankin puolison osallistuminen
kodin suurista hankinnoista tai investoinneista päättämiseeen ja lastenhoitoon. Vasta nel-
jänneksi tuli kummankin kotitöiden tekoon osallistuminen. (Paajanen 2003.) Tietyt tehtä-
vät miellettiin voimakkaasti joko miehen tai naisen tehtäväksi. Naiselle kuuluvia tehtäviä
olivat sairaan lapsen hoitaminen, lapsen yöheräämisten hoitaminen ja pukemisen opetta-
minen. Selkeimmin miehelle kuuluviksi miellettiin ATK-taitojen opettaminen ja lapsen
kuljettaminen harrastuksiin. (Seppälä N. 2000.)

Ristiriidat puolisoiden välille syntyivät kotitöistä, työajoista ja omasta ajasta. Myös
lasten kasvatus ja rahan käyttö aiheuttavat ristiriitoja. (Paajanen 2003, Lehto & Sutela
2004.) Ristiriitoja on sitä enemmän, mitä pienempiä lapsia perheessä on (Lehto & Sutela
2004). Työelämän ja perheen yhteensovittamisessa on edelleen haasteita (Seppälä N.
2000, Forssén 2002). Lapsiperheiden aikuisten keskimääräinen yhteenlaskettu viikkotyö-
aika on selvästi suurempi kuin lapsettomien parien. Pienten lasten isät tekevät ylitöitä
useammin kuin muut miehet. Työelämän tahti on kiristynyt ja työsidonnaisuus syventy-
nyt. (Salmi 2001.) Naiset tekevät edelleen suurimman osan kotitöistä (Lehto & Sutela
2004). Kotitöiden määrä ei ole vähentynyt 1990-luvulla: niitä tehdään Suomessa 3 tuntia
10 minuuttia vuorokaudessa. Ajankäyttötutkimuksissa kotityöhön luetaan kotitalous- ja
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huoltotyöt, lastenhoito, ostoksilla ja asioilla käyminen, naapuriapu ja näihin liittyvät mat-
kat. Naiset tekevät kaikesta kotityöstä 61 %; miehet ovat lisänneet hieman kotitöiden
tekemistä. Eniten kotitöitä tekevät alle kouluikäisten lasten äidit. (Niemi & Pääkkönen
2001.) 

1990-luvulla tuloerot ovat kasvaneet ja lapsiperheiden toimeentulo on heikentynyt
(Salmi 2001, Forssén 2003, Haataja 2003). Vuonna 2003 työttömyysaste Suomessa oli
9,0 % (naiset 8,9 %, miehet 9,2 %) (Tilastokeskus 2004). Työn ja perheen yhteensovitta-
misessa naiset olivat miehiä perhekeskeisempiä ja koulutuksen lisääntyessä perhekeskei-
syys väheni (Seppälä 2000). Lehdon et al. (2004) mukaan perheen merkitys ei ollut kas-
vanut tai työn merkitys vähentynyt. Työtä eivät pitäneet kuitenkaan tärkeimpänä elämän-
alueena hyvin koulutetut ylemmät toimihenkilöt, vaan perusasteen tutkinnon suorittaneet,
työntekijäasemassa teollisessa, tuotannollisessa ja palvelutyössä olevat. 

Kunnalliset peruspalvelut neuvolasta nuorisotyöhön ovat ohentuneet 1990-luvulla
(Bardy 2001). Suomi sijoittuu kuitenkin kansainvälisesti verrattuna johtaviin hyvinvointi-
valtioihin perhepoliittisin indikaattorein mitattuna (Forssén 2002, Forssén 2003). Perhe-
politiikassa oli 1990-luvulla sekä leikkauksia että laajennuksia. Kaikki alle kouluikäiset
lapset saivat subjektiivisen oikeuden päivähoitoon. Joitakin tukimuotoja, kuten vanhem-
painrahaa, leikattiin tuntuvasti. (Forssén 2002.) Pelkät perhetukien leikkaukset eivät selitä
lapsiperheiden kasvanutta köyhyyttä (Forssén 2002, Haataja 2003). Köyhyyden riski on
huomattavasti korkeampi yksinhuoltajaperheissä verrattuna kahden aikuisen huoltamiin
perheisiin (Forssén 2003). Yksinhuoltajuuden ei silti sinänsä tarvitse merkitä turvatto-
muutta lapselle (Pelkonen & Hakulinen 2001). 

Suomessa vanhemmat voivat hakea sairaan lapsen kotihoitoon Kelalta lapsen hoitotu-
kea (Lapsiperheelle, Kela 2003). Alle 16-vuotiaat pitkäaikaisesti sairaat lapset saavat lap-
sen alinta hoitotukea, jos lapsi on vähintään 6 kuukauden ajan siinä määrin hoidon ja kun-
toutuksen tarpeessa, että siitä aiheutuu erityistä taloudellista tai muuta rasitusta. Korotet-
tua hoitotukea saavan lapsen hoitamisesta edellytetään aiheutuvan huomattavan suurta
rasitusta. Jos rasitus on erittäin suuri, lapsella on oikeus erityshoitotukeen. (Kelan tilastol-
linen vuosikirja 2002.) Vuonna 2003 hoitotuki oli 76,87 euroa, korotettu hoitotuki 179,37
euroa ja erityishoitotuki 333,12 euroa kuukaudessa. (Lapsiperheelle, Kela 2003.) Hoito-
tuen saajien määrät atooppinen ihottuma -diagnoosilla ovat vuosittain laskeneet, koska
tuen saamisen kriteerit ovat tiukentuneet (Taulukko 1). Vuonna 2002 hoitotukea sai 1 118
lasta atooppisen ihottuman vuoksi. (Kelan tilastollinen vuosikirja 2002).

Taulukko 1. Lapsen hoitotuen saajat atooppinen ihottuma -diagnoosilla (Kelan tilastolli-
nen vuosikirja 1998, 1999, 2000, 2001 ja 2002).

Vuosi Lapsen hoitotukea
saavien määrä
Dg: L20, L22

%-osuus
kaikista
saajista

Hoitotuet Korotetut
hoitotuet

Erityis-
hoitotuet

1998 2 579 5,7 % 2 301 273 5
1999 2 192 4,8 % 1 960 227 5
2000 1 954 4,2 % 1 746 205 3
2001 1 740 3,7 % 1 541 198 1
2002 1 118 2,7 % 1 000 117 1
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Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisissa suosituksissa lastenneuvolatyöhön
(2004) ehdotetaan perheiden ja vanhemmuuden tukemiseksi ja lasten hyvinvoinnin edis-
tämiseksi perhe- ja voimavaralähtöistä työotetta, laajaa vertaistukitoimintaa sekä huomio-
ta parisuhteen vaalimiseen.

2.2 Atopia – länsimainen elintapasairaus

Atopialla tarkoitetaan periytyvää ominaisuutta muodostaa herkästi allergeenispesifejä
IgE-luokan vasta-aineita tavallisia ympäristöallergeenejä kohtaan (Holden & Parish 1998,
Reitamo & Kalimo 1998, Konsensuslausuma 1998, Hunter et al. 2002, Friedman & Hol-
den 2004). Atoopikko on yksilö, jolla on sekä allergeenispesifisiä IgE-vasta-aineita taval-
lisille ympäristöallergeeneille että jokin atooppinen sairaus. Oireettomalla yksilöllä, jolla
on IgE-vasta-aineita, sanotaan olevan atooppinen taipumus (Konsensuslausuma 1998).
Allergialla tarkoitetaan yleisesti immunologisten mekanismien välittämää haitallista
fysiologista tapahtumaa. Edellytyksenä on, että yksilö on aikaisemmin altistunut aineille,
joita vastaan hän on muodostanut vasta-aineita tai immunologisesti aktiivisia soluja (lym-
fosyyttejä). Altistuessaan uudelleen immuunijärjestelmä käynnistää monenlaisia biokemi-
allisia reaktioita, jotka laukaisevat oireita. (Konsensuslausuma 1998.)

Syntymän jälkeiset kuukaudet ja varhaislapsuus ovat allergisen immuunivasteen kyp-
symisessä ratkaisevia. Ilmeisesti kypsyvän immuunijärjestelmän ja ympäristön vuorovai-
kutus ratkaisee lopullisesti Th-solutasapainon ja atooppisen allergian puhkeamisen. Atoo-
pikon vaste jää Th2-vasteeksi, mutta terveen lapsen immuunivaste muuttuu Th1-tyyppi-
seksi. Muutoksen edellytyksenä on ulkopuolinen stimulaatio – esimerkiksi sopiva ja riit-
tävä mikrobi- tai endotoksiinialtistus, joka sammuttaa Th2-vastetta. Th2-vasteen luonnol-
lisia sammutusmekanismeja terveillä lapsilla voi olla rintamaito, joka sisältää Th1-vas-
tetta tehostavia valkosoluja ja sytokiineja. (Savolainen et al. 2001). Rintamaidon soluja-
kauma on erilainen niillä äideillä, joiden imeväisille kehittyy ruoka-aineallergioita, kuin
niillä äideillä, joiden imeväisillä ei havaita allergisia sairauksia (Suomalainen 1997).

Atooppisiin tauteihin kuuluvat atooppisen ihottuman lisäksi astma, allerginen nuha,
allerginen konjunktiviitti ja ruoka-aineallergiat (Granlund 1998, Holden & Parish 1998,
Konsensuslausuma 1998, Reitamo & Kalimo 1998, Hunter et al. 2002, Friedman & Hol-
den 2004). Atooppiset sairaudet ovat lisääntyneet länsimaissa (Konsensuslausuma 1998,
Alm et al. 1999, Hoppu et al. 2001, Savolainen et al. 2001, Hannuksela 2002, Hunter et
al. 2002, Friedman & Holden 2004). Atooppisia sairauksia on esiintynyt enemmän Skan-
dianviassa kuin Itä-Euroopan maissa (Bjorksten et al. 1998). Myös Venäjän ja Suomen
rajaseutuja vertailtaessa Suomessa oli enemmän atooppisia sairauksia kuin naapurimaassa
(Vartiainen et al. 2002). Atopian lisääntymistä ei selittäne mikään yksittäinen tekijä
(Strannegård & Strannegård 2001, Hannuksela 2002). Ympäristötekijöillä yhdessä elinta-
pojen kanssa oletetaan olevan yhteyttä atooppisten sairauksien yleisyyden vaihteluun eri
puolilla maailmaa (ISAAC Steering Committee 1998, Von Mutius 1998, Bjorksten et al.
1998, Gern & Weiss 2000, Vartiainen et al. 2002). Atooppisen ihottuman esiintyminen on
yleisempää korkeammissa sosiaaliluokissa kuin alemmissa (Williams et al. 1994). Lap-
suuden asumisympäristönä maatilan on todettu suojaavan allergiselta nuhalta ja silmätu-
lehdukselta, mutta ei astmalta eikä atooppiselta ihottumalta (Kilpeläinen et al. 2000). Var-
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haislapsuudessa altistuminen kotipölyn endotoksiineille näyttää suojaavan atopialta
tehostamalla Th1-tyypin immuunivastetta (Gereda et al. 2000). 

Perimällä on selvä yhteys allergisen immuunivasteen syntyyn (Konsensuslausuma
1998, Savolainen et al. 2001). Atooppisten sairauksien perimä on monitekijäinen ja siksi
haastava tutkimuskohde, johon liittyvät tutkimukset ovat viime aikoina lisääntyneet (Lai-
tinen et al. 2000). Geenitutkimuksissa ei ole löytynyt yhtä geeniä tai geeniyhdistelmää,
joka selittäisi atooppisen ihottuman oireiden synnyn (Laitinen et al. 2000, Hannuksela et
al. 2003). Atooppiset sairaudet esiintyvät suvuittain siten, että ihottumaisten vanhempien
lapsilla on suurempi riski saada ihottuma kuin muita atopiaoireita, toisaalta ihottumainen
lapsi saattaa syntyä täysin oireettomille vanhemmille (Kalimo et al. 2001). Äidin atooppi-
nen ihottuma näyttäisi olevan suurempi riskitekijä kuin isän (Hannuksela et al. 2003,
Friedmann & Holden 2004). Jos molemmilla vanhemmilla on atooppinen ihottuma, 70 %
lapsista keskimäärin saa sen (Hannuksela et al. 2003).

2.2.1 Elinolosuhteiden merkitys atopian esiintyvyyteen 

Strachan (1989) esitti infektiohypoteesin selityksenä havainnolleen vanhempien sisarus-
ten atopialta suojaavasta vaikutuksesta. Infektioilla ja allergioilla on solutasolla vuorovai-
kutusta, koska infektiopuolustus ja allergia ovat yhteisen säätelyjärjestelmän alaisia. Jot-
kut infektiot tuntuvat lisäävän allergiaa, eräät näyttävät vaikuttavan allergiaa ehkäiseväs-
ti. (Konsensuslausuma 1998.) Infektioiden määrän vähenemisen ja hygienian paranemi-
sen on esitetty vähentävän Th1-tyyppiseen vasteeseen johtavia ärsykkeitä ja immuunijär-
jestelmän kehityksen ohjautumista Th2-suuntaan (Savolainen et al. 2001, Pekkanen et al.
2001).

Ruotsalaisessa tutkimuksessa (Alm et al. 1999) antroposofista elämäntapaa noudatta-
vissa perheissä atopiaa esiintyi vähemmän kuin muissa saman alueen perheissä. Antropo-
sofisessa elämäntavassa suhtaudutaan kriittisesti antibioottien, kuumelääkkeiden ja rokot-
teiden käyttöön. Ruokavaliossa suositaan paikallista biodynaamisesti viljeltyä ruokaa ja
hapatettuja vihanneksia. Probiootteja (esimerkiksi laktobasilleja) esiintyy hapatetuissa
ruuissa. Niiden käyttö vaikuttaa suoliston bakteeriflooraan, jolla puolestaan voi olla mer-
kitystä atopian esiintyvyyteen. (vrt. Hannuksela 1999, Hoppu et al. 2001.) 61 prosentissa
antroposofisista perheistä lapset olivat sairastaneet tuhkarokon. Muissa perheissä lähes
kaikki (93 %) lapset oli rokotettu tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan ja pro-
sentti lapsista oli sairastanut tuhkarokon. (Alm et al. 1999.) On esitetty, että tuhkarokon
sairastaminen (esim. Shaheen et al. 1996, Bodner et al. 1998) tai positiivinen tuberkuliini-
reaktio (Shirakawa et al. 1997) alentaisi riskiä sairastua atooppisiin sairauksiin, mutta
uudemmat tutkimukset eivät tue tätä käsitystä (vrt. Paunio et al. 2000). On mahdollista,
että sairastetut lastentaudit yleensä ovat merkittävämpi tekijä atopialta välttymisessä kuin
yksittäinen infektio (Gern & Weiss 2000).

Käänteinen yhteys perheen koon ja allergisen herkistymisen välille on osoitettu lukui-
sissa tutkimuksissa (esim. Bodner et al. 1998, Matricardi et al. 1998, Krämer et al. 1999).
Strachanin (2000) mukaan infektioiden atopialta suojaavaa vaikutusta ei ole voitu osoit-
taa, ja mielenkiinto kohdistuukin siihen, miten suoliston mikrobifloora vaikuttaa immuno-
logiseen kypsymiseen sekä antibioottien käyttö ja dieetit suoliston bakteereihin. Nyt
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ollaan kiinnostuneita siitä, miten vastasyntyneen suoliston mikrobifloora kehittyy eri
ympäristöissä, mitä vaikutuksia on mikrobilääkkeillä ja voidaanko suoliston mikrobifloo-
raa muuttaa hyödyllisempään suuntaan antamalla lapselle suun kautta bakteereja. (Kon-
sensuslausuma 1998, vrt. Hannuksela 1999, Kalliomäki et al. 2001.)

Niissä olosuhteissa, joissa allergian esiintyminen on nykyään vähäistä, voidaan Savo-
laisen et al. (2001) mukaan ajatella olevan enemmän mikrobialtistusta. Tällaisia ovat esi-
merkiksi monilapsiset perheet, heikommat sosioekonomiset olosuhteet ja maatilaympä-
ristö. Infektioteorian tai infektioiden sijaan voidaankin puhua yleensä mikrobialtistuk-
sesta.

2.2.2 Ravinto ja atopia

Länsimainen ruokavalio sisältää runsaasti rasvaa, vähän antioksidantteja ja myös aiem-
paa niukemmin mikrobeja (Hoppu et al. 2001). Ravinnon rasvoilla on yhteyttä allergisiin
tulehdusreaktioihin ja IgE-tuotantoon (Kankaanpää et al. 1999). Kuivan ihon on sanottu
liittyvän myös rasvahappometabolian heikkouksiin atooppisessa ihossa. Tämän teorian
mukaan elimistö ei saa tarpeeksi linoleeni- ja linoleiinihappoja. (Hannuksela et al. 2003.) 

Atopian puhkeaminen liitettiin aiemmin ympäristömme proteiiniallergeeneihin, eten-
kin eläinhilseisiin ja ruokiin (Hannuksela 2002). Pienten lasten vanhemmat epäilevät
usein ruokaa lapsen oireiden aiheuttajaksi (Eggesbo et al. 1999, Wenninger et al. 2000).
Suomessa on aikaisemmin annettu korkean allergiariskin perheille ohjeita, joissa on suo-
siteltu välttämään hengitysteitse ja ravinnon mukana tulevia tavallisia allergian aiheuttajia
(Konsensuslausuma 1998). Allergiset sairaudet ovat kuitenkin lisääntyneet, eikä uusin
tutkimustieto tue edellä mainittuja suosituksia (Konsensuslausuma 1998, Hoppu et al.
2001, Hannuksela 2002, Käypä hoito 2004). Erityisesti perusruoka-aineiden, kuten mai-
don tai kotimaisten viljojen, välttäminen voi johtaa ruokavalion yksipuolisuuteen ja ravin-
toaineiden riittämättömään saantiin. Jopa niin sanottujen ”yleisesti allergisoivien
ruoka-aineiden”, kuten sitrushedelmien, mansikoiden, herneiden ja kalan välttäminen
haittaa terveellisen ruokavalion toteuttamista, koska se johtaa antioksidanttien ja n-3-ras-
vahappojen vähäiseen saantiin. Nykytietämyksen mukaan tällainen välttämisruokavalio
on jopa kasvattanut allergiariskiä (Hoppu et al. 2001, vrt. myös Konsensuslausuma 1998).
Ruokavalion kokonaisuus (sopiva energian saanti, proteiinien, rasvan ja hiilihydraattien
laatu ja määrä, antioksidantit ym.) saattaa vaikuttaa allergisoitumiseen enemmän kuin
”allergisoivien ruoka-aineiden” tai yksittäisten rasvahappojen määrä ruokavaliossa
(Hoppu et al. 2000). Probiootit voivat osoittautua hyödyllisiksi atooppisen ihottuman
ehkäisyssä ja hoitamisessa, mutta sen näyttäminen vaatii lisää tutkimusta (Kalliomäki et
al. 2001, Williams 2002, Hanifin et al. 2004).

Välttämisruokavaliolla ei voida ehkäistä allergiaa (Hoppu et al. 2001, Hannuksela
2002, Sosiaali- ja terveysministeriö 2004). Välttämisruokavalio soveltuu vain todetun
ruoka-allergian hoitoon, ja sen laaja toteuttaminen vaatii asiantuntevaa ravitsemusneu-
vontaa (Arvola et al. 1999, Hoppu et al. 2001, Käypä hoito 2004). Ruoka-aine-allergian
diagnoosi perustuu oireiden häviämiseen epäillyn ruoka-aineen välttämisen aikana ja nii-
den palaamiseen, kun ruoka-aine otetaan uudelleen ruokavalioon (Käypä hoito 2004).
Parasta olisi, jos ruokavaliohoito perustuisi kaksoissokkotutkimusten tuloksiin (Hannuk-
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sela 2005, Darsow et al. 2005). Vältettävien ruokien listoja ei tule käyttää, vaan vältettä-
vät ruoat arvioidaan yksilöllisesti kullekin lapselle (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004).
Suositusten on oltava hyvin perusteltuja, koska ohjeiden noudattaminen rasittaa ja rajoit-
taa perheiden jokapäiväistä elämää sekä aiheuttaa kustannuksia.

Yksinomaisen rintaruokinnan on esitetty ehkäisevän atooppisia sairauksia (Saarinen &
Kajosaari 1995, Kull et al. 2002, Halken 2004, Laubereau et al. 2004). Rintamaidon aller-
gioita vähentävästä vaikutuksesta on kuitenkin ristiriitaista tutkimusnäyttöä (Luukkainen
et al. 1999, Friedmann & Hoden 2004, Hanifin et al. 2004). Yli 6 kuukautta kestävän rin-
taruokinnan on todettu jopa lisäävän atooppisen ihottuman riskiä (Purvis et al. 2005) tai
rintaruokinta on liitetty lisääntyneeseen riskiin saada atooppinen ihottuma niillä lapsilla,
joiden vanhemmilla ei ole allergiaa (Miyake et al. 2003). Kajosaari (1984) totesi, että rin-
taruokintaa jatkettaessa 6 kuukauteen asti ilman muita maitolisiä tai lisäruokaa voitiin
ehkäistä atooppisia sairauksia lapsilla, joiden perheessä oli atooppisia sairauksia. Rinta-
ruokintaa suositeltiin yksinomaisena ravintona kolmen kuukauden ajan (Konsensuslau-
suma 1998), kunnes vuonna 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeissa neuvoloille nos-
tettiin suosituksen aikaa kaikille vauvoille kuuteen kuukauteen. (Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö 2004, vrt. Käypä hoito 2004, vrt. Darsow et al. 2005).

Imettävän äidin ruokavalion monipuolisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota,
koska allergiariskiperheiden imettävien äitien energiansaannin on todettu olevan pieni
samalla kun rasvan osuus oli suurempi ja hiilihydraattien osuus pienempi kuin terveiden
äitien. Tyydyttyneen rasvan runsaan määrän äidin ruokavaliossa on todettu olevan yhtey-
dessä lapsen atooppiseen herkistymiseen äidin omasta allergiasta riippumatta. (Hoppu et
al. 2000, Hoppu et al. 2001.) 

2.2.3 Atooppinen ihottuma – ihoatopia

Atooppinen ihottuma on krooninen, inflammatorinen, kutiava ja uusiutuva ihosairaus,
joka on yleisempi lapsilla, mutta sitä esiintyy myös aikuisilla. (Holden & Parish 1998,
Friedman & Holden 2004, Hanifin et al. 2004). Siihen liittyy usein kohonnut seerumin
IgE-taso ja oma tai perheenjäsenen 1 tyypin allergia, allerginen nuha ja astma (Hanifin et
al. 2004). Atooppisen ihottuman diagnostisia kriteerejä ovat Hanifinin & Rajkan (1980)
mukaan kutina, ihottuman kroonisuus, esiintyminen tyyppipaikoissa sekä tieto omasta tai
vanhempien ja sisarusten atooppisista sairauksista. Edellä mainituista tulee todeta kolme
ja lisäksi kolme lisäpiirrettä epäiltäessä atooppista ihottumaa. Lisäpiirteitä, joita kuvataan
yli kaksikymmentä, on esimerkiksi ihottuman varhainen puhkeaminen tai taipumus
IgE-tuotantoon. 

Brittiläinen dermatologeista koostuva työryhmä määritteli uudelleen ja validoi Hanifi-
nin ja Rajkan (1980) atooppisen ihottuman kriteerit (Williams et al. 1994a). Tutkimuksen
toisessa vaiheessa testattiin kriteerien toistettavuutta (Williams et al. 1994b) ja kolman-
nessa vaiheessa esitettiin atooppisen ihottuman uudet diagnostiset kriteerit (Williams et
al. 1994c). Atooppisen ihottuman peruskriteeri on kutiava iho tai vanhemman tieto lapsen
ihon raapimisesta tai hankaamisesta. Lisäksi vaaditaan vähintään kolme seuraavista lisä-
piirteistä: 1. Iho-oireiden esiintyminen taipeissa, kuten kyynär- tai polvitaipeissa, nilkko-
jen etuosassa tai niskassa (sekä poskissa alle 10-vuotiailla). 2. Astma tai heinänuha (tai
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atooppisen ihottuman esiintyminen alle 4-vuotiaiden lähiomaisilla). 3. Kuiva iho vii-
meksi kuluneen vuoden aikana. 4. Näkyvä taiveihottuma (tai poskien tai otsan ihottuma
alle 4-vuotiailla). 5. Ihottuman alkaminen alle 2-vuotiaana. (Williams et al. 1994c.) Wil-
liamsin et al. (1994c) atooppisen ihottuman diagnosointikriteerit on arvioitu yhtä tehok-
kaiksi kuin Hanifinin ja Rajkan (1980), mutta helpommiksi käyttää (Gu et al. 2001).

Yhdysvalloissa pidetyssä konsensuskokouksessa vuonna 2001 atooppinen ihottuma
määriteltiin oireyhtymäksi seuraavin kriteerein:

A. Vaadittavat kriteerit
1. Kutina
2. Ihottuma (akuutti, subakuutti, krooninen)

a. tyypillinen morfologia ja iän mukainen esiintyminen
b. krooninen tai uusiutuva

B. Pääpiirteet (tukevat diagnoosia)
1. Aikainen alkaminen
2. Atopia

a. itsellä/perheessä
b. IgE-taipumus

3. Kuiva iho

C. Lisäpiirteet, esimerkiksi valkoinen dermografismus

Lisäksi on huomioitava poissuljettavat diagnoosit kuten syyhy tai allerginen kon-
takti-ihottuma. (Eichenfield et al. 2003.)

Atooppisen ihottuman pääoireen, kutinan, välittäjäaineet ja mekanismit ovat edelleen
tuntemattomia. Hikoilu ja psyykkiset tekijät, kuten stressi, pahentavat atooppisen ihottu-
man oireita. Psykososiaalisten tekijöiden roolia ja vaikutusmekanismeja ei täysin tun-
neta, ja niistä tarvitaan lisätutkimusta (Friedmann & Holden 2004). 

Rajka & Langeland (1989) ovat esittäneet kliiniseen työhön sopivan atooppisen ihottu-
man vaikeusasteen arviointisysteemin. Ihottuman laajuutta ja kestoa sekä kutinan voi-
makkuutta arvioidaan pisteillä yhdestä kolmeen. Yhteenlasketuista pisteistä kolmesta nel-
jään merkitsee lievää, 4,5–7,5 kohtalaista ja 8–9 vaikeaa atooppista ihottumaa. The Not-
tingham Eczema Severity Score kehitettiin edellisen luokituksen pohjalta. Tutkittaessa 1–
5-vuotiaita ihoatoopikkolapsia (n=290), ihottuman vaikeusaste oli lievä 82 %:lla (n=237),
kohtalainen 12 %:lla (n=36) ja vaikea 6 %:lla (n=17). (Emerson et al. 2000.)

Atooppista ihottumaa on noin 15–20 %:lla lapsista (Williams et al. 1999, Mortz et al.
2001, Girolomoni et al. 2003, Wadonda-Kabondo et al. 2003, Illi et al. 2004, Hoffjan et
al. 2005). Suomessa esiintyvyysluvut ovat samansuuntaisia kuin muualla Euroopassa ja
alueelliset erot ovat vähäisiä (Remes et al. 1998). Tauti alkaa yleensä imeväisiässä puhje-
ten 2–6 kuukauden, joskus jopa alle 2 kuukauden ikäisillä. Atooppinen ihottuma on 80–
90 %:lla ilmaantunut ennen 5 ikävuotta (Holden & Parish 1998, Hunter et al. 2002.)
Atooppinen ihottuma helpottuu usein lapsen varttuessa, mutta se voi uusiutua tai puhjeta
vasta murrosiässä tai aikuisena (Henry et al. 1995, Holden & Parish 1998, Reitamo &
Kalimo 1998, Friedmann & Holden 2004). Oireettomuudesta on esitetty erilaisia arvi-
oita: suuri osa imeväisiässä alkaneista oireista häviää leikki-ikään mennessä (Reitamo &
Kalimo 1998) ja 50–75 % on tullut oireettomaksi varhaiseen teini-ikään mennessä (Henry
et al. 1995, Holden & Parish 1998, Williams & Strachan 1998, Friedmann & Holden
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2004). Atooppinen ihottuma jaetaan imeväisiän vaiheeseen, lapsuusvaiheeseen ja aikuis-
vaiheeseen (Holden & Parish 1998, Hunter et al. 2002, Friedmann & Holden 2004) tai
imeväisiän, leikki-iän, kouluiän ja aikuisiän vaiheisiin (Reitamo & Kalimo 1998). Ihot-
tuma siirtyy kasvojen ja pään alueelta taipeisiin noin kahden vuoden iässä, mutta on tyy-
pillinen kasvoilla taas nuorilla aikuisilla (Friedmann & Holden 2004).

Atooppista ihottumaa ei voida selittää yksinkertaisilla syy–seuraus-suhteilla. Aller-
gian osuudesta atooppisessa ihottumassa on olemassa erilaisia näkemyksiä (Kalimo et al.
2001, Eichenfield et al. 2003). Osa epäilee allergian ja nimenomaan IgE-vasta-aineiden
tuoton olevan keskeisiä atooppisen ihottuman synnyssä, ja toiset taas korostavat atooppi-
seen ihoon liittyviä toiminnallisia eroja ihottumaa selittävinä taustatekijöinä (Kalimo et
al. 2001). Hannukselan (1999, 2003) mukaan voi olla, että ihoatoopikon kuiva iho johtuu
keramidien puutteesta. Atooppisessa ihossa on todettu muita vähemmän veden haihtu-
mista estäviä keramideja. (Hannuksela et al. 2003, Friedmann & Holden 2004.) Atooppi-
sen ihon läpäisyesteen toiminta on epänormaalia ihottuma-alueilla, mutta syytä siihen ei
tarkemmin tunneta (Eichenfield et al. 2003).

Atooppista ihottumaa sairastavista 20–40 prosentilla on normaali IgE-taso (Friedman
& Holden 2004). Atooppista ihottumaa pahentavana tekijänä saattaa olla allergia. Alle
kaksivuotiailla jatkuvaa hoitoa vaativan hankalan ihottuman syynä voi olla allergia joko
äidinmaidosta välittyville tai lapsen itsensä syömille ruuille. Lapsen varttuessa ja tole-
ranssin kehittyessä ruoka-allergioiden merkitys vähenee. (Kalimo et al. 2001, Hannuksela
et al. 2003, Darsow et al. 2005.) Useimmiten pikkulapset herkistyvät tavallisille ruuille:
munalle, maidolle, viljalle ja kalalle (Konsensuslausuma 1998, Järvinen et al. 2003, Dar-
sow et al. 2005). Ruoka-aineallergiaa on noin 6–8 %:lla lapsista ensimmäisen 3 ikävuo-
den aikana (Sampson 2005). Lehmänmaitoallergiaa on 2–3 %:lla imeväisikäisistä (Kon-
sensuslausuma 1998, Saarinen et al. 1999, Kaila et al. 2001). Lehmänmaidolle allergi-
silla lapsilla maidon välttämisdieetin aikana ilmenevät iho-oireet voivat olla osoitus pii-
loon jääneistä muista ruoka-allergioista, kuten vilja-allergiasta (Järvinen et al. 2003).
Kasviksille, hedelmille, mausteille tai pähkinöille herkistyminen, joka yleensä liittyy koi-
vun ja lepän siitepölyallergiaan, on harvinaista alle vuoden iässä. Pikkulapsikauden aller-
giat katoavat usein kouluikään mennessä. (Konsensuslausuma 1998.) Käypä hoito suosi-
tuksen mukaan (2004) maitoyliherkkyydestä toipuu 44% kahteen ja 77% neljään ikävuo-
teen mennessä. 

Tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä ihoatoopikko lapsesta, jolla on atooppinen
ihottuma ja ihoatopialla tarkoitetaan atopian ilmenemistä ihottumana (vrt. Hannuksela
2003). 

2.2.4 Lapsen atooppisen ihottuman hoitaminen

Atooppisen ihottuman hoitamisen tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva näyttö vaihtelee
(Konsensuslausuma 1998, Eichenfield et al. 2003, Friedmann & Holden 2004). Paranta-
vaa hoitoa ei ole (Ellis & Luger 2003), ja sekä ehkäisysuositukset että hoitokäytännöt
vaihtelevat ja hämmentävät potilaita (Konsensuslausuma 1998). Vuonna 2002 konsensus-
konferenssissa linjattiin kansainväliset atooppisen ihottuman hoitomenetelmät (Ellis &
Luger 2003). Medline-haussa ”atopic dermatitis treatment (1995–2004)” löytyi 1 550
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artikkelia. Viime vuosina on tullut aivan uudenlaisia lääkkeitä atooppisen ihottuman
ulkoiseen hoitoon (kalsineuriiniestäjät takro- ja pimekrolimuusi). Eurooppalainen asian-
tuntijaryhmä esitti tilanneraportin atooppisen ihottuman diagnosoinnista ja hoitamisesta
toukokuussa 2005 (Darsow et al. 2005).

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan atooppisen ihottuman yleisiä hoitolinjoja. Hoito
perustuu taudinkulun, ihottuman laajuuden ja vaikeusasteen arviointiin. Alkuvaiheen
ohjauksen jälkeen hoito voidaan jakaa akuutin kutinan ja inflammaation hoitoon, ylläpito-
hoitoon ja vaikeasti paranevan ihottuman hoitoon. (Ellis et al. 2003.) Eurooppalainen hoi-
tosuositus perustuu ihottuman vaikeusasteen (lievä, kohtalainen, vaikea) mukaiseen hoi-
toon (Darsow et al. 2005).

Ihon tehtävänä on muun muassa estää veden liiallinen haihtuminen ihon kautta ja tor-
jua pieneliöiden ja myrkyllisten aineiden pääsy elimistöön. Kun iho pestään saippualla,
keratiinikerroksen rasvoista saadaan poistetuksi 70–80 %. Normaalin ihon keramidi-
määrä palaa ennalleen parissa tunnissa, atoopikon kuivassa ihossa 1,5–2 vuorokaudessa.
(Hannuksela 2003.) Päivittäistä peseytymistä suihkuttamalla haalealla vedellä tai 15-20
minuutin kylpyä suositellaan ja pidetään tärkeänä, jotta iho puhdistuu. (Kokkonen et al.
2001, Hannuksela 2003, Darsow et al. 2005, Hannuksela 2005). Likainen iho pestään
saippualla. Suihkun jälkeen iho kuivataan hellävaraisesti ja hieman kostealle iholle levite-
tään kosteusvoidetta tai lääkärin määräämää lääkevoidetta. (Kokkonen et al. 2001,
Eichenfield et al. 2003, Friedmann & Holden 2004, Darsow et al. 2005.)

Perusvoiteiden tarkoituksena on ihon kosteuttaminen (Ellis et al. 2003, Hannuksela
2003, Darsow et al. 2005). Perusvoiteita laitetaan ihottumaan tarvittaessa, yleensä kor-
keintaan kahdesti päivässä. Perusvoidetta on hyvä vaihtaa 3–4 viikon välein tai käyttää 2–
3 erilaista voidetta ns. hoitoväsyn takia, jolloin voide on menettänyt tehoaan tai alkanut
ärsyttää. Jos perusvoiteen käyttö pari kertaa päivässä ei riitä, siirrytään lääkevoiteisiin, ja
jos ne eivät tehoa, sisäiseen kortikosteroidilääkitykseen tai valohoitoon. (Hannuksela
2003, 2005.) 

Akuutissa vaiheessa ihon lehahduksia hoidetaan lääkevoiteilla (Hunter et al. 2002,
Ellis et al. 2003, Friedmann & Holden 2004, Hanifin et al. 2004, Darsow et al. 2005).
Kortikoidivoiteet jaetaan tehonsa mukaan neljään luokkaan: mietoihin, keskivahvoihin,
vahvoihin ja erittäin vahvoihin (Hannuksela 2003, Darsow et al. 2005). Yleensä lasten
atooppista ihottumaa hoidetaan miedoilla tai keskivahvoilla kortikoidivoiteilla. Hoitojak-
son pituus on noin 1–4 viikkoa, ja välillä ihottumaa hoidetaan pelkästään perusvoiteella
vähintään 10 päivää. Ylläpitohoidossa voidaan kortikoidivoidetta levittää ihottumaan
kahdesti viikossa muutaman kuukauden ajan. (Eichenfield et al. 2003, Ellis 2003, Han-
nuksela 2003, Hannuksela 2005.) Leikki-iästä lähtien paksuläiskäistä, kovasti kutiavaa
ihottumaa sairastavat lapset tarvitsevat keskivahvoja ja vahvoja kortikoideja (Hannuksela
2005). Lasten vanhemmat ovat usein huolissaan kortikoidivoiteiden haittavaikutuksista,
mikä voi merkitä ihottuman alihoitamista ja huonoa taudin hallintaa (Ellis et al. 2003,
Friedmann & Holden 2004, Hannuksela 2005).

Atooppisen ihottuman kutinaa lievittää parhaiten kortikosteroidi, joko paikallisesti tai
sisäisesti annettuna (Kokkonen et al. 2001, Hannuksela 2003). Antihistamiinien käytön
tehosta on ristiriitaista tietoa. Ne saattavat helpottaa kutinaa ja auttaa nukkumisessa.
(Eichenfield et al. 2003, Hanifin et al. 2004, Darsow et al. 2005, Hannuksela 2005.) Vuo-
den 2002 konsensuskokous piti antihistamiinien käyttöä atooppisen ihottuman lisähoi-
tona yhdessä laukaisevien tekijöiden välttämisen, bakteeri- ja virusinfektioiden hoitami-
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sen ja psykologisten interventioiden kanssa (Ellis et al. 2003). Raapimisesta voi tulla
myös tapa. Sen poisoppimisessa voidaan käyttää psykologista menetelmää, jossa kutina
saa myönteisen merkityksen eli on merkkinä ihon paranemisesta, kun se jätetään rauhaan
(Staughton 2001). Muina psykologisina menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi stres-
sin vähentämiseen tai rentoutumiseen tähtääviä tekniikoita (Hanifin et al. 2004). Sisäinen
antibiootti on paikallaan selvästi infektoituneessa ihottumassa (Eichenfield et al. 2003,
Hannuksela 2003, Hanifin et al. 2004, Darsow et al. 2005).

Takrolimuusi ja pimekrolimuusi ovat makrolideihin kuuluvia, uusia atooppisen ihottu-
man hoitoon tarkoittuja immunomodulaattoreita. Takrolimuusilla hoidetaan tavanomai-
siin hoitoihin reagoimatonta vaikeaa tai keskivaikeaa ja pimekrolimuusilla lievää ja kes-
kivaikeaa atooppista ihottumaa (Eichenfield et al. 2003, Hannuksela 2003). Näiden käyt-
töä suositellaan myös kortikoidivoiteiden sijasta akuuttivaiheen hoidossa tai pitkäaikai-
sessa ylläpitohoidossa. (Ellis et al. 2003, Darsow et al. 2005). Euroopan unionin alueella
sekä takrolimuusin että pimekrolimuusin käyttöä suositellaan toisesta ikävuodesta alkaen
(Darsow et al. 2005). Hoitokokemukset ovat vielä kohtalaisen lyhytaikaisia (alle 10
vuotta).

Jos ihottuma on vaikeahoitoinen, eikä sitä saada hallintaan kalsineuriini-inhibiittorien
sekä kortikoidivoiteiden ja perusvoiteiden vuorottaisella käytöllä, harkitaan muita hoito-
vaihtoehtoja yksilöllisesti. Hoitovaihtoehtoja ovat valohoito, kortisoni tai immunosupres-
siolääkkeet suun kautta ja psykoterapeuttiset tai -farmakologiset vaihtoehdot. (Hunter et
al. 2002, Ellis et al. 2003, Darsow et al. 2005.)

Valohoitoa käytetään lapsilla atooppisen ihottuman hoitoon vain, jos tavanomainen
paikallishoito ei tehoa (Ellis et al. 2003, Darsow et al. 2005). Sen tehosta aikuisten atoop-
pisen ihottuman hoidossa on näyttöä, mutta lasten valohoidosta tarvitaan lisää tutkimus-
tietoa (Eichenfield et al. 2003). Suomessa selektiivistä ultraviolettifototerapiaa (SUP)
käytetään jossain määrin lasten atooppisen ihottuman hoitoon. Valohoidossa hoitovaiku-
tus saadaan aikaan toistuvalla ultraviolettivalo- eli UV-säteilytyksellä. Sup-laitteen
UV-spektri muistuttaa auringonvaloa. Hoitoajat alkavat parista minuutista, ja hoitoker-
toja on noin 15 kertaa hoitojaksoa kohti. (Snellman 2003, Hannuksela 2005.) 

Vaatetuksessa kannattaa välttää ihoa ärsyttäviä materiaaleja, kuten villaa tai hiostavia
tekokuituja. Hyviä materiaaleja ovat puuvilla, silkki ja sileät tekokuidut. Raapimista voi
estää suojaamalla iho vaatteilla. (Kokkonen et al. 2001, Hunter et al. 2002, Eichenfield et
al. 2003, Darsow et al. 2005.) Liian tiukkaa ja liikaa vaatetusta kannattaa välttää, koska
hikoilu on yksi tärkeimpiä kutinan pahentajia (Darsow et al. 2005).

Atooppisen ihottuman hoidossa voidaan käyttää myös haudetta eli kompressia (Hun-
ter et al. 2002, Ellis et al. 2003, Hannuksela 2003, Friedmann & Holden 2004, Darsow et
al. 2005). Pehmeä puuvillakangas kostutetaan fysiologisella keittosuolaliuoksella tai
vedellä. Kostutetun kankaan päälle laitetaan kuiva kerros, joka kiinnitetään esimerkiksi
harsolla. Ihoatoopikkolapsilla kompressit voidaan laittaa yön ajaksi tai vaihtaa joka 12.
tunti. (Hannuksela 2003, Friedmann & Holden 2004.)

Osa lapsista, joilla on vaikea atooppinen ihottuma, hyötyy kotipölyn vähentämisestä
(tiheä imuroiminen, kokolattiamattojen välttäminen, tuulettaminen jne.) (Eichenfield et
al. 2003, Hanifin et al. 2004, Darsow et al. 2005). Sen sijaan luontaistuotteiden, hivenai-
neiden tai homeopaattisten valmisteiden tehosta ei ole näyttöä (Eichenfield et al. 2003,
Hannuksela 2003, Hanifin et al. 2004). Williamsin et al. (2004) tutkimuksessa kouluikäis-
ten atooppista ihottumaa sairastavien lasten (n= 250) mielestä kolme tärkeintä atooppista
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ihottumaa pahentavaa tekijää olivat hikoilu, jokin kangas kuten villa ja kuuma ilma.
Kolme tärkeintä ihottumaa helpottavaa tekijää olivat kortikosteroidivoiteet, kosteusvoi-
teet ja lääkkeet (tabletteina). Noin 60 prosenttia vastaajista ei uskonut ruualla olevan vai-
kutusta heidän oireisiinsa. 

2.3 Perheen hoitaminen

Perheen hoitamisella tarkoitetaan kaikkea sekä ammatillista että perheenjäsenten kesken
tapahtuvaa hoitamista riippumatta siitä, minkä ikäisestä henkilöstä on kyse tai minkä laa-
juisesta terveysongelmasta perhe kärsii (Åstedt-Kurki et al. 2001). Perhekeskeisyyttä on
pidetty hyvän hoidon ominaisuutena ja potilaan perhe on sanottu otettavan hyvässä hoi-
dossa huomioon (Åstedt-Kurki 1999). Perhekeskeisyyden periaate on perinteisesti ollut
yksi hoitotyön periaate, mutta sen määritteleminen on ollut kirjavaa esimerkiksi tutki-
muksissa (Paunonen 1999, Veijola 2004, Lehto 2004). Perhekeskeinen hoitotyö -käsitettä
on kritisoitu sen sisällöllisestä merkityksettömyydestä (Hakulinen & Paunonen 1994).

Perhehoitotyö lienee ajallisesti kehittynein käsite, jonka lähikäsite on perhekeskeinen
hoitotyö (vrt. Hakulinen & Paunonen 1994). Perhehoitotyö-käsite voidaan määritellä kol-
mella eri tavalla: perhe asiakkaan kontekstina, jäsentensä summana ja hoitotyön asiak-
kaana – riippuen siitä, miten perhettä painotetaan hoitotyössä (Hakulinen & Paunonen
1994, Hakulinen et al. 1999). Perhehoitotyön päämääränä on perheen ja perheenjäsenten
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja tukeminen. Perhehoitotyön menetelmät eroavat
lapsiperheillä ja iäkkäiden potilaiden perheillä. (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen
1999.) Tässä työssä määrittelen moniammatillisen hoitamisen ja yhteistyön tavoitteeksi
ihoatoopikkolasten ja heidän perheidensä arkielämän sujumisen joustavasti ja mahdolli-
simman hyvän elämänlaadun.

Alle kouluikäisten lasten terveydestä ja sen edistämisestä on vähän sellaista tietoa,
jonka tuottamiseen lapset ovat itse osallistuneet. Okkosen (2004) tutkimuksessa päiväko-
tilapset kokivat terveyden hyvänä olona, joka mahdollisti heille mieluisten asioiden teke-
misen, kuten leikkimisen kavereiden kanssa. Terveys kytkeytyi turvallisuuteen sekä lasten
hyvän ja turvallisen olon paikkoihin. Terveenä pysymisen keinoksi lapset nimesivät esi-
merkiksi lääkityksen, nukkumisen ja syömisen. Äidit olivat tärkeitä lapsen terveyteen liit-
tyvissä asioissa. Yhteistyö lapsen ja aikuisen kanssa sekä lapsen kanssa toimivien aikuis-
ten välinen yhteistyö olivat arvokkaita.

Åstedt-Kurjen et al. (1999) lapsiperheiden terveyttä kuvailevassa haastattelututkimuk-
sessa perheen hyvinvoinnin perustana oli sen yksilöiden terveys. Terveyden pohjana oli-
vat yhteenkuuluvuuden tunne ja yhdessä vietetty aika. Perhe koettiin suojana ulkopuo-
lista maailmaa vastaan, ja sen taloudellinen hyvinvointi edisti turvallisuuden tunnetta.
Perheenjäsenten oma henkilökohtainen aika ja lasten harrastukset koettiin myös tärkeinä.
Jokapäiväisen elämän säännöllinen rytmi, tarpeellinen määrä unta, kunnolliset ateriat ja
henkilökohtainen hygienia edistivät perheiden terveyttä. Sosiaaliset verkostot saattoivat
olla tukena esimerkiksi lasten kasvatusta koskevissa kysymyksissä, mutta ne myös saat-
toivat kontrolloida perhettä ja aiheuttaa sille stressiä.

Useimmat ihoatoopikkolapset ja heidän perheensä tulevat autetuiksi perusterveyden-
huollossa. Lastenneuvoloissa annetaan ensimmäiset ohjeet kuivan ja kutiavan ihon hoita-
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miseen ja ohjataan lapsen ruokavalioon liittyvissä kysymyksissä. (vrt. STM 2004.) Neu-
volatoiminta on kehittynyt perhekeskeisempään ja yhteisöllisempään suuntaan. Parhaiten
neuvola palvelee ”normaaleja perheitä”, mutta jos perheellä on erityisongelma, kuten lap-
sen pitkäaikaissairaus, terveydenhoitajat eivät pysty tukemaan riittävästi tällaisia perheitä.
Neuvola–erikoissairaanhoito–neuvola-akselin merkitys korostuu, ja on kehitettävä jousta-
via ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavia palvelukokonaisuuksia. (Pelkonen & Löthman-Kil-
peläinen 2000.)

Neuvoloissa on tarpeen kehittää perheen omia voimavaroja tukevia työskentelytapoja.
Palvelujen yksilöllisessä kohdentamisessa ja toiminnan tehostamisessa on todettu täytet-
tävien lomakkeiden käytön helpottavan työntekijän ja perheen välisen avoimen keskuste-
lun aloittamista. Terveydenhoitajan haastattelu- ja kuuntelutaidoilla on suuri merkitys asi-
akkaan autetuksi tulemiselle. (Pelkonen 1994, Pelkonen & Löthman-Kilpeläinen 2000.)
Perheen voimavarojen vahvistumisprosessissa terveydenhoitajan tulee luoda kumppanuu-
teen perustuva yhteistyösuhde ja käyttää menetelmiä, jotka lisäävät perheen tietoisuutta
sitä kuormittavista ja sille voimia antavista tekijöistä sekä valmiuksia toimia perheen voi-
mia vahvistavasti (Pelkonen & Hakulinen 2002).

Varhainen tuki on keskeistä perheiden terveyden edistämisessä. Suurin osa kaikista
lapsiperheiden nimeämistä varhaisen tuen tarpeista liittyi vanhemmuuteen. Vanhemmuu-
den ongelmissa korostuivat äitien ja isien uupumus, väsymys ja jaksamattomuus sekä
epävarmuus tai tietämättömyys vanhempana. (Häggman-Laitila 2002.) Videoavusteinen
perheohjaus on yksi varhaisen tuen työmenetelmä terveyttä edistävässä toiminnassa. Sen
tavoitteina ovat perheen vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen. (Eirola & Pietilä
2002, Eirola 2003, Eirola et al. 2004.) Muita menetelmiä ovat terveyskeskustelu (Hirvo-
nen et al. 2002) ja eläytymismenetelmä nuorten terveyden edistämisessä (Eskola & Pie-
tilä 2002). Varhaisen tuen vaikuttavuutta on analysoitu esimerkiksi Lapsiperhe-projektin
yhteydessä. Vaikutukset näkyivät vanhemmuuden laadun kohentumisena ja lasten hoidon
ja kasvatuksen sekä parisuhteen ja perheen tukiverkoston paranemisena. Varhaisella tuella
voitiin vahvistaa erityisesti perheiden luonnollista ja epävirallista tukiverkostoa ja akti-
voida perheiden omia voimavaroja. (Häggman-Laitila, 2004.) Projektit, verkostot ja tii-
mit voivat toimia terveyttä edistävien työmenetelmien tukena. (Sirola & Salminen 2002.)

Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa, jolla pyritään tukemaan oppilaiden kou-
lunkäynnin ja opiskelun edellytyksiä. Kouluikäisten terveyden edistämisessä keskeisiä
teemoja ovat itsetunnon tukeminen, elämänhallintataidot, ihmissuhde- ja sukupuolikasva-
tus, oman kasvun ja kehityksen ymmärtäminen, ravitsemuskasvatus, liikunnan lisäämi-
nen, tupakoimattomuus ja päihteiden käytön ehkäisy. Yksittäisten terveysvalintojen
lisäksi on syytä kiinnittää huomiota nuorten elämäntilanteisiin. (Koponen et al. 2002.)

Kommunikaatio- ja informaatiokeskeisyys on tehnyt yhteiskunnasta entistä valistu-
neemman, mutta toisaalta sosiaaliset verkostot ovat muuttuneet: ennen sukulaisista ja
lähiyhteisöstä koostunut verkosto korvataan nyt tiettyihin tarpeisiin luoduilla ja tunteisiin
pohjautuvilla verkostoilla. Terveellisillä ja terveyttä edistävillä tuotteilla ja palveluilla on
nopeasti kasvavat markkinat. (Hirvonen et al. 2002.) Lehdon (2001) mukaan kommuni-
kaatioteknologian mahdollisuudet voivat vaikuttaa perinteiseen ammattilaisten ja potilai-
den väliseen hoitosuhteeseen ja terveydenhuollon eri ammattikuntien välisiin valtasuhtei-
siin.
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2.3.1 Lapsen pitkäaikaissairaus perheen arjessa

Lasten ja nuorten pitkäaikaissairauksiin liittyviä tutkimuksia on tehty astmasta (Jokinen
1995 ja 1999, Kurnat et al. 1999, Svavarsdottir et al. 2000, Perry et al. 2001, Chernoff et
al. 2001), diabeteksesta (Kyngäs 1995, Seppänen et al. 1997, Anderson et al. 1999, Perry
et al. 2001, Chernoff et al. 2001, Raappana et al. 2002) ja epilepsiasta (Seppälä 2000).
Sekä lapsen astma että epilepsia konkretisoituivat perheen arkipäivän rutiineissa, etenkin
lääkkeiden ottamisena. Molemmille sairauksille oli tyypillistä ennustamattomuus ja siitä
aiheutuva pelko. (Jokinen 1999, Seppälä 2000.) Kirkevoldin (1993) mukaan myös kroo-
nista ihotautia luonnehtivat ennustamattomuus ja kontrolloimattomuus. Astmaa sairasta-
vien lasten perheet suuntautuivat tulevaisuuteen optimistisesti uskoen, että seuraava päi-
vä tai vuosi on jo parempi. Epilepsiaa sairastavien lasten vanhemmat uskoivat usein, että
lapsella on tulevaisuudessa vaikeuksia. (Jokinen 1999, Seppälä 2000.) Suhtautumises-
saan astmaan perheet voitiin ryhmitellä neljään eri luokkaan: rajojen etsijät, ihanne-elä-
män tavoittelijat, elämäntapana astma -perheet ja perheet, joille lapsen astma oli luonnol-
linen osa perheen elämää. (Jokinen 1999). Svavarsdottir et al. (2000) mukaan alle 6-vuo-
tiaiden astmaa sairastavien lasten molemmat vanhemmat osallistuivat lapsen hoitami-
seen, mutta vanhempien roolit olivat erilaiset. Vanhempien mielestä eniten heidän aikaan-
sa vei lapsen emotionaalinen tukeminen. Molemmat vanhemmat osallistuivat lapsen tuke-
miseen emotionaalisesti ja kasvatuksellisesti, pitivät yllä kuria, ratkoivat käytösongelmia
ja hoitivat lapsen astmakohtauksia. Äitien mielestä vaativinta oli selviytyä oman uupu-
muksen kanssa. Isät raportoivat emotionaalisen tuen antamisen puolisolle sekä aikaa vie-
vänä että vaativana tehtävänä.

Perheissä, joissa lapsella on pitkäaikaissairaus, hoitotyön tavoitteena nähdään tutki-
muksen näkökulmasta riippuen lasten ja vanhempien hyvinvointi (Svavarsdottir 2000) tai
perheiden parantunut elämänlaatu (Asmunssen et al. 1999, Ritchie et al. 2000). Tavoit-
teena voi olla perheen tai vanhempien selviytyminen (Kaz et al. 1999, Kurnat et al. 1999,
Miller et al. 2000, Puotiniemi et al. 2000, Stubblefield et al. 2000, Burke et al. 2001), lap-
sen kasvattamisen helpottuminen (Chernoff et al. 2001), lapsen oman kontrollin ja pää-
töksenteon lisääntyminen lapsen varttuessa (Balling et al. 2001) tai perheen muodostama
uusi kertomus elämästä pitkäaikaissairauden kanssa (Robinson 1998). Robinson (1998)
korosti hoitajan ja koko perheen välistä terapeuttista vuorovaikutusta ja ryhmäkeskuste-
luja, jotta perheen uusi kertomus elämästä pitkäaikaissairauden kanssa mahdollistuu.
Chernoff (2001) painotti positiivisen näkökulman esiin nostamista. Muina interventioina
mainittiin tiedon ja tuen antaminen perheelle ja opettaminen (Asmunsen et al. 1999, Kaz
et al. 1999, Kurnat et al. 1999, Miller et al. 2000, Perrin et al. 2000, Puotiniemi et al.
2000, Ritchie et al. 2000, Svavarsdottir et al. 2000, Burke et al. 2001), perheiden käsitys-
ten ja selviytymiskeinojen arviointi ja rohkaiseminen tunteiden ja huolien ilmaisuun
(Kurnat & Moore 1999) sekä perheiden osallistuminen erilaisiin tuki- tai keskusteluryh-
miin (Asmunsen et al. 1999, Perrin et al. 2000, Svavarsdottir et al. 2000). Varsinkin äidit
toivoivat itselleen ja lapsilleen enemmän mahdollisuuksia osallistua keskustelu- ja tuki-
ryhmiin. (vrt. Pelkonen & Löthman-Kilpeläinen 2000).

Pitkäaikaissairauksien varhaisella tunnistamisella on suuri merkitys. Lastenneuvolan
tehtävänä on varmistaa, että lapsen hoidon kokonaisuudesta vastaavasta tahosta on
sovittu. Terveydenhoitaja koordinoi pitkäaikaissairaiden lasten hoitoa omalta osaltaan,
ellei perheen kanssa ole muuta sovittu. (STM 2004.) Perheiden odotukset neuvolan anta-
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masta psyko-sosiaalisesta tuesta kohdistuivat parisuhdeasioiden käsittelyyn, voimavaro-
jen ja vanhemmuuden vahvistamiseen, perheongelmista keskusteluun neuvolakäynnin
aikana, konkreettiseen tukeen sekä hoitajan aktiivisuuteen perheongelmien käsittelyssä
(Heimo 2002).

2.3.2 Ihoatopian psykososiaalisia vaikutuksia

Iho on tärkeä aistinelin, joka osallistuu lämmönsäätelyyn, aineenvaihduntaan ja elimistön
suojatoimintoihin. Se on fyysinen rajapinta ja välittäjä itsen ja ulkomaailman välillä. Se
on tärkeä myös ihmisen sisäisen maailman kehityksen ja tunne-elämän kannalta ja osal-
listuu läheisyyden ja etäisyyden säätelyyn. (Grolle et al. 2003, Lahti 2003.)

Ihokosketuksen tarve on läpi elämän jatkuva perustarve, ja erityisen tärkeä se on pie-
nelle lapselle, jolle ruumiinkuva ja kuva omasta itsestä alkaa hahmottua ympäristön suh-
tautumisen perusteella (Lahti 2003). Lerda et al. (2004) viittaavat atooppisen ihottuman
psykosomaattisia vaikutuksia pohtivassa artikkelissaan varhaisiin tutkimuksiin, joissa pai-
notettiin äidin ja lapsen varhaisen vuorovaikutuksen merkitystä (Miller & Baruch 1948,
Obermayer 1955, Spiz 1962, Slany 1975, Gadding 1980, Gadding 1981). Äidin (hoita-
jan) katseesta ja käsittelytavasta lapsi alkaa muodostaa kuvaa itsestään. Jos äidistä välit-
tyy jatkuva huoli ja kauhistus ihottuman vuoksi, minäkuvan kehittymisessä tarvittava tuki
voi jäädä heikoksi. (Lahti 2003.) Lerda et al. (2004) viittaa Pinesiin (1980), jonka mukaan
äidin pettymys lapsen ulkonäöstä sisäistyy lapsen omaksi käsitykseksi itsestään. Daudin
et al. (1993) tutkimuksessa atooppista ihottumaa sairastavien lasten äitien asenne lapsi-
aan kohtaan oli positiivinen ja empaattinen. Lasten vähäiset käytöshäiriöt ja vanhempien
uupumus liittyivät vaikeaan atooppiseen ihottumaan varhaislapsuudessa, mutta se ei joh-
tanut epävarmuuteen äidin ja lapsen kiintymyssuhteessa.

Iho on tärkeä väylä vauvan ja äidin (tai hoitavan henkilön) välisessä vuorovaikutuk-
sessa. Sen avulla vauva oppii säätelemään ja käsittelemään hädän ja ahdistuksen tunnetta.
Ihokommunikaatio voi häiriintyä vauvan ihottuman takia esimerkiksi äidin koskettamis-
pelon (esim. infektiopelko) tai hoitotoimenpiteisiin liittyvien epämiellyttävien ihotunte-
musten (esim. voiteen kylmyys tai kirvely) vuoksi. Kyky purkaa ahdistusta mielikuvituk-
sen, leikin ja unien avulla voi vaarantua, jolloin ahdistuksen purkaminen jatkuu ruumiilli-
sina tuntemuksina. (Lahti 2003.)

Rakastavat ja hyväksyvät vanhemmat auttavat lasta hyväksymään ihottuman ja oman
itsensä. Lapsen krooninen, jatkuvaa hoitoa vaativa ihottuma voi toisaalta väsyttää van-
hemmat ja aiheuttaa aggressiivisia tunteita lasta kohtaan. (Lahti 2003.) Koblenzer et al.
(1988) kuvasivat perheen vuorovaikutuksen ongelmia, kun lapsella oli krooninen, hoitoon
reagoimaton atooppinen ihottuma. Lapsilla (n=8) oli erilaisia pohjattomia vaatimuksia ja
he raapivat, kun olivat turhautuneita, pahoillaan tai vihaisia. Perhe puolestaan suostui lap-
sen vaatimuksiin, koska ajatteli sen ehkäisevän raapimista. Lapsi nukkui usein vanhem-
pien sängyssä, mikä häiritsi vanhempien unta ja seksuaalista vapautta, mikä puolestaan
heikensi vanhempien parisuhdetta. Vanhemmilla oli myös tiedostamattomia vihamielisiä
tunteita lasta kohtaan, joita he kompensoivat ylihemmottelulla ja pitämällä lasta vauva-
maisempana kuin hän oli. Lapsi puolestaan reagoi vanhemman vihamielisyyteen ahdistu-
neisuutena, motorisena aktiivisuutena ja viivästyneenä psyykkisenä kehityksenä.
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Aggressiiviset tunteet lasta kohtaan aiheuttavat vanhemmissa syyllisyyden tunteita,
jotka voivat johtaa reaktiiviseen ylihuolehtimiseen ja luopumiseen normaalista rajojen
asettamisesta kasvatuksessa. Lapsi voi myös oppia manipuloimaan vanhempiaan raapimi-
sella. (Lahti 2003.) Mitä enemmän vanhemmat kiinnittävät huomiota lapsen raapimiseen,
sitä enemmän lapsi raapii ja hankaa. Mitä enemmän lapsi raapii, sitä enemmän vanhem-
mat yrittävät estää raapimista. Toisaalta huomion suuntaaminen muihin aktiviteetteihin
vähentää raapimista. Vanhempien tulee kiinnittää vähemmän huomiota lapsen raapimi-
seen ja sen estämiseen. Lasta on hyvä kannustaa ja kiittää, kun hän kiinnostuu muusta toi-
minnasta. (Gil & Sampson 1989.)

Leikki-iässä ja varhaisessa kouluiässä lapsen kehityksen polttopisteessä ovat moto-
riikka, liikunta, kieli, kognitiiviset ominaisuudet, sosiaaliset intressit ja kaikki ne perustai-
dot, joita ihminen tarvitsee selviytyäkseen myöhemmin nuoruusiän haasteista ja kasvaak-
seen itsestään huolta pitäväksi aikuiseksi (Almqvist 2004). Ihotauti tässä kehitysvaiheessa
voi vaikeuttaa näiden päämäärien saavuttamista, mikä voi olla haitallista itsetunnolle.
Itsensä erilaiseksi tunteminen ja vanhempien ylihuolehtivaisuus voivat aiheuttaa psyykki-
siä ongelmia. (Lahti 2003.)

Stressi voi vaikuttaa atopiaoireiden voimakkuuteen ja aiheuttaa ihottuman lehahduk-
sia (Gil & Sampson 1989, Lahti 2003, Rabung et al. 2003, Lerda et al. 2004). Gil et al.
(1989) ovat tarkastelleet jatkuvan, pieniin jokapäiväisiin asioihin liittyvän stressin vaiku-
tusta lapsen atooppiseen ihottumaan. Lasten vaikea atooppinen ihottuma voi johtaa van-
hempien epäjohdonmukaiseen toimintatapaan. Stressi aiheuttaa sympaattista aktivaatiota,
perifeerisen verenkierron muutoksia, histamiinin vapautumista iholla ja kutinakynnyksen
madaltumista. Ahdistusta lisäävä stressitilanne voi johtaa vaikeampiin ihottuma-oireisiin,
luultavasti lisääntyneen raapimisen seurauksena. Perheissä, jotka olivat itsenäisiä ja hyvin
järjestäytyneitä, lapsilla oli vähemmän atooppisen ihottuman oireita. Perheissä korostet-
tiin säännöllisiä rutiineja, itseluottamusta, itsenäistä ajattelua ja selvästi osoitettuja vas-
tuita työnjaossa. Perheiden elämäntapa oli johdonmukainen ja hoitoon sitoutuminen
parempaa, ja lasta rohkaistiin omatoimiseen hoitamiseen ja vastuun kantamiseen. Per-
heissä, joissa oli vähemmän stressiä, lapsilla oli myös vähemmän oireita.

Stigmalla tarkoitetaan kokemusta siitä, että esimerkiksi ihotaudista johtuen muut ihmi-
set tuijottavat, kommentoivat kiusallisesti ja välttävät kontaktia tai koskettamista. Stig-
man kokemista ihoatoopikoilla ennusti voimakkaimmin avuttomuuden tunne, joka koski
sairautta ja sen seurauksia ja yleistyi kokemukseksi kaikille jokapäiväisen elämän alu-
eille. Muita ennustajia olivat nuoruus, naimattomuus, vaikea ihottuma, kutina ja hoitovä-
symys, taudin vaikutus jokapäiväiseen elämään ja huono taudin hyväksyminen. Sosiaali-
nen tuki suojasi stigman kokemukselta. (Lu et al. 2003.)

Atooppisen ihottuman sekundaarisina oireina voi olla ahdistusta tai masennusta.
Ongelmat, kuten turhautuneisuus, pidetään sisällä ja ilmaistaan ahdistusta ja vihaa raapi-
malla. (Lerda et al. 2004.) Kilpeläinen et al. (2002) tutkivat, miten stressaavat elämänti-
lanteet, kuten vaikea sairaus tai perheenjäsenen kuolema edistävät astman ja muiden ato-
pian oireiden ilmaantumista. Atooppista ihottumaa sairastavilla oli taudin puhkeamisen
jälkeen enemmän stressaavia elämäntilanteita kuin kontrolliryhmällä. Atooppinen ihot-
tuma voi olla perheelle iso stressitekijä, joka saattaa johtaa esimerkiksi vanhempien avio-
eroon.

Lähes puolella kaikista (n=700) Leipzigin yliopistosairaalan ihotautia sairastavista
potilaista oli myös psykosomaattisia oireita (Seikowski et al. 2004). Buske-Kirschbaum
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et al. (2004) totesivat, että kroonista inflammatorista ihosairautta sairastavilla oli negatii-
visempi minäkäsitys verrattuna kontrolliryhmään. Ihottumaa sairastavilla tilanteet, joissa
koettiin epäonnistumista, liiallista työn kuormitusta, sosiaalisia konflikteja ja epävar-
muutta, lisäsivät enemmän pelkoa ja stressiä kuin kontrolliryhmään kuuluvilla.

Timonen (2003) osoitti atopian (atopic disorders) ja depression välillä olevan yhteyttä.
Tutkimusaineistona oli Pohjois-Suomen kohortti 1966, jossa lapsia seurattiin syntymästä
31 vuoden ikään. Atopia näytti lisäävän etenkin naisten elinikäisen depression esiinty-
mistä. Atopia kasvatti riskin sekä itse ilmoitettuun että sairaalassa hoidettuun elinikäi-
seen depressioon kaksin–kolminkertaiseksi verrattuna henkilöihin, joilla ei ollut atopiaa.
Tärkein depression ennustaja oli se, että perheessä myös äidillä tai molemmilla vanhem-
milla oli atopia. Syy–seuraus-suhdetta ei voitu osoittaa: ei tiedetä, aiheuttiko atopia dep-
ressiota vai päinvastoin. On todennäköistä, että ilmiö on monimutkaisten biologisten, psy-
kologisten ja ympäristötekijöiden ja sosiaalisten prosessien tulosta ihmisen kasvun ja
kehityksen aikana.

2.3.3 Ihoatoopikkolasten ja heidän perheidensä hoitaminen

Ihoatoopikkolapsen hoitaminen tulee suunnitella yksilöllisesti. Hoidon tavoitteet on hyvä
sopia yhteistyössä lapsen vanhempien ja hoitavien henkilöiden kesken. Tavoitteina voi-
vat olla esimerkiksi kutinan helpottuminen, nukkumisen ja unen paraneminen, koulupois-
saolojen väheneminen ja perheen kehittyminen vuorovaikutussuhteissaan. Perheen tulee
saada ajantasaista tietoa lapsen atooppisesta ihottumasta, oireita laukaisevista tekijöistä ja
eri hoitovaihtoehdoista. Lisäksi tarvitaan opetusta ja harjoittelua voiteiden, etenkin lääke-
voiteiden käyttämisessä ja kääreiden sitomisessa. (Hunter et al. 2002, Cork et al. 2003
Ellis et al. 2003, Friedman & Holden 2004, Hanifin et al. 2004, Darsow et al. 2005.) Wil-
liamsin et al. (2004) mukaan potilaat ja heidän läheisensä tarvitsevat tietoa ruuan, ilman
allergeenien, hikoilun, ilmaston, sairauksien, stressin ja hoitojen vaikutuksesta ihottuman
kulkuun.

Atoopikon psyykkinen tukeminen ja hoitaminen on tärkeää, jotta atopian oireiden hoi-
taminen menestyksekkäästi mahdollistuu (Waldman 2002, Timonen 2003). Lapsen tehok-
kaan ihonhoidon lisäksi perheet hyötyivät tuesta, jossa heitä autettiin tunnistamaan per-
heen vuorovaikutussuhteiden ongelmia ja omia negatiivisia tunteita. Tuen avulla vanhem-
mat kykenivät realistisesti arvioimaan omia tarpeitaan hemmotella, ylistimuloida ja pitää
lasta vauvamaisempana kuin tämä oli. He kykenivät myös sallimaan lapsen raapimisen,
asettamaan hänelle rajoja ja vaatimaan lasta nukkumaan omassa sängyssään. (Koblenzer
& Koblenzer1988.)

Vaikka on olemassa näyttöä, että atooppisella ihottumalla voi olla merkittäviä psyko-
sosiaalisia vaikutuksia, näiden ongelmien identifioiminen ja hoitaminen on riittämätöntä
(Eichenfield et al. 2003). Osa atooppisista ihottumista lapsuusiässä on hoitoon huonosti
reagoivia, ja se voi olla eräänä tekijänä esimerkiksi lapsen käytöshäiriöihin (vrt. Koblen-
zer & Koblenzer 1988, Daud et al. 1993). Ihoatoopikkolasten perheen psyykkisen tuen
tarve tulee arvioida (vrt. Koblenzer et al. 1988, Gil et al. 1989, Ellis et al. 2003, Timonen
2003.) ja perheiden ohjaukseen ja psyykkiseen tukemiseen on kiinnitettävä huomiota
(Hunter et al. 2002, Ellis et al. 2003).
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Ohjauksella tässä tutkimuksessa tarkoitetaan potilaan ja terveydenhuollon ammattilai-
sen kontekstisidonnaista, aktiivista ja tavoitteellista toimintaa, jossa potilas ja terveyden-
huollon ammattilainen ovat vuorovaikutteisessa ohjaussuhteessa (Kääriäinen et al. 2005).
Tehostetulla moniammatillisella ohjauksella on huomattava merkitys lasten ihottuman lie-
vittymisessä, koska ihotaudin hoitamisen lisäksi usein on tarpeen selvitellä, liittyykö ihot-
tumaan allergioita, pitääkö lapsen ruokavaliota muuttaa ja millaista ohjausta ja tukea
perhe tarvitsee (Arvola et al. 2000, Cork et al. 2003, Friedmann & Hoden 2004). Potilaat
kaipaavat ennen kaikkea käytännöllistä tietoa (Peters 2000) ja täsmällistä
ruoka-aine-allergian diagnoosia, käytännöllisiä ohjeita välttämisdieeteistä, oireiden hel-
pottamista ja lapsen kasvun ja ravitsemuksen seurantaa. (Arvola et al. 2000). Myös päivä-
kodit ovat merkittävä yhteistyökumppani perheiden arjen sujumisessa (vrt. Päivähoidon
allergia- ja astmaohjelma 2004).

Lasten atooppisen ihottuman hoito-ohjeiden hyvää noudattamista ennusti hyvä suhde
lääkärin ja potilaan tai äidin välillä ja äidin käsitys lapsen ihottuman vaikeudesta (Ohya et
al. 2001). Ihotautihoitajien antamaa ohjausta pidetään tärkeänä ihottumapotilaiden hoi-
toon sitoutumisessa ja tyytyväisyydessä (McGrath et al. 2003, Wong et al. 2003, Hanifin
et al. 2004, Holm et al. 2005). Kyetäkseen ohjaamaan ihoatoopikkolasten perheitä hoita-
jan on oltava perillä ihottuman kulusta, ärsyttävistä tekijöistä, allergeeneistä ja kortikoste-
roidivoiteiden käytöstä. (Peters 2000.) Cork et al. (2003) mukaan ihotauteihin erikoistu-
neen hoitajan toteuttaman toistuvan ohjauksen ja kortikosteroidivoiteiden käytön opetuk-
sen avulla lasten atooppinen ihottuma lievittyi huomattavasti. Suurin muutos hoitamisessa
tapahtui kosteusvoiteiden lisääntyneenä käyttönä; toisaalta kortikosteroidivoiteiden käyttö
ei kokonaismäärältään lisääntynyt.

Kirkevoldin (1993) mukaan ihotautipotilaiden taakka hoitaa itseään kävi ajoittain kes-
tämättömäksi, ja sosiaalisen tuen puuttuessa tarvittiin sairaanhoitajia väliaikaisesti otta-
maan vastuu oireiden lievittämisestä ja taudin hoitamisesta, jotta potilaat saivat takaisin
itsehoidossa tarvitsemansa voimat. Hoitoympäristöllä oli merkitystä: esimerkiksi ihotauti-
osastolla jaettiin vertaiskokemuksia siitä, mitä kroonisen ihotaudin kanssa eläminen mer-
kitsee. Siellä potilaiden kärsimys tunnistettiin ja uskottiin oikeaksi, ja osastolla sai täydel-
lisesti levätä itsensä hoitamisesta. Hoitajat auttoivat potilaita saavuttamaan uudelleen
kontrollin ja vastuun ihotaudin hoitamisesta. He auttoivat potilaita ymmärtämään, että
kysymyksessä on krooninen sairaus, motivoivat potilaista aktiiviseen itsehoitoon, opetti-
vat potilaita tulkitsemaan oireitaan ja arvioimaan hoitamisen tuloksia.

Sairaalahoidossa olevien lasten perheisiin kohdistuvissa tutkimuksissa, joiden tavoit-
teena on hoidon kehittäminen, korostetaan lapsen oman äänen kuuntelemista (Sartain
2000), perheitä tukevaa vuorovaikutusta (Burke et al. 2001) ja vanhempien hoitamistar-
peiden ja asiantuntemuksen sekä lapsen oman päätöksenteon huomioimista (Balling et al.
2001). Perheiden osallistuminen lastensa hoitamiseen sairaalassa on lisääntynyt viimei-
sen 30 vuoden aikana. Perhe on muuttunut vierailijasta läsnäolijaksi ja hoitoon osallistu-
jaksi. (Santahuhta et al. 2001.) Lehdon (2004) mukaan vanhempien osallistumisessa lap-
sensa hoitamiseen sairaalassa oli lapsen näkökulmasta tärkeää turvallisuus ja koko per-
heen näkökulmasta sen hyvinvointi. Lampinen et al. (2000) tutkivat hoitajien sairaalassa
antamaa tukea leikki-ikäisen lapsen vanhemmille. Hoitajat pitivät vanhempien tukemista
tärkeänä osana työtään. Suurin osa hoitajista rohkaisi ja tuki lapsen vanhempia ja pyrki
huomioimaan heidän toiveensa lapsen hoidossa. Hoitajilla ei kuitenkaan ollut riittävästi
aikaa vanhempien tukemiseen.
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Koposen et al. (2002) mukaan lapsiperheiden terveyden edistäminen erikoissairaan-
hoidossa edellyttää koko perheen huomioimista pitkäaikaissairaan lapsen hoidossa. Hoi-
toon sitoutuminen vaatii perheen elämäntilanteen ja voimavarojen selvittämistä vuode-
osastojaksojen ja poliklinikkakäyntien yhteydessä sekä perheen yksilöllisiä tarpeita vas-
taavaa neuvontaa. Tarvittaessa perhe ohjataan sopeutumisvalmennusjaksolle tai muun
vertaistuen piiriin.

2.4 Ihoatoopikkolasten ja heidän perheidensä elämänlaatu

Elämänlaatu-käsite on tullut terveystieteisiin yhteiskuntatieteistä, missä siihen liittyvää
tutkimusta on tehty 1960-luvulta asti (Hentinen 1994). Elämänlaadun käsitettä on käytet-
ty eri tieteenaloilla ja eri merkityksissään laajasti, ja terveys on vain yksi sen ulottuvuuk-
sista. Keskeistä elämänlaadussa on sen kokemuksellisuus, joka on muuttuva ja sidoksissa
aikaan ja elämäntilanteeseen. Elämänlaatu on määritelty mm. terveytenä, toimintakyky-
nä, elämänhallintana tai näiden seurauksena onnellisuutena ja tyytyväisyytenä (Hentinen
1994, Farquhar 1995, Anderson & Burchardt 1999). Vaikka elämänlaatua – tai elämän-
laatuun liittämiämme asioita – voidaan mitata ja arvioida, sen olemusta ei voida pukea
yksinkertaisen filosofisen määritelmän muotoon. Elämän kaikkia puolia ei voida ehdotto-
masti määritellä tai selittää – ne on vain elettävä (Häyry 1990).

Farquhar (1995) luokittelee elämänlaadun määritelmät neljään luokkaan laajuutensa
mukaan. Laajimmillaan elämänlaatu määritellään tyytyväisyytenä/tyytymättömyytenä ja
onnellisuutena/onnettomuutena tai yksilön hyvinvointina. Esimerkkinä laajasta elämän-
laatukäsitteen käytöstä ja sen mittaamisesta on WHO:n kehittämä elämänlaatumittari
(WHOQOL). WHO:n työryhmä määrittelee elämänlaadun yksilön käsityksenä omasta
asemastaan siinä kulttuurin ja arvojen maailmassa, jossa hän elää ja on yhteydessä pää-
määriinsä, odotuksiinsa, vaatimuksiinsa ja huoliinsa. Siihen vaikuttavat yksilön fyysinen
ja psyykkinen terveys, itsenäisyyden aste, sosiaaliset suhteet ja niiden suhde keskeiseen
elinympäristöön sekä yksilön henkiset, uskonnolliset ja henkilökohtaiset käsitykset. (Ske-
vington 2002.)

Farquharin (1995) mukaan toisena elämänlaadun määrittelyn tyyppinä ovat määritel-
mät, joissa käsite on jaettu eri osa-alueisiin kuten esimerkiksi terveyteen, toimintakykyyn,
sosioekonomiseen statukseen, tyytyväisyyteen ja itsetuntoon sekä näiden osatekijöihin.
Kolmantena tyyppinä ovat määritelmät, jotka viittaavat johonkin elämänlaadun osaan,
kuten terveyteen tai toimintakykyyn. Neljäntenä luokkana ovat määritelmien yhdistel-
mät, joissa elämänlaadun osatekijöitä, esimerkiksi itsetunto ja taloudellinen tilanne tai ter-
veys ja emotionaalinen status, yhdistetään laajemmaksi elämänlaatu-käsitteeksi.

Parantunut elämänlaatu on tärkeä terveydenhuollon intervention tulos, jota halutaan
mitata ja arvioida (Farquhar 1995, Anderson & Burckhardt 1999). Erilaisista näkökul-
mista ja elämänlaatu-käsitteen määrittelemisen vaikeudesta johtuen erilaiset elämänlaa-
dun mittarit eivät mittaa samaa ilmiötä. Terveys on vain eräs elämänlaadun osa-alue, ja
erityisesti ihmissuhteet ovat tärkeitä yksilön arvioidessa elämänlaatuaan. (Farquhar 1995,
Anderson & Burckhardt 1999.) Terveydenhuollon ammattilaisten kannattaa suhtautua
kriittisesti omiin mahdollisuuksiinsa arvioida ihmisten elämänlaatua ja vaikuttaa siihen.
(Anderson & Burckhardt 1999.) Ammattilaisten tehtävänä on rohkaista ihmisiä itse vai-
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kuttamaan omaan elämänlaatuunsa tukemalla ja auttamalla heitä lisäämään omien voima-
varojensa käyttöä arjessa.

Usein mitataan muuttujia, jotka ovat yhteydessä elämänlaatuun eivätkä suoraan edusta
elämänlaatua ilmiönä (Anderson & Burckhardt 1999). Esimerkiksi MS-tautia sairasta-
villa potilailla sairauden vaikeus ja siihen liittyvä toimintakyvyn aleneminen heikensivät
sekä suoraan että välillisesti koettua elämänlaatua. Terveelliset elämäntavat, voimavarat
(kuten sosiaalinen tuki), toiminnan esteiden poistaminen, omatoimisuuden tehostaminen
ja sairauden hyväksyminen olivat tekijötä, joihin vaikuttamalla voitiin parantaa MS-tau-
tia sairastavien elämänlaatua. (Stuifbergen et al. 2000.)

Elämänlaadun tutkimusta voidaan tehdä erilaisista näkökulmista ja erilaisin menetel-
min (Hentinen 1994). Lääke- ja hoitotieteessä ollaan kiinnostuneita terveyteen ja sairau-
teen liittyvästä elämänlaadusta (Farquhar 1995, Lukkarinen 1999, Anderson & Burck-
hardt 1999, Stuifbergen et al. 2000). Elämänlaatumittareiden soveltuvuutta tutkimuskäyt-
töön on arvioitava kriittisesti (vrt. Kattainen & Meriläinen 2004). Terveyteen sidoksissa
olevaa elämänlaatua (esim. King 1994, Lukkarinen 1999) mitattaessa voidaan käyttää
”terveysprofiileja”. Näiden etuna on, että elämänlaatua voidaan vertailla riippumatta lää-
ketieteellisestä diagnoosista. (Juniper 1997, Zachariae et al. 2000.) Lukkarinen (1999)
kartoitti sepelvaltimotautia sairastavien subjektiivisesti koettua elämänlaatua sairastumi-
sen, hoitoprosessin ja kuntoutumisen aikana NHP-mittarilla (Nottingham Health Profile)
ja vertasi sitä muun suomalaisen ikä- ja sukupuolivakioidun aikuisväestön elämänlaatuun.

Toinen tapa mitata terveyteen liittyvää elämänlaatua on käyttää sairausspesifejä mitta-
reita, jotka kertovat sairauden vaikutuksen potilaan elämään (Osman & Silverman 1996,
Juniper 1997). Näiden mittareiden etu on kliininen herkkyys. Heikkoutena on, että saira-
uksien välisiä vertailuja ei voida tehdä. (Juniper 1997.) Aikuisille suunnattuja mittareita
käytetään usein, mutta lapsille sopivia mittareita ja koko perheen elämänlaatua mittaavia
mittareita on vielä kehitetty vähän. (Osman & Silverman 1996, Juniper 1997.) Erilaisia
elämänlaatumittareita käytetään usein samassa tutkimuksessa täydentämään toisiaan
(O’Neill & Kelly 1996, Lundberg et al. 1999, Mallon et al. 1999). Valmiiseen mittariin
voidaan myös muokata ja lisätä tutkimuksen kannalta merkityksellisiä osioita (vrt. Kinnu-
nen et al. 1999).

Elämänlaatu-käsitettä voidaan luonnehtia subjektiiviseksi ja kokemukselliseksi (Henti-
nen 1994, Farquhar 1995, Anderson & Burckhardt 1999). Tässä tutkimuksessa olen kiin-
nostunut ihoatoopikkolapsista, heidän perheistään ja siitä, miten atooppinen ihottuma vai-
kuttaa lapsen ja perheen elämänlaatuun. Käytettyjen elämänlaatumittareiden valintaan
vaikutti se, että atooppista ihottumaa sairastavat lapset ja perheet olivat itse olleet tuotta-
massa mittareiden sisältöä eli määrittelemässä tekijöitä, jotka vaikuttavat heidän elämän-
laatuunsa (vrt. Lewis-Jones et al. 1995, Lawson et al. 1998, Lewis-Jones et al. 2001).
Tutkimuksen välillisenä tavoitteena on kehittää hoitamista, joka pyrkii parantamaan iho-
atoopikkolasten ja heidän perheidensä elämänlaatua. Siksi mittareiden on oltava herkkiä
niille tekijöille, jotka ovat tyypillisiä tälle ryhmälle. Tavoitteenani ei ole vertailla ihoatoo-
pikkolasten ja perheiden elämänlaatua toisia sairauksia sairastavien elämänlaatuun tai
väestön elämänlaatuun keskimäärin. Näin ollen lapsille ja perheille laadittujen spesifien,
atooppisen ihottuman vaikutusta kuvaavien elämänlaatumittarien katsottiin sopivan tutki-
muksen tarkoitukseen ja tavoitteeseen parhaiten.

Ihoatoopikkolasta hoidettaessa tavoitteena on ihottumaoireiden paranemisen lisäksi
lapsen ja hänen perheensä elämänlaadun paraneminen (Henry et al. 1995, Lawson et al.
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1998). Elämänlaatua arvioimalla saadaan esiin asiakkaan näkökulma, joka ei välttämättä
korreloi kliiniseen arvioon ihottuman vaikeudesta (Mallon et al. 1999, Emerson et al.
2000). On todettu, että mitä vaikeampi atooppinen ihottuma on, sitä enemmän se heiken-
tää lapsen (Paller et al. 2002, Ben-Gashir et al. 2004a) ja perheen elämänlaatua
(Ben-Gashir et al. 2002). Ihotaudit vaikuttavat monin tavoin lasten ja perheiden elämän-
laatuun (Holden & Parish 1998, Lawson et al 1998, Lundberg et al. 1999). Atooppinen
ihottuma vaikuttaa eniten lasten nukkumiseen, mutta myös koulunkäyntiin, urheiluun ja
vapaa-aikaan (Long et al. 1993). Kutina on ihottuman oire (Kirkevold 1993, Holden &
Parish 1998, Harper et al. 2000), joka aiheuttaa unihäiriöitä ihottuman aktiivisessa vai-
heessa (Reid & Lewis-Jones 1995, Emerson et al. 2000, Harper et al. 2000, Shum et al.
2000). Myös sisarusten (Reid & Lewis-Jones 1995) ja vanhempien (Reid & Lewis-Jones
1995, Juniper 1997, Elliott et al. 1997) yöuni häiriintyy melko usein. Lasten äidit kuvaa-
vat sairaudesta johtuvaa työtä: täytyy estää lasta raapimasta itseään, kokeilla erilaisia
dieettejä ja pitää koti pölyttömänä (Elliott et al. 1997, Lawson et al. 1998). Hoidot voivat
olla myös sotkuisia ja epämukavia (Long et al. 1993). Pelot kortikosteroidivoiteiden käy-
tön haitoista vähentävät hoitomyöntyvyyttä (Charman et al. 2000). Lawsonin et al. (1998)
mukaan vanhempien psykososiaalinen stressi ja perheen rajoittunut elämäntapa heikentä-
vät perheen elämänlaatua. Perheen pärjäämistä tukevat lapsen kyvyt selviytyä sairauden
kanssa, käytännöllisten hoitoon liittyvien asioiden sujuminen ja perheen hyvät ihmissuh-
teet.



3 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävät

Tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa ihoatoopikkolasten ja heidän perheidensä
arjesta eri näkökulmista.

Tutkimustehtävät ovat:
1. Millaista on perheen arki elämänlaadun näkökulmasta, kun siinä on 0–10-vuotias iho-

atoopikkolapsi? 
1.1. Millainen yhteys 0–10-vuotiaan lapsen atooppisella ihottumalla on perheen

elämänlaatuun? (DFI)
1.2. Millainen yhteys atooppisella ihottumalla on 0–4-vuotiaan lapsen elämänlaa-

tuun hänen vanhempansa arvioimana? (IDQOL)
1.3. Millainen yhteys atooppisella ihottumalla on 5–10-vuotiaan lapsen elämänlaa-

tuun hänen itsensä arvioimana? (CDLQI)
2. Millaisia ovat kokemukset perheen arjen sujumisesta, kun siinä on 0–10-vuotias iho-

atooppikkolapsi?



4 Tutkimuksen metodologia ja toteutus

Tämän tutkimuksen tieto tuotettiin yhdessä lasten, perheiden, ihotautihoitajien ja -lääkä-
reiden ja tutkijan välisessä vuorovaikutuksessa. Tiedon tuottaminen oli prosessi, johon
osallistui monia eri tahoja. Interaktionistinen etnografia perustuu symbolisen interaktio-
nismin oletuksiin siitä, että sosiaalinen oppiminen ei ole tila, vaan prosessi. Tutkimus ei
ole passiivista tai neutraalia, vaan interaktiivista ja luovaa, valikoivaa, tulkitsevaa ja mer-
kityksiä antavaa. (Rock 2001.) Symbolinen interaktionismi kehittyi Yhdysvalloissa 1920-
ja 1930-luvuilla sosiaalipsykologian ja sosiologian piirissä (Denzin 1992, Syrjälä et al.
1994). Symbolisen interaktionismin kolme perusväittämää ovat seuraavat: ihmiset toimi-
vat tilanteissa sen mukaan, mikä merkitys tilanteilla on heille, merkitykset nousevat sosi-
aalisen vuorovaikutuksen prosessista, ja merkityksiä muokataan tulkinnallisen prosessin
kautta (Blumer 1986).

Etnografian juuret ovat antropologiassa, alkuperäiskansojen tutkimuksessa (vrt. Mead
1981a, Mead 1981b). Myös sosiologit ovat tehneet samantyyppistä tutkimusta erona
lähinnä tutkimuskohde, joka kohdistui omaan yhteiskuntaan ja aluksi erityisesti suurkau-
punkien kuvaamiseen (Eräsaari 1994). Chicagon etnografit olivat keskeisiä hahmoja ns.
Chicagon koulukunnassa. He kuvasivat värikkäästi yhteisöjen arkea, yhdistivät kvantita-
tiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä ja käyttivät useita aineistonkeruumenetelmiä, esimer-
kiksi havainnointia, haastatteluja ja päiväkirjoja (Deegan 2001.) Ensimmäiset hoitotyön
kulttuurin tutkimukset ovat peräisin 1970-luvulta Yhdysvalloista (Ragucci 1972, Leinin-
ger 1994). Leininger (1978, 1991) on kehittänyt transkulttuurisen hoitotyön teorian ja
etnografiaan perustuvan etnonursing-lähestymistavan.

Etnografialla on laaja, monitieteinen tausta (Eräsaari 1994, Syrjälä et al. 1994, Burns
& Grove 1997, Germain 1999, Nikkonen et al 2001). Kulttuurintutkimuksen kyselyihin ja
objektiivisiin havaintoihin pohjaavat aineistonhankintamenetelmät perustuivat positivisti-
seen yhteiskuntatieteeseen (Fetterman 1998, Nikkonen et al. 2001). Meriläisen (1986)
väitöskirja oli Suomen ensimmäinen hoitotieteen alaan kuuluva etnografia, jonka tutki-
musaineisto koostui erilaisista valmiista tilastoista ja jonka toisena aineistona oli sur-
vey-tutkimuksella hankittu, tilastollisesti analysoitu aineisto (n=4150). 1990-luvun puo-
lenvälin jälkeen suomalaisien hoitotieteen etnografisten väitöskirjojen aineisto on ollut
laadullista ja hankittu pääasiallisesti haastattelemalla (Nikkonen 1996, Jokinen 1999,
Lohiniva 1999, Hirvonen 2000, Juntunen 2001, Hassinen-Ali-Azzani 2002, Sand 2003) ja
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valittuja tilanteita havainnoimalla (Nikkonen 1996, Jokinen 1999, Hirvonen 2000, Hassi-
nen-Ali-Azzani 2002, Sand 2003). Täydentävänä aineistona on käytetty esimerkiksi päi-
väkirjoja (Hirvonen 2000, Juntunen 2001, Sand 2003), sairauskertomuksia (Nikkonen
1996), lehtileikkeitä (Hirvonen 2000, Hassinen-Ali-Azzani 2002, Sand 2003) ja valoku-
via (Sand 2003). Leiningerin (1985, 1994) etnonursing-lähestymistapa näkyy Nikkosen
(1996), Juntusen (2001) ja osittain Lohinivan (1999) analyysejä ohjaavana mallina. Myös
Hassinen-Ali-Azzan (2002) käyttää analyysissään apuna malleja ja teemoja. Hirvosen
(2000) etnografia edustaa uudempaa etnografian tulkinnallista suuntausta ja realistista kir-
joitustyyliä. (Liite 2.) Myös tämän tutkimuksen lähestymistapa on tulkinnallinen.

4.1 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat

Kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä voidaan käyttää täydentämään toisi-
aan ja kattamaan tutkimuksen eri alueita, jotta tavoitetaan erilaisia näkökulmia samasta
asiasta (Burns & Grove 1997, Shih 1998, Boyd 1999, Polit & Hungler 1999, Hirsjärvi et
al. 2000). Triangulaatiolla tarkoitetaan erilaisten aineistojen, teorioiden tai menetelmien
käyttöä samassa tutkimuksessa. Samaa ilmiötä voi tutkia myös useampi tutkija. (Brannen
1994, Shih 1998, Eskola et al. 1998), Shih (1998) erottelee vielä analyysiyksikkö- ja ana-
lyysitriangulaation. Tässä tutkimuksessa käytetyt triangulaatiotyypit on kuvattu taulukos-
sa 2. Triangulaation käyttö hoitotieteellisessä tutkimuksessa on perusteltua, koska hoita-
minen on moniulotteista ja tutkimuksen tulee tavoittaa tämä todellisuuden moniulottei-
suus. (Boyd 1999, Leino-Kilpi 1998, Polit & Hungler 1999.) Yksi etnografian tulkinnois-
ta on, että siinä on kyse monimenetelmäisestä ja -aineistoisesta tutkimusotteesta (Kylmälä
& Pösö 1994, Fetterman 1998). Etnografiassa aineistoja kerätään usein monista lähteistä,
koska tavoitteena on saada monipuolista ja -tasoista tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Havain-
noinnin lisäksi keskustelut ja haastattelut ovat pääasiallisia tietolähteitä (Baillie 1995,
Laughrane 1995, Eskola & Suoranta 1998, Fetterman 1998, Nikkonen 1998). Kyselylo-
makkeet ovat tehokas tapa kerätä laajaa aineistoa (Fetterman 1998). Tässä tutkimuksessa
tavoitteena ei ole varmentava triangulaatio, jolla tarkoitetaan sitä, että vasta kun eri mene-
telmillä saadaan sama tulos, siihen voidaan luottaa (Shih 1998, Boyd 1999, Hirsjärvi &
Hurme 2000).

Taulukko 2. Tutkimuksessa käytettävät triangulaatiotyypit Shih’tä (1998) mukaillen.

Triangulaatiotyyppi Lähestyminen Tavoite
Aineisto Lasten elämänlaatuaineisto

Perheiden elämänlaatuaineisto
Lääkärin arvio ihottumasta
Avaintiedonantajien
(perheet, hoitajat, lääkärit)
haastattelut ja havainnoinnit

-lapsen näkökulma
-vanhemman näkökulma
-lääkärin näkökulma
-perheiden ja ammattilaisten näkökulmat

Menetelmä Kyselylomakkeet:
CDLQI, IDLQI, DFI
Kvalitatiivinen: haastattelut,
osallistuva havainnointi

-monipuolisen ja rikkaan aineiston 
kerääminen

Analyysi Kuvaileva tilastoanalyysi
Laadullinen sisällönanalyysi

-ilmiön monitasoisuuden tavoittaminen
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Etnografian näkökulma on kulttuurin (yhteisön tai ryhmän) sisäinen ja kokonaisvaltainen
ymmärtäminen sen omassa, luonnollisessa ympäristössä (Baillie 1995, Laugharne 1995,
Eskola & Suoranta 1998), jossa kaikki, myös tutkija, ovat aktiivisia osallistujia (Spradley
1979, Syrjäläinen 1990, Eskola & Suoranta 1998, Nikkonen 1998). Etnografinen lähesty-
mistapa antaa monenlaisia mahdollisuuksia tutkimuksen toteuttamiseen. Tässä etnografi-
assa pyrin etsimään ja ymmärtämään erilaisia näkökulmia ihoatoopikkolasten ja heidän
perheidensä arkeen (Kuvio 1). Laadullisen menetelmän käyttäminen on perusteltua, kos-
ka hoitotieteessä ei ole aikaisempaa tutkimusta lasten atooppisesta ihottumasta ja sen
merkityksestä lapselle ja perheelle. Laadullinen analyysi on tulkintaa niistä tulkinnoista ja
merkityksistä, joita tutkimukseen osallistujat minulle kertoivat. Kvantitatiivinen elämän-
laatuaineisto on eräs tutkimuksen näkökulma, mutta myös laajempi konteksti, jota vasten
laadullisen osion kertomuksia ja tulkintaa voi peilata. Kenttäpäiväkirjani havainnot liittä-
vät tulkinnat niille kuuluviin ympäristöihin.

Kuvio 1. Ihoatoopikkolasten ja perheiden arki-tutkimuksen aineistot.

4.2 Tutkimusprosessin eteneminen

Etnografioissa kentällä viitataan paikkaan, joka ei ole tutkijan oma työhuone, vaan tutki-
jankammion ulkopuolinen maailma (Eräsaari 1994). Kenttävaihe alkoi, kun tulin töihin
Ihotautien poliklinikalle keväällä 1999. Olemalla uusi jäsen työyhteisössä, saatoin – ja
osastonhoitajana tehtäväni oli – ihmetellä, kysellä ja kyseenalaistaa asioita. Vuonna 2002
työskentelin poliklinikalla noin kuukauden, muutoin olin tutkijana tai ylihoitajan tehtävis-
sä. Kummassakin tehtävässä minulla oli kontakti ihotautien poliklinikkaan ja osastoon.
Kuviossa 2 esitän tutkimusprosessin vaiheet, jotka etenivät osittain yhtäaikaisesti ja
lomittain toistensa kanssa. Luvussa 4.2.1. pohdin tutkimuksen tekemiseen liittyviä eettisiä
kysymyksiä, joihin myös omien roolieni pohdinta luvussa 4.2.2. liittyy.

AMMATTILAISTEN NÄKÖKULMA: 
– lääkäreiden ja hoitajien haastattelut (n=4)
– lääkärin arvio ihottuman vaikeudesta (n=254)

ATOOPPISEN IHOTTUMAN VAIKUTUS 0–10-VUOTIAIDEN LASTEN JA 
HEIDÄN PERHEIDENSÄ ELÄMÄNLAATUUN POHJOIS-SUOMESSA
– lasten elämänlaatuaineisto (n=254)

perheiden elämänlaatuaineisto (n=254)

0–10-v. IHOATOOPIKKOLASTEN PERHEIDEN ARKI
– perheiden (n=7) haastattelut (n=24), joihin lapset osallistuvat
– perheiden näkökulma
– ryhmähaastatte-

lussa per-
heen kult-
tuuri on
läsnä

IHOATOOPIKKOLAPSI, 0–10-v.
– tutkimukseen osallistuja
– lapsen näkökulma (esim. kiusatun

kouluikäisen näkökulma

TUTKIJA sovituissa tilanteissa perheen arkeen osallistuvana haastattelijana
ja havainnoijana

TUTKIJA

aktiivinen
yhteyden-
pitäjä kes-
kussairaa-
loihin
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On tärkeää, että lukija voi arvioida etnografian eettisyyttä ja luotettavuutta koko proses-
sin aikana (vrt. Fetterman 1998). Luvussa 4.2.3. kuvaan kyselylomakkeiden valintapro-
sessin. Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten aineistojen keräämisen ja analysoinnin esitän
erikseen. Luvussa 4.5. kuvailen etnografian kirjoittamisprosessia.

4.2.1 Eettiset näkökulmat

Tutkimuksen toteuttamista varten hain lausunnon Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän eettiseltä toimikunnalta. Toimikunta totesi lausunnossaan 23/2001, että
vanhemman/huoltajan informaatiolomakkeessa tulee mainita, että yli viisivuotiaalle lap-
selle ei tehdä tutkimusta, jos hän vastustaa sitä. Suostumusasiakirjaan tulee lisätä teksti:
”Tästä suostumusasiakirjasta on tehty kaksi (2) samanlaista kappaletta, toinen tutkittaval-
le ja toinen tutkijalle.” Muuten suunnitelman mukaan suoritettuna tutkimustyö täytti lain
lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999) edellytykset ja sai puoltavan lausunnon. Lau-
sunnon perusteella tein informaatiokirjeeseen ja suostumusasiakirjaan edellä mainitut
muutokset. Lähetin eettisen toimikunnan lausunnon tiedoksi Lapin, Länsi-Pohjan, Kok-
kolan ja Kainuun keskussairaaloihin, joissa kvantitatiivisen osion kyselylomakkeita jaet-
tiin Oulun yliopistollisen sairaalan lisäksi. Kaikista keskussairaaloista tuli myönteiset
vastaukset. Kaikille tutkimukseen osallistuneille kerrottiin tutkimukseen osallistumisen
vapaaehtoisuudesta ja annettiin informaatiokirje. Perheen vanhemmista toinen allekirjoit-
ti tietoisesti annetun suostumuksen tutkimukseen (Liite 3) koskien sekä kvantitatiivista
että kvalitatiivista aineistoa. Myös ammattihenkilöt allekirjoittivat suostumusasiakirjat.
Eettisiä kysymyksiä liittyy koko tutkimusprosessin, minkä takia kuvaan prosessia mah-
dollisimman tarkasti, jotta lukija voi arvioida tutkimuksen eettisyyttä.

Lapset olivat haavoittuvin osapuoli tutkimuksessa. Lasten haastattelutilanteet ovat
herkkiä erilaisille tekijöille, eikä lasten tunteiden ja kokemusten tavoittaminen ole help-
poa (vrt. Kortesluoma et al. 1995). Lapsia haastateltaessa pyrin varmistamaan, ettei synny
eturistiriitaa lapsen tutkimukseen osallistumisen ja hänen hyvinvointinsa tai oman tah-
tonsa välillä (Lowes et al. 1996, Vehviläinen-Julkunen 1997, Lindeke et al. 2000, Ches-
ney 2005). Lasten haastatteleminen tapahtui luontevasti ja turvallisesti muun perheen
kanssa. Ainakin toinen vanhemmista oli tavallisesti mukana lasten kanssa jutellessani.
Lapsia haastatellessani pyrin olemaan mahdollisimman herkkänä heidän toiveelleen olla
osallistumatta (Lindeke et al. 2000), mutta en pyytänyt heiltä erikseen allekirjoitettua tie-
toisesti annettua suostumusta (vrt. Lindeken et al. 2000, Jokinen et al. 2002). Tutkimuslu-
van saaminen etenkin lapsilta on enemmän jatkuva prosessi kuin staattinen suostumus
(vrt. Vehviläinen-Julkunen 1997). Koululaiset olivat mielestäni kyllin kypsiä keskustele-
maan kanssani myös kahden kesken. He ymmärsivät, mihin tietoa käytetään ja että he
voivat kertoa juuri sen, mitä haluavat tuoda esiin.

Havainnointiin liittyy myös eettisiä ongelmia (Angrosino & Mays de Péres 2000,
Liukkonen & Åstedt-Kurki 1994). Keskustellessani havainnoinnista tiedonantajien kanssa
he kysyivät, miten sitä tullaan käyttämään. Pyrin kertomaan perheille avoimesti, että teen
havaintoja, joita enimmäkseen käytän ympäristön kuvaamiseen. Tutkimusympäristöinä
kodit olivat viihtyisiä ja siistejä, joten toisaalta ääneen lausutut kommentit havainnoistani
olivat mielestäni myönteisiä ja kannustavia. Ajoittain oma kokemukseni havainnoinnista
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oli ”salaperäisyys tai salamyhkäisyys”, kun kirjoitin muistiinpanoja tapaamisten jälkeen
parkkipaikoilla. Osallistuvan havainnoinnin raportointiin liittyvät samat eettiset kysymyk-
set kuin muuhunkin tutkimukseen. Keskeistä on tutkimukseen osallistuneiden yksityisyy-
den suojaaminen. Lainauksista on jätetty pois, kuka ne sanoi, jotta tutkimuksessa mukana
olleiden anonymiteetti säilyy. Muutamiin lainauksiin jätin lähteet, jotta haastattelun dialo-
gisuus välittyy lukijalle. Käytetyt nimet ovat keksittyjä. Pohdin pitkään, onko eettisesti
oikein julkaista kiusatun kertomusta. Vaarana on, että nuori tunnistetaan nimen vaihtami-
sesta huolimatta. Miten tunnistaminen vaikuttaisi hänen elämäänsä? Toisaalta hän halusi
olla apuna jollekulle toiselle, joka kenties kokee kiusaamista iho-ongelman tai muun
näkyvän haitan takia.

4.2.2 Tutkijan roolit

Ennen Ihotautien poliklinikkaa olin työskennellyt yli 15 vuotta OYS:n kirurgian klinikas-
sa sairaanhoitajana. Siirtyminen kirurgisten potilaiden hoitotyöstä hoitotyön esimieheksi
ja ihopotilaiden pariin oli iso muutos. Siirryin samalla kokonaan erilaiseen hoitamisen
kulttuuriin. Hoitajan työ kirurgisella vuodeosastolla on nopeatempoista, akuuteissa tilan-
teissa toimimista ja vastaamista potilaan vaihteleviin tarpeisiin. Tavoitteena on usein poti-
laan paraneminen tai hänen tilanteensa radikaali korjaantuminen. Ihopotilaiden hoitotyö-
hön puolestaan liittyy tavallisimpien ihosairauksien, kuten atoppisen ihottuman tai psoria-
siksen krooninen luonne ja siitä johtuva hoitosuhteiden pitkäkestoisuus. Ihopotilaiden
kanssa kuljetaan arkea päivästä tai vuodesta toiseen. Hoitajan eräs keskeinen tehtävä on
tukea ja motivoida potilasta tai perhettä hoitamaan itseään ja taistelemaan ajoittaista hoi-
toväsymystä vastaan. (vrt. Kirkevold 1993.)

Työni poliklinikalla helpotti perheiden saamista mukaan tutkimuksen laadulliseen osi-
oon. Valintaa mietittiin yhdessä poliklinikan hoitajien kanssa käyttäen heidän kontakte-
jaan hyväksi (valinnasta tarkemmin s. 55). Haastattelukäynneillä kodeissa olin todennä-
köisesti organisaation eli sairaalan edustaja, joka toi mukanaan asiantuntijan roolin. Tämä
rooli helpotti luottamuksellisuuden ja hyväksynnän ilmapiirin syntymistä, joka ehkä
vapautti perheenjäsenet puhumaan omista kokemuksistaan. Toisaalta asiantuntijan rooli
ehkä haittasi jonkin verran asioiden ihmettelemistä ja ”tietämättömyyden” käyttämistä
keskusteluissa. Lisäksi oli olemassa vaara, että perheet kokivat velvollisuudekseen osal-
listua, kun pitkäaikainen yhteistyökumppani, jota tarvitaan jatkossakin, pyytää mukaan.

Haastattelijana pyrin antamaan tilaa perheiden omille kertomuksille. Roolini koulu-
ikäisten lasten äitinä auttoi ehkä ymmärtämään tutkimukseni äitejä ja perheiden arjen
sujumista. Uusintahaastatteluihin valmistauduin joko analysoimalla edellisen haastatte-
lun tai käymällä sen läpi siten, että minulla oli mielessäni ja kirjattuna asioita, joita oli tar-
koitus syventää tai tarkentaa jatkokeskustelussa. Haastattelutilanteet olivat vaativia, koska
niistä osa oli ryhmätilanteita, joissa oli koko perhe läsnä. Havaintojen kirjaaminen tilan-
teen aikana ei ollut mahdollista, koska samalla piti keskittyä keskusteluun, tilanteen
koossa pitämiseen ja havainnointiin (havainnoinnista tarkemmin s. 56).

Oli tilanteita, joissa perhe näki minut ehkä enemmän hoitajana kuin tutkijana. Etno-
grafi ei voi olla täysin neutraali, mutta hänen ei pitäisi arvottaa toisen kulttuurin erilaisia
käytäntöjä (Fetterman 1998). Jouduin pohtimaan rooliani tutkijana ja hoitajana esimer-
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kiksi, kun eräs äiti antoi pienelle vauvalle neuvolan ohjeiden vastaisesti ravinnoksi leh-
män täysmaitoa. Äidillä oli perustelut asialle, hän oli tietoinen ruokasuosituksista ja tun-
nisti oman vastuunsa. Neutraalilla kuuntelemisella ja dokumentoinnilla olisin mielestäni
viestinyt äidille, että virallisen terveydenhuollon edustajana olen hänen kanssaan samaa
mieltä. Lapsen etu oli mielestäni kaikkein tärkeintä, joten keskustelin äidin kanssa uudel-
leen, kuitenkin korostaen, että hän on vastuussa lapsen ravitsemuksesta ja tekee valinnat.

4.2.3 Elämänlaatumittareiden valintaprosessi

Atooppinen ihottuma rajoittaa perheen elämää ja aiheuttaa psykososiaalisia paineita van-
hemmille. Atooppisen ihottuman vaikutukset perheiden elämään ovat samankaltaisia kuin
muiden systeemisairauksien vaikutukset. (Lawson et al. 1998.) Aikuisille ihotautipotilail-
le on kehitetty ja testattu useita erilaisia elämänlaatumittareita: DLQI (Dermatology Life
Quality Index) (Finlay & Khan 1994), FLQA (Freiburg Quality of Life Questionnaire),
QCSD (Questionnaire on Chronic Skin Disorders) ja Skindex (vrt. Augustin et al. 2000).
Lapsille kehitetty mittari on CDLQI (Children’s Dermatology Life Quality Index)
(Lewis-Jones & Finlay 1995), jota on käytetty hoidon tuloksellisuuden arvioinnissa (Har-
per et al. 2000, Shum et al. 2000) tai vertailtaessa lasten elämänlaatua erilaisten ihottumi-
en välillä (Poon et al. 1999). IDQOL (The Infants’ Dermatitis Ouality of Life Index)
(Lewis-Jones et al. 2001) on pikkulapsille kehitetty mittari. Atooppisen ihottuman vaiku-
tusta perheen elämänlaatuun voidaan mitata DFI-mittarilla (Dermatitis Family Impact).

CDLQI-, DFI- ja IDQOL-mittarit on kehitetty kysymällä potilailta, perheiltä tai pikku-
lasten vanhemmilta ihottuman vaikutuksista heidän elämäänsä (Lewis-Jones et al. 1995,
Lawson et al. 1998, Lewis-Jones et al. 2001). CDLQI-mittaria kehitettäessä 3–16-vuoti-
aat lapset kirjasivat vanhempiensa avustuksella ihottuman vaikutukset (Lewis-Jones et al.
1995). IDQOL-mittaria kehitettäessä alle 4-vuotiaiden lasten vanhemmat (Lewis-Jones et
al. 2001) kirjoittivat ihottuman vaikutukset ylös, ja DFI-mittaria varten perheitä haastatel-
tiin (Lawson et al. 1998). Näistä ihotaudin vaikutuksista muodostettiin kymmenen kysy-
myksen mittarit käyttäen samaa struktuuria kuin aikuisten DLQI-mittarissa (Lewis-Jones
et al. 1995, Lawson et al. 1998). Jokaiseen kysymykseen on neljä vastausvaihtoehtoa: ”ei
ollenkaan”, ”vähän”, ”paljon” ja ”hyvin paljon”. Väittämiä vastaavat pistemäärät ovat 0,
1, 2 ja 3. Yhteenlaskettu pistemäärä voi olla siis 0 eli ei vaikutusta tai 30 eli suuri vaikutus
potilaan elämänlaatuun viimeisten 7 päivän aikana. (Lewis-Jones & Finlay 1995, Lawson
et al. 1998, Lewis-Jones et al. 2001.)

Elämänlaatumittareiden tuominen toiseen kulttuuriin – käännösprosessi ja sisällön
arviointi. Eri kulttuurissa ja eri kielellä kehitetyn mittarin tuominen toiseen kulttuuriin on
aina ongelmallista. CDLQI-, IDQOL- ja DFI-mittarit käännettiin kahteen kertaan
(back-translation). Ensin kaksi henkilöä käänsi mittarit suomeksi, minkä jälkeen käänne-
tyt versiot yhdistettiin. Tämän jälkeen suomalaisen version käänsi kielenkääntäjä englan-
niksi, ja englanninkielisiä versioita vertailtiin. Alkuperäisten mittareiden kehittäjistä toh-
tori Sue Lewis-Jones kommentoi englanninkielisiä takaisinkäännöksiä (2001). Palautteen
perusteella lomakkeita edelleen tarkennettiin. Tarkoituksena oli säilyttää sisällön alkupe-
räinen merkitys, joka vaikuttaa validiteettiin. (White et al. 2000.)
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Sisällön validiteetti (content validity) ilmaisee mittarin kykyä mitata kattavasti tutkitta-
vaa ilmiötä (Polit & Hungler 1995, Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1997). CDLQI-,
IDQOL- ja DFI-mittareiden luotettavuutta tarkasteltiin aluksi face-validiteetin avulla eli
verrattiin mittareiden osioita kirjallisuuteen. Koska se ei ole riittävä keino sisällön validi-
teetin osoittamiseksi (Voutilainen & Liukkonen 1995), käytettiin myös asiantuntijavalidi-
teettia (expert validity) (vrt. esim. Voutilainen et al 1995). Kokeneet ihotautihoitajat (n=6)
ja yksi kokenut ihotautien erikoislääkäri tarkistivat mittareiden kielen ja sisällön (CVI,
Content Validity Index, Waltz et al. 1991) (Liite 4). Hoitajien työkokemus oli keskimää-
rin 18 vuotta, ja he olivat työskennelleet siitä suurimman osan ihotautipotilaiden kanssa.
Taustamuuttujien osalta arvioitiin, mitä muuttujia olisi poistettava ja mitä lisättävä. Pik-
kulasten elämänlaatumittarista arvioitiin jokaisen kysymyksen kohdalta, a) mittaako se
atooppista ihottumaa sairastavan lapsen elämänlaatua ja b) miten tärkeä kysymys on
atooppista ihottumaa sairastavan lapsen elämänlaadun osoittajana. Samoin perhemittarista
arvioitiin, mittaako osio a) lapsen ihottuman vaikutusta perheen elämään ja b) miten tär-
keä kysymys on lapsen ihottuman vaikutuksen osoittajana. Molempien mittareiden sisäl-
lön validiteetin yksimielisyysindeksi oli 0,848, jota voidaan pitää riittävänä (Polit &
Hungler 1999). Pikkulasten mittarin kysymys numero 7 ”Onko teillä ollut lapsenne
kanssa ongelmia ruoka-aikoina ihottuman takia viime viikon aikana” sai heikoimmat pis-
teet eli 0,5. Perhemittarissa kysymys 5 ”Kuinka paljon lapsesi ihottuma on lisännyt per-
heesi ostosten tekemiseen käyttämää aikaa viime viikon aikana” sai yksimielisyysindek-
siksi 0,33.

Esikysely. Esikyselyssä yhdistettiin atooppista ihottumaa sairastaville 0–4-vuotiaille
lapsille tarkoitettu kyselylomake (IDQOL) perheelle suunnattuun lomakkeeseen (DFI) ja
lisättiin taustamuuttujia sisältävä osio. Tämän kokonaisuuden täytti lapsen vanhempi tai
huoltaja. 5–10-vuotiaat lapset täyttivät itse tai vanhemman avustuksella elämänlaatukyse-
lyn (CDLQI), ja heidän vanhempansa täyttivät yhdistetyn taustatieto- ja perhelomakkeen
(DFI).

Esikyselyn otantamenetelmänä käytettiin harkintaan perustuvaa menetelmää, jossa
aineistoa kerättiin, kunnes otoskoko tuli täyteen. Tavoitteena oli saada esikyselyn näyt-
teeksi 25, joka on 10 prosenttia arvioidusta lopullisesta näytteestä (n=250). Esikysely pos-
titettiin toukokuussa 2001 atooppista ihottumaa sairastavien lasten perhekurssille ehdolla
olleille lapsille (n=33); kyselyn palautti 21 lasta ja heidän vanhempansa. Tavoitteen
(n=25) saavuttamiseksi jaettiin vielä kesäkuussa OYS:n Ihotautien poliklinikan hoitohuo-
neella tai vastaanotolla käyneille kolmelle lapselle ja heidän vanhemmilleen lomakkeet,
jotka myös palautuivat täytettyinä. Kesällä atooppisen ihottuman takia käydään vähän
poliklinikalla, ja esikyselyyn osallistuvia olisi joutunut ehkä odottamaan, joten eräs Iho-
tautien poliklinikan hoitaja ja hänen atooppista ihottumaa poteva lapsensa täyttivät
lomakkeen. Näin saatiin esikyselyyn yhdeksäntoista 0–4-vuotiasta lasta ja kuusi 5–
11-vuotiasta lasta. Lomakkeet olivat huolellisesti täytettyjä, ja tutkittavien huoltajat
palauttivat samassa suljetussa kirjekuoressa myös suostumusasiakirjat.

Esikyselyaineisto analysoitiin SPSS 9.0 -ohjelmalla tarkastellen muuttujien frekvenssi-
ja prosenttijakaumia. Jakauman vinoutta arvioitiin histogrammien avulla. Vinous mittaa
jakauman symmetrisyyttä. Hajontalukujen tarkoituksena on kuvailla, kuinka hajallaan
muuttujasta tehdyt mittaukset ovat, ja niillä ilmaistaan, kuinka paljon mittaustulokset
vaihtelevat. (Heikkilä 1999.) Todettiin, että muuttujat olivat vinoja. Pikkulasten IDLQI:n
elämänlaatua kuvaava pistemäärä vaihteli 2:sta 21 pisteeseen keskiarvon ollessa 9,6.
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CDLQI:n eli 5–11-vuotiaiden pisteet vaihtelivat 4:stä 21 pisteeseen keskiarvon ollessa
11,5. Perhemittarin DFI:n pisteet vaihtelivat 3:sta 23 pisteeseen, ja keskiarvo oli 12,6.
Elämänlaatupisteissä oli hajontaa, ja korkeat pisteiden keskiarvot selittyvät sillä, että esi-
kyselyyn valittiin sellaisia lapsia perheineen, joille ehdotettiin sopeutumisvalmennuskurs-
sille osallistumista. Asiantuntija-arvion mukaan oli siis jo todettu lapsen ja perheen erityi-
nen tuen tarve.

Tutkimukseen valittiin CDLQI-, IDQOL- ja DFI-mittarit (Liite 5), koska niiden sisäl-
löt vastaavat hyvin tutkimustehtäviä ja niillä saadaan esiin sekä lasten omia että perheiden
näkemyksiä atooppisen ihottuman vaikutuksesta elämänlaatuun. Lisäksi ne ovat riittävän
yksinkertaisia ja voidaan ottaa myös kliiniseen käyttöön (Finlay & Khan 1994, Finlay
1996, Lewis-Jones & Finlay 1995). Ne on kaikki tehty samalla logiikalla, mikä helpottaa
niiden käyttämistä samassa tutkimuksessa. Lomakkeissa on samanlainen pisteytystapa ja
samat osa-alueet. Taustatietolomake pohjautuu kirjallisuuteen ja keskusteluihin ihotau-
tien erikoislääkärien ja hoitajien kanssa, ja taustamuuttujien avulla kuvaillaan ihoatoopik-
kolapsia ja heidän perheitään (Liite 5). Lääkärin toteama atooppinen ihottuma oli tutki-
mukseen mukaanottamisen kriteeri. Ihotautilääkäri arvioi jokaisen lapsen kohdalla, että
Williamsin et al. (1994) laatimat kriteerit täyttyivät (Liite 6).

4.3 Aineistojen kerääminen

4.3.1 Kvantitatiivinen aineisto

Kyselytutkimuksen perusjoukkona ovat atooppista ihottumaa sairastavat (Dg:L20) 0–
10-vuotiaat lapset ja heidän perheensä Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvas-
tuualueella eli Lapin, Länsi-Pohjan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirien alueella. Erityisvastuualue kattaa lähes puolet (49,5 %) koko Suomen
pinta-alasta ja sen alueella oli aineiston keräämisen aikaan noin 720 000 asukasta. Loma-
keaineiston keräämiseen osallistuivat alkuvaiheessa OYS:n erityisvastuualueen keskus-
sairaaloiden ihotautien poliklinikat, joihin loin kontaktit ihotautien alueellisissa koulutuk-
sissa ja kokouksissa. Seuraavassa vaiheessa mukaan otettiin myös Kainuun ja Lapin kes-
kussairaaloiden lastentautien poliklinikat. Ensin määrittelin näytteen koon, minkä jälkeen
tutkimukseen valittiin harkinnanvaraisesti se määrä lapsia ja perheitä kriteerien mukaan.

Tutkimukseen ottamisen kriteerit olivat:
– 0–10-vuotias ihoatoopikkolapsi ja hänen perheensä. Lapsi on hoidettavana tutkimus-

ajankohtana jollakin Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen ihotautien
poliklinikalla.

– lääkäri toteaa lapsen atooppinen ihottuman Williamsin et al. (1994) määrittelemillä
kriteereillä (Liite 6) käynnin yhteydessä.

– vanhempi tai huoltaja antaa kirjallisen suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta
hoitajan suullisen ja kirjallisen informaation jälkeen.
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Kun aineistoa oli kerätty 4–5 kuukautta todettiin, että se kertyy hitaasti, eikä suhteellisen
kiintiöinnin periaate toteudu. Siksi jouduttiin miettimään sopivia tapoja kerätä lisää
aineistoa. Lisättiin seuraavat kriteerit:

– 0–10-vuotias ihoatoopikkolapsi on hoidettavana Lapin keskussairaalan tai Kainuun
keskussairaalan lastentautien poliklinikoilla. (31.1.2002 alkaen)

– 0–10-vuotias ihoatoopikkolapsi tulee vanhempansa tai huoltajansa kanssa mukaan
tutkimukseen 22.4.–3.5.2002 Oulun seudulla ilmestyvässä paikallislehdessä julkais-
tun ilmoituksen perusteella. (Liite 7)

Näytteen koon määritteleminen. Erityisvastuualueella pyrittiin vähintään 200–300:n
otoskokoon, koska haluttiin tehdä vertailuja ryhmissä. Ositetussa otannassa perusjoukko
jaetaan sopiviin ositteisiin ja jokaisesta ositteesta valitaan otokseen tilastoyksiköitä (Heik-
kilä 1999.) Erityisvastuualue jakaantuu viiteen sairaanhoitopiiriin, jotka olivat otoksen
ositteet. Kyselylomakkeita jaettiin aluksi sairaanhoitopiirien keskussairaaloihin väestö-
määrän suhteessa, koska ei tiedetty atooppista ihottumaa sairastavien lasten määrää.
Kyselylomakkeita jaettiin Kemiin 40, Kajaaniin, Kokkolaan ja Rovaniemelle 50 ja
Ouluun 130. Jokaisessa sairaanhoitopiirissä vastaajat valittiin annettujen kriteerien
mukaan, ja aineiston keräämistä jatkettiin, kunnes vastaajien yhteenlaskettu määrä oli
250. Tutkimukseen oli tarkoitus ottaa mukaan kaikki tutkimusajankohtana poliklinikalla
käyneet 0–10-vuotiaat ihoatoopikkolapset ja heidän perheensä, jotka täyttyivät yllä ole-
vat kriteerit. Jatkossa puhutaan näytteestä, koska poimimiseen ei käytetty mitään tilastol-
liseen todennäköisyyteen perustuvaa otantamenetelmää (Burns & Grove 1997, Polit &
Hungler 1999). Tilastollinen otanta ei ollut välttämätön, koska kvantitatiivinen aineisto
kerättiin ilmiön monitasoisuuden esiin tuomiseksi (Burns & Grove 1997) sekä ihoatoo-
pikkolasten ja heidän perheidensä arkeen liittävien kokemusten kontekstiksi (Polit &
Hungler 1999).

Ennen lomakeaineiston keräämisen aloittamista informoin henkilöstöä aineiston kerää-
misen toteuttamistavasta alueellisen koulutuksen yhteydessä Oulussa ja käymällä tutki-
mukseen osallistuvilla poliklinikoilla. Lisäksi toisessa vaiheessa Lapin keskussairaalan
ihotautien poliklinikan osastonhoitaja informoi lastentautien poliklinikan henkilöstön
Rovaniemellä. Tutkimuslomakkeet palautettiin joko suljetussa kirjekuoressa poliklini-
kalle, josta ne postitettiin tutkijalle, tai suoraan tutkijalle kirjeessä. Annoin palautetta tut-
kimuksen edistymisestä ja motivoin aineiston keräämisessä pitämällä yhteyttä poliklini-
koiden osastonhoitajiin sähköpostin ja puhelinkontaktien avulla. Aineiston keräämisen
lopettamisesta kerroin Rovaniemellä pidetyn alueellisen kokouksen yhteydessä
10.10.2002. Samassa yhteydessä pyysin jokaista keskussairaalaa toimittamaan poliklini-
koilla tutkimusajankohtana käyneiden 0–10-vuotiaiden atooppista ihottumaa (dg:L20)
sairastavien lasten määrät. Poliklinikoilla kävi tutkimusajankohtana 643 atooppista ihot-
tumaa sairastavaa 0–10-vuotiasta lasta, joista 230 eli 35,8 % pyydettiin ja lupautui van-
hempineen mukaan tutkimukseen. Tutkimukseen vastasi 230:sta 202 eli 87,8 %; näistä 11
lomaketta jouduttiin hylkäämään puutteellisuuksien vuoksi. Hylätyistä vastauksista vii-
destä puuttui lääkärin arvio atooppisesta ihottumasta, kolmen lapsen kohdalla eivät täytty-
neet tarvittavat atooppisen ihottuman kriteerit, yhdestä puuttui sekä lääkärin arvio että
suostumusasiakirja, ja kahden lapsen kohdalla oli täytetty väärän iän mukainen lomake.
Yhteensä 27 tutkimukseen mukaan suostunutta jätti vastaamatta ja yksi ei täyttänyt
mukaan ottamisen kriteerejä (yhteensä 12,2 %). Lehti-ilmoituksen perusteella mukaan tuli
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63 lasta perheineen. He ottivat ensin puhelimitse yhteyttä, ja puhelinkeskustelun perus-
teella varasin heille tutkimusajan. Tutkimuskäynnillä lapsella oli ensin lääkärin vastaan-
otto, jonka jälkeen täytettiin tutkimuslomakkeet, ja lopuksi kokenut ihotautisairaanhoi-
taja ohjasi perhettä lapsen atooppisen ihon hoitamisessa. Lopulliseksi näytteen kooksi
muodostui n=254. (Liite 1.) Lomakeaineiston kerääminen kesti noin vuoden.

4.3.2 Kvalitatiivinen aineisto

Tutkimuksen laadullisen osion tiedonantajat valittiin harkinnanvaraisesti ja haastatteluja
tehtiin useita kertoja rikkaan aineiston saamiseksi (vrt. Spradley 1979). Avaintiedonanta-
jat ovat henkilöitä, joilla on eritystä tietoa kulttuurista (Fetterman 1998). Avaintiedonan-
tajiani ovat kaksi ihotautisairaanhoitajaa, joilla on 13–25 vuoden työkokemus OYS:n iho-
tautien klinikassa. Molemmat ovat työssään hoitaneet ihoatoopikkolapsia ja heidän per-
heitään. Kaksi muuta tiedonantajaa ovat klinikassa työskenteleviä lääkäreitä. Avaintie-
donantajien aineistojen kuvaus on Liitteessä 8.

Lähes kaikki tutkimukseen osallistuvat perheet valittiin Oulun seudulta, jotta perhei-
den tapaaminen riittävän monta kertaa oli mahdollista sekä taloudellisesti että ajankäytön
kannalta. Kaikille haastattelututkimukseen osallistuville perheille kerrottiin tutkimuk-
sesta sekä suullisesti että kirjallisesti (Liite 9), minkä jälkeen pyydettiin tietoisesti annettu
kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta (Liite 3). Heille annettiin myös elä-
mänlaatuun liittyvät kyselylomakeet (IDLQI tai CDLQI ja DFI), ja lasta hoitava poliklini-
kan lääkäri totesi lapsen atooppisen ihottuman ja sen vaikeusasteen. Tutkimukseen pyrit-
tiin saamaan mukaan erilaisia perheitä: eri-ikäisten lasten perheitä, sekä tyttöjen että poi-
kien perheitä ja erikokoisia perheitä sekä Oulusta että lähikunnista. Perheiden valinnalla
pyrittiin mahdollistamaan se, että aineistosta löytyy kulttuurisia eroja ja yhtäläisyyksiä.

Ensimmäinen perhe valittiin mukaan tutkimukseen Atoopikkolasten sopeutumisval-
mennus-kurssilta, joka järjestettiin syyskuussa 2001 OYS:n kurssiyksikössä. Kurssin
aikana yksi avaintiedonantajista valitsi oman kokemuksensa perusteella perheen, jolla oli
kerrottavaa ja joka halusi kertoa tutkijalle, minkälaista on ihoatoopikkolapsen perheen
arki. Hän kysyi perheen äidiltä suostumusta tutkimukseen, minkä jälkeen tapasin äidin
lyhyesti kurssilla sopiakseni tutkimukseen liittyvistä asioista ja seuraavasta tapaamisesta.
Perheen lapsi Niilo oli ensimmäisen kotikäynnin aikana vuoden ja viiden kuukauden ikäi-
nen. Perhe asui maaseudulla sata kilometriä Oulusta.

Kaksi perhettä valittiin tutkimukseen Ihotautien poliklinikan paikallishoitoyksikössä
SUP-valohoidossa käyvistä lapsista syys–lokakuussa 2001. Tapasin kahdeksan kuukau-
den ikäisen Eeron ja hänen äitinsä sekä 5-vuotiaan Jaanan äitinsä ja pikkuveljensä kanssa.
Kerroin alustavasti tutkimuksesta ja annoin tutkimuksen asiakirjat, jotta perheet voivat
keskustella tutkimukseen osallistumisesta. Seuraavan valohoitokerran yhteydessä
sovimme Eeron äidin kanssa kotikäynnistä oululaiseen lähiöön. Jaanan äidin kanssa
sovimme tapaamisesta heidän kodissaan eräässä Oulun lähikunnassa.

Huhtikuussa 2002 lehti-ilmoituksen perusteella tutkimuksen elämänlaatuosioon hakeu-
tuneiden perheiden joukosta pyydettiin mukaan kouluikäisen ja vauvaikäisen tytön per-
heet. Kahdeksanvuotiaan Veeran tapasin äitinsä kanssa ja 3 kuukauden ikäisen Pirkon
vanhempineen OYS:ssa, jolloin sovittiin kotona tapahtuvista haastatteluista. Lehti-ilmoi-
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tuksen perusteella tutkimukseen halusi tulla mukaan myös perhe, joka oli toisen keskus-
sairaalan alueelta. Perheen kolmivuotias Ester otettiin osastohoitojaksolle, ja sovittiin per-
hekurssille osallistumisesta. Haastattelin perheen äitiä hänen kokemuksistaan, ja sovimme
tapaamisesta myös syksyn sopeutumisvalmennuskurssilla.

Elämänlaatuaineiston esikyselyistä mieleeni oli jäänyt silloin 10-vuotias Jere, jonka
perheen elämänlaatupisteet olivat 21 (maksimi 30) ja hänen oma arvionsa elämänlaa-
dusta oli 19. Hän vastasi, että häntä oli kiusattu viime viikon aikana hyvin paljon. Samoin
hän arvioi atooppisen ihottuman vaikutuksen omaan tunne-elämäänsä, ulosmenoonsa ja
harrastuksiinsa hyvin merkittäväksi. Halusin haastatteluosioon mukaan hänen näkökul-
mansa koululaisena, jota kiusataan iho-ongelman takia.

Tutkimuksen laadullisessa osuudessa oli mukana seitsemän eri-ikäisten ja erilaisten
ihoatoopikkolasten perhettä. Aineiston keräämisen tai analysoinnin aikana ei tullut esiin
tarvetta täydentää aineistoa uusilla, erilaisia näkemyksiä edustavilla perheillä. Kuvaus
mukana olleista perheistä, haastattelujen ajankohdista ja määrästä on Liitteessä 10.

Osallistuva havainnointi ja haastattelut. Lapsen pitkäaikaissairaus vaikuttaa koko per-
heeseen. Tutkimuskysymykseen ”Millaista on perheen arki, kun siinä on 0–10-vuotias
atooppista ihottumaa sairastava lapsi?” pyrin saamaan vastauksen haastattelemalla ja
havainnoimalla lapsia ja heidän perheitään ryhmänä heidän kodeissaan. Ryhmähaastatte-
lumenetelmä sopii pienoiskulttuurien merkitysrakenteiden tutkimiseen tai tietojen saami-
seen haastateltavien sosiaalisesta ympäristöstä. Lapsille ryhmähaastatteluja suositellaan,
koska he ovat usein arkoja ja ujoja. Kodeissa tapahtuva haastattelu mahdollistaa myös
osallistuvan havainnoinnin, joka on keskeisellä sijalla etnografioissa. (vrt. Spradley 1980,
Germain 1993, Fetterman 1998, Hirsjärvi et al. 2000) Etnografi pitää tärkeänä ihmisten
käytännöllistä tietoa, jota he käyttävät ohjaamaan omia toimiaan sosiaalisessa ympäris-
tössä. Tutkimukseen osallistujat ovat aktiivisia ja tekevät tulkintoja sosiaalisesta maail-
masta, joka on merkitysten, symbolien ja motiivien maailma. (Rock 2001.)

Perheet kertoivat jokapäiväisestä elämästään ihoatoopikkolapsen kanssa mahdollisim-
man vapaasti. Tarvittaessa käytin tarkentavia kysymyksiä. Uusintahaastatteluihin suunnit-
telin väljät teemat, jotka perustuivat edellisiin haastatteluihin (esimerkkejä Liitteessä 11).
Haastattelijana olin kiinnostunut siitä, miten perheet kokivat arjen sujumisen, kun per-
heessä on ihoatoopikko. Haastattelutilanteet olivat erilaisia perheestä ja tilanteesta riip-
puen. Joskus varsinkin äidillä oli kova tarve puhua asiasta. Minun tehtäväni oli nauhoittaa
puhe, kuunnella aktiivisesti ja antaa tilaa äidin kertomukselle. Toisinaan taas perhe tar-
vitsi rohkaisua ja teemoja, joista oli tarkoitus keskustella. Tavoitteena oli tavata koko
perhe, mutta läheskään aina se ei ollut mahdollista. Perheen arki heijastui tutkijan ja per-
heen tapaamisiin toisinaan siten, että perheissä isät olivat kiireisiä ja muutoinkin paljon
poissa kotoa työasioiden vuoksi. Perheet osallistuivat haastattelutilanteisiin eri kokoonpa-
noissa. Perheiden muut kuin atoopikkolapset osallistuivat vaihtelevasti keskusteluihin.
Joskus kotona oli täti tai isovanhemmat kaitsemassa lapsia, jotta vanhemmat saivat rau-
hassa keskustella kanssani. Lapset osallistuivat haastatteluihin oman kehityksensä mukai-
sesti. Vauvaikäisiä syötettiin, kuivitettiin ja paijattiin haastattelujen aikana, leikki-ikäiset
olivat omissa leikeissään, ja isommat lapset osallistuivat keskusteluun ja välillä menivät
omiin askareisiinsa. Kaikkia sisaruksia en tavannut. Jokaisella osallistujalla oli mielen-
kiintoista kerrottavaa ja oma näkökulmansa asiaan.

Lasten ottamisessa mukaan haastatteluihin auttoi kokemus omista lapsista, koska en
ole juuri työskennellyt lasten kanssa. Lapsia erikseen jututtaessani kerroin heille, että he
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voivat puhua, jos haluavat ja mitä haluavat, eikä minkäänlaista pakkoa ole. Lapsen toi-
veen mukaan vanhempi oli tai ei ollut läsnä. Keskustelutilanteet muodostuivat aina per-
heen valintojen mukaan ja heidän ehdoillaan.

Tapasin perheet heidän kodeissaan, mutta he saattoivat myös valita sopivan haastatte-
lupaikan, joka oli joskus ihotautien poliklinikka lääkärikäynnin yhteydessä tai osasto lap-
sen osastojaksolla. Kirjasin kenttäpäiväkirjaan ne havainnot, jotka liittyivät haastattelun
ympäristöön ja asiayhteyteen, esimerkiksi silloin, jos lapsi oli osastolla hoidossa. Perhei-
den arjen ympäristöjen ja tilanteiden kuvaukset perustuvat havaintoihin, joita olin kirjan-
nut kenttäpäiväkirjaan tavatessani perheitä tai perheenjäseniä eri kokoonpanoissa erilai-
sissa tilanteissa. Ihottumaa koskevissa kuvauksissa käytin havaintojeni lisäksi myös saira-
uskertomustietoja.

Tieto on väliaikaista, aikaan ja paikkaan sidottua ja se muotoutuu havainnoijan tarkoi-
tuksista ja kokemuksista ja niistä kohtaamisista, joita hänellä on kentällä. Etnografilla voi
olla tietoa vain toisten tiedosta, tulkintoja toisten tulkinnoista ja malleja toisten malleista.
(Rock 2001.) Osallistuva havainnointi on kulttuuriin uppoamista (Fetterman 1998). Tällä
ymmärrän tässä tutkimuksessa sitä, että olin tullut osalliseksi asiantuntijoiden kulttuurista
olemalla työssä ihotautien poliklinikalla. Toisaalta osallistuvaa havainnointia ei voi tehdä
rajatuissa haastattelutilanteissa perheissä samoin kuin antropologit aikoinaan. Havain-
nointia käytettiin väljästi, lähinnä haastatteluja täydentävänä aineistona, joka on merki-
tyksellistä esimerkiksi kontekstin kuvaamisen kannalta, koska tieto on kontekstiin sidot-
tua. Havainnot kirjattiin kenttäpäiväkirjaan mahdollisimman nopeasti tapaamisen jälkeen.

4.4 Aineistojen analysointi

4.4.1 Kvantitatiivinen aineisto

Elämänlaatuaineisto analysoitiin SPSS 11.5 for Windows -ohjelmalla. Luokittelu- ja jär-
jestysasteikollisten muuttujien kuvaamisessa käytettiin frekvenssi- ja %-jakaumia (Heik-
kilä 1999). Sijaintilukuina olivat mediaanit, kvartiilit ja aritmeettinen keskiarvo.

Luokittelu- ja järjestysasteikollisten muuttujien yhteyksiä tarkasteltiin ristiintaulukoi-
malla (Heikkilä 1999). Elämänlaatumittareiden osioiden yhteenlasketut pisteet saattoivat
vaihdella 0–30 välillä (vrt. s. 43). Jokaiselle lapselle ja perheelle laskettiin yhteen elämän-
laatumittarin muuttujien pisteistä summa, josta muodostui summamuuttuja. Elämänlaa-
dun (IDLQI, CDLQI, DFI) summamuuttujien luokittelu tehtiin siten, että käytettiin mitta-
rin kehittäjän (Lewis-Jones 2002) luokittelua, jossa pisteet 1–4 luokitellaan lieväksi elä-
mänlaadun heikkenemiseksi, 5–9 kohtalaiseksi elämänlaadun heikkenemiseksi ja 10–30
huomattavaksi elämänlaadun heikkenemiseksi. Tulos 0 luokiteltiin ensimmäiseen luok-
kaan, koska näitä oli vain kolme kummassakin mittarissa.

Tutkittavat muuttujat luokiteltiin, jonka jälkeen ne ristiintaulukoitiin yksitellen luoki-
teltujen elämänlaadun summamuuttujien kanssa. Parametrittomana testinä oli chi2 (Heik-
kilä 1999, Munro 2001). Liittessä 12 kuvataan ne muuttujat, jotka olivat lapsen ja perheen
elämänlaatuun tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä.
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4.4.2 Kvalitatiivinen aineisto

Etnografisessa tutkimuksessa aineiston keruu ja analyysi kulkevat limittäin (Nikkonen et
al. 2001). Aineiston analyysiprosessi on usein vahvasti aineistolähtöistä (Syrjäläinen
1990, Syrjälä et al. 1994, Hirsjärvi & Hurme 2000). Etnografisissa tutkimuksissa on käy-
tetty esimerkiksi jatkuvaa vertailevaa analyysiä (Syrjäläinen 1990, Preston 1997) tai hoi-
totieteessä etnonursing- ja laadullista sisällön analyysia (Nikkonen 1996, Hirvonen 2000).
Analysoin haastatteluaineiston aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.

Kaikki haastattelut nauhoitettiin. Kirjoitin itse auki suuren osan nauhoista pian haastat-
telun jälkeen, osan kirjoitti toinen henkilö antamieni ohjeiden mukaan. Aineisto purettiin
nauhalta sana sanalta ja kirjoitettiin rivivälillä 1 palstoittamalla sivu ja kirjoittamalla toi-
selle palstalle. Toinen palsta jätettiin tyhjäksi sisällönanalyysin merkintöjä varten. Näin
kertyi yhteensä 454 sivua tekstiä. Kirjoitin tekstiksi myös taustalla tapahtuvat ja kuuluvat
asiat tukeutuen kenttämuistiinpanoihin ja tuoreisiin muistikuviin.

Sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe on analyysiyksikön määrittäminen. Analyysiyk-
sikkönä oli ajatuskokonaisuus. Aineistolähtöisen analyysiprosessin vaiheet ovat: aineiston
pelkistäminen, ryhmittely ja abstrahointi (Kyngäs & Vanhanen 1999, Latvala & Vanha-
nen-Nuutinen 2001).

Analysoin haastatteluaineistoa osittain jo kenttätyövaiheessa. Tarkoituksena oli saada
uusintahaastatteluissa monipuolista ja -tasoista tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Välianalyy-
sien taso vaihteli: joskus ennätin käydä aineiston huolella läpi sisällönanalyysillä, ja
välillä oli tyydyttävä edellisen keskustelun lukemiseen tai sen kuuntelemiseen nauhalta.
Edellisestä haastattelukerrasta tein aina muistiinpanoja ja poimin teemoja seuraavaan
tapaamiseen. Alkuvaiheessa pidin eri perheiden aineistot erillään.

Pelkistin aineistoa esittämällä sille tutkimustehtävän mukaista kysymystä: ”Millaista
on perheen arki?”. Lisäksi kyselin aineistolta: ”Miten lapsen atooppinen ihottuma vaikut-
taa perheen jokapäiväiseen elämään?” ja ”Mistä tässä keskustellaan?”. Jatkoin aineiston
abstrahointia yhdistämällä samansisältöisiä kategorioita yläkategorioiksi ja edelleen
yhdistäviksi kategorioiksi (vrt. Kyngäs & Vanhanen 1999, Latvala & Vanhanen-Nuutinen
2001). Kävin jokaisen haastattelun läpi siten, että niistä löytyivät alakategoriat, yläkatego-
riat ja yhdistävät kategoriat (esimerkki Liitteessä 13). Seuraavaksi vertailin perheiden
haastattelujen abstrahointeja (n=24) toisiinsa ja etsin niistä eroja ja yhtäläisyyksiä. Poimin
samankaltaisuudet esiin ja kuvasin niiden sisältöjä alustavasti muutamilla sanoilla (Liite
14). Tämän välivaiheen jälkeen palasin alkuperäisiin aukikirjoitettuihin teksteihin, joiden
avulla arvioin syntyneitä luokkia. Tässä vaiheessa otin mukaan myös ammattilaisten
haastattelujen abstrahoinnit ja alkuperäiset tekstit. Tuloksia kirjoittaessani palasin alkupe-
räisiin teksteihin ja etsin eri näkökulmia samaan asiaan. Sisällönanalyysin avulla mekaa-
nisesti suoritetut luokitukset ja abstrahoinnit eivät mielestäni kykene tuomaan esiin kult-
tuurisia eroja, vaan pikemminkin vain samankaltaisuuksia (toistuvia malleja). Uudenlaisia
näkökulmia tuon esiin tiivistettyinä tapausselostuksina, esimerkiksi kiusatun kertomuk-
sena. Kertomukset ovat tiivistettyä tulkintaa minulle kerrotuista asioista. Tämän tulkinnan
on mahdollistanut tiivis ”oleilu aineiston kanssa”: empiiriseen aineistoon palaaminen yhä
uudelleen.



59
4.5 Etnografian kirjoittaminen

Etnografian kirjoittaminen alkoi kenttäpäiväkirjan muistiinpanoista. Kenttäpäiväkirjan
merkinnät alkavat 11.9.2000 ihoatoopikkolasten perhekurssilta, johon olin tutustumassa.
Ensimmäisissä teksteissä kuvasin perheiden kurssille osallistumista: ”Neljä isää oli
ilmoittautunut, mutta yhtään ei tullut. Yhdellä äidillä oli sisko ja yhdellä anoppi tuke-
naan.” Saman kurssin palautteessa vastaava hoitaja kysyy: ”Hoitokäytännöt eroavat
edelleen sekä lastenklinikassa että neuvoloissa. Onko asialle jotain tehtävissä?” Tammi-
kuussa 2002 päiväkirjamerkinnöissä oli epätoivoisia tunnelmia lomakeaineiston hitaasta
kerääntymisestä: ”Lomakkeita saatu takaisin todella vähän, 25 kappaletta ja kerätty 4
kuukautta.”

Tärkein funktio kenttäpäiväkirjalla oli perheiden kanssa käytyjen keskustelujen aikana
tehtyjen havaintojen kirjaaminen. Kirjasin havainnot välittömästi tapaamisen jälkeen,
usein ennen kotimatkaa autossa istuen. Kenttäpäiväkirjaan kuvasin tapahtumien konteks-
tit (ks. Liite 15) ja kirjasin ideoita, kysymyksiä ja monenlaista tutkimuksen tekemiseen
liittyvää pohdintaa ja omia tuntemuksiani. Liimasin siihen mielenkiintoisia sähköposti-
keskusteluja esimerkiksi avaintiedonantajien, tutkimustyön ohjaajien ja lomakeaineiston
keräämisestä vastanneiden hoitajien kanssa.

Kenttätyön jälkeen minulla oli mahdollisuus vuonna 2004 ottaa etäisyyttä arkityöstä ja
tutkimuskentästä ja paneutua aineistojen analysoimiseen ja raportin kirjoittamiseen. Etno-
grafia on tutkijan toimintaa, jolloin vaatimuksena on tutkijan näkyväksi ja problemaatti-
seksi tekeminen tutkimustekstissä (Kylmälä & Pösö 1994). Kuvauksen ehtona on ensin-
näkin tutkijan läsnäolo ja osallistuva havainnointi kentällä, mutta toisaalta tutkijan läsnä-
olo tulee häivyttää lopputuotoksesta (Eräsaari 1994). Tiheä kuvaus ja sanatarkat lainauk-
set ovat etnografisen kirjoittamisen tunnusmerkkejä. Tavoitteena on esittää todellisuus
lyhennettynä, mutta kokonaisuudessaan tuottamatta jälleen jokaista yksityiskohtaa ja
sanaa. (Fetterman 1998.) Pyrkimyksenä ei ole liian pitkälle viety luokittelu ja abstra-
hointi. (vrt. Hirvonen 2000, Yrjänäinen 2002). Tavoitteeni on säilyttää kirjoituksessa iho-
atoopikkolasten ja heidän perheidensä ääni ja todellisuus, mikä mahdollistuu suorissa lai-
nauksissa ja kontekstin kuvauksessa. Toisaalta edustan etnografian tulkinnallista suunta-
usta ja pyrin tiivistettyyn, mutta samalla ehkä tieteelliseksi tekstiksi värikkääseen ilmai-
suun.



5 Ihoatoopikkolasten ja heidän perheidensä arki

Tulososan aluksi esitän kaikkien tutkimukseen osallistuneiden perheiden taustatiedot,
jonka jälkeen esitän tulokset tutkimustehtävien mukaisessa järjestyksessä. Kuvailen ensin
perheen ja lasten arkea elämänlaadun näkökulmasta ja täydennän sitä perheen arjen suju-
misen kokemuksilla. Kvalitatiivisen aineiston perusteella perheiden arkea kuvasi yhdek-
sän kategoriaa: 1) kutinan tuska ja raapimisen haitta, 2) epätoivo jatkuvasta iho-ongel-
masta ja toivo ihottuman lievittymisestä lapsen kasvaessa, 3) ihon ja kutinan päivittäinen
hoitaminen, 4) atopiamarssi – huoli muista atooppisista sairauksista, 5) kamppailu ruoki-
en kanssa ja huoli lapsen kasvamisesta, 6) tiedosta arjen taidoksi, 7) arkista välittämistä ja
kesäisiä unelmia, 8) katseet ja kysymykset -ihottuman stigma ja 9) virallinen tuki per-
heen arjessa.

5.1 Perheiden taustatiedot

Kyselylomakkeilla kerätyn aineiston kuvaileminen. Kyselytutkimukseen osallistui 254
perhettä. Perheeseen kuului lähes aina (93 %) molemmat vanhemmat. Viidennes lapsista
oli perheen esikoisia. Lapsista 68 %:lla oli yksi tai kaksi sisarusta. Kolme sisarusta tai
useampi oli noin 12 prosentilla lapsista. Suurta osaa (72 %) kaksivuotiaista ja sitä nuo-
remmista lapsista hoiti jompikumpi vanhemmista kotona ja lähes puolta (48 %) yli kaksi-,
mutta alle 5-vuotiaista lapsista. Kaikista lapsista neljännes (25 %) oli päiväkodissa. Per-
hepäivähoidossa omassa tai jonkun toisen kodissa oli 9 % lapsista.

Perheistä oli Oulun yliopistollisesta sairaalasta 111, muista erityisvastuualueen keskus-
sairaaloista yhteensä 80 perhettä ja lehti-ilmoituksen perusteella mukaan ilmoittautuneita
63 perhettä. Perheiden äidit olivat 21–50-vuotiaita keskiarvon ollessa 32 vuotta. Isien iät
vaihtelivat 20 vuodesta 53 vuoteen, ja keskiarvo oli 34 vuotta. Vanhempien taustatiedot
on esitetty taulukossa 3.
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Taulukko 3. Perheiden vanhempien taustatiedot.

Perheistä yli puolet asui omakotitalossa, noin neljännes rivitalossa ja 19 % kerrostalossa.
101 (40 %) perheessä tupakoitiin: molemmat vanhemmat 37 perheessä, isä 41:ssä ja äiti
20 perheessä. Tupakointi tapahtui lähes aina ulkona (98 %), sillä vain yksi vastaaja
ilmoitti tupakoivansa asuintiloissa. 76 %:lla perheistä ei ollut kotieläimiä, mutta useita
kotieläimiä omisti 5 % perheistä. Perheistä noin neljännes sai Kelalta lapsen hoitotukea.
Tuen saajista 30 % arvioi tuen erittäin merkittäväksi taloudelle, merkittäväksi 27 %, koh-
talaisen merkittäväksi 32 % perheistä ja melko merkityksettömäksi 11 % perheistä.

Lasten ikä vaihteli 3 kuukaudesta 10 vuoteen. 0–10-vuotiaiksi katsottiin kaikki alle
11-vuotiaat lapset. Iän keskiarvo oli 3 vuotta ja 9 kuukautta. Pikkulapsia oli selvästi
enemmän kuin isompia lapsia. Kaksivuotiaita ja sitä nuorempia lapsia oli 94. Yli kaksi-,
mutta alle viisivuotiaita oli 80 ja 5–10-vuotiaita lapsia oli 80. Kouluikäisiä, eli 7–10-vuo-
tiaita, oli lapsista 16 %. Lasten iät sukupuolen mukaan ryhmiteltynä esitetään taulukossa
4.

Taustamuuttuja n (%)
Äiti Isä Vanhemmat 

yht.
Ikä vuosina

alle 25 18 14 32 6
25–29 72 41 113 23
30–34 82 73 155 31
35–40 53 75 128 25
yli 40 29 42 71 14

yht. 254 245 499 100 %
Koulutus

ei tutkintoa 1 1 0,2
peruskoulu/keskikoulu/kansakoulu 20 32 52 10
ylioppilastutkinto 19 10 29 6
ammattitutkinto 81 110 191 38
opisto tai korkeakoulu 126 89 215 43
muu 7 5 12 2,4

yht. 254 246 500 100 %
Ammatti

palkkatyöntekijä 95 121 216 43
toimihenkilö 59 62 121 24
yrittäjä 13 34 47 9
kotiäiti 29 29 6
työtön 22 9 31 6
opiskelija 23 10 33 7
eläkeläinen 2 3 5 1
muu 11 8 19 4

yhteensä 254 247 501 100 %
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Taulukko 4. Lasten iät sukupuolen mukaan ryhmiteltynä.

Tutkimukseen osallistuvan lapsen lisäksi noin 60 %:ssa perheistä oli joku muukin atoo-
pikko. Tutkimukseen osallistuvan lapsen lisäksi 39 %:ssa perheistä atooppinen ihottuma
oli myös yhdellä tai useammalla sisaruksella.

Lääkäri arvioi lapsen ihottuman vaikeuden pisteyttämällä ihottuman laajuuden, oirei-
den keston ja kutinan voimakkuuden. Lääkärin arvio atooppisen ihottuman vaikeudesta
vaihteli kolmesta pisteestä yhdeksään pisteeseen keskiarvon ollessa 6,25. Raijkan ja Lan-
gelandin (1989) luokituksen mukaan 3–4 pistettä merkitsi lievää, 4,5–7,5 kohtalaista ja 8–
9 pistettä vaikeaa atooppista ihottumaa. Vanhemmat arvioivat lapsen ihottuman vaikeu-
den omasta näkökulmastaan. Lääkärin arvio ja vanhemman arvio lapsen ihottuman vai-
keudesta olivat samansuuntaiset (Taulukko 5) (p=0,000).

Taulukko 5. Lasten atooppisen ihottuman vaikeus vanhempien ja lääkärin arvioimana.

Lääkärin arvio lapsen ihottuman vaikeudesta oli yhteydessä vanhempien ilmoittamaan
käytettyyn ihonhoitomenetelmään (Taulukko 6). Ihottumaa hoidettiin 70 %:lla lapsista
käyttämällä perusvoidetta ja ajoittain kortisonivoidetta. Perusvoiteen ja kortisonivoiteen
lisäksi käytti ajoittain valohoitoa 66 lasta (26%). Muita hoitomenetelmiä käytettiin kah-
delle (0,8 %) lapselle. Antihistamiinia sai 78 (30 %) lasta.

Taulukko 6. Lapselle toteutettu atooppisen ihon hoito ihottuman vaikeuden mukaan.

Sukupuoli Ikä yht. n (%)

≤ 2v > 2v,< 5v 5–10v

Tyttö 36 32 47 115 (45 %)

Poika 58 48 33 139 (55 %)

Lapset yhteensä 94 80 80 254 (100 %)

Ihottuman vaikeus lääkärin
arvioimana n (%)

Ihottuman vaikeus vanhempien arvioimana
n (%)

Lievä Kohtalainen Vaikea Yhteensä p

Lievä (3–4 pistettä) 26 9 1 36 (14%)

Kohtalainen (4,5–7,5 pistettä) 39 73 46 158 (62%)

Vaikea (8–9 pistettä) 7 13 40 60 (24%)

Yhteensä 72 (28 %) 95 (37 %) 87 (34 %) 254 (100 %) 0,000

Ihottuman vaikeusaste 
lääkärin arvioimana

Ihottuman hoitomuoto, n

Vain perus-
voide

Perusvoide 
ja ajoitt. kor-
tisonivoide

Voiteet ja 
ajoitt. valo

Muu Yht.
n

Lievä 4 30 2 36

Kohtalainen 3 117 36 2 158

Vaikea 1 31 28 60

Yhteensä 8 178 66 2 254
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Hieman yli puolella lapsista (54 %) oli jokin muukin atooppinen sairaus kuin ihottuma
(Taulukko 7). Ruoka-aineallergioita oli vanhempien ilmoittamana 120 lapsella (47 %).

Taulukko 7. Vanhemman ilmoittamat lapsen muut atooppiset sairaudet.

Jokin lääkärin toteama allergia oli 121 lapsella (48 %). Lääkärin toteama astma tai hei-
nänuha oli 78 lapsella.

Tutkimukseen osallistuvat lapset olivat saaneet rintaruokintaa keskimäärin 6,6 kuu-
kautta (min 0, max 18). Lapsista 3 % ei ollut saanut lainkaan rintaruokintaa, alle 6 kuu-
kautta 42 %, 6–12 kuukautta 47 % ja yli vuoden rintaruokintaa saaneita oli 8 %. Vanhem-
pien ilmoituksen mukaan 69 % lapsista vältti jotain ruoka-ainetta (Taulukko 8). Maidon,
munan, kalan ja kotimaisten viljojen välttämisruokavaliot olivat yleisempiä kuin lääkärin
toteama allergia näille aineille.

Taulukko 8. Välttämisruokavalio vanhempien ilmoituksen mukaan sekä lääkärin toteamat
ruoka-aineallergiat.

Lääkärin toteamista (n=42) maitoallergisista lapsista 83 % vältti lehmänmaitoa. Toisaalta
11 %:lla lapsista oli lehmänmaidon välttämisruokavalio, vaikka lääkäri ei ollut todennut
allergiaa. Lääkärin toteamista (n=57) munalle allergisista lapsista vain 7 % ei välttänyt
munaa, mutta sitä vältettiin 15 %:lla lapsista, vaikka lääkäri ei ollut todennut allergiaa.
Noin neljänneksellä lapsista, joilla lääkäri oli todennut kotimaisten viljojen allergian, nii-
tä ei vältetty. Viljoja vältettiin 17 lapsen ruokavaliossa, vaikka lääkäri ei ollut todennut
vilja-allergiaa. Kaikki kalalle allergiset välttivät sitä, mutta kalaa vältettiin paljon myös
ilman todettua allergiaa (55 lasta).

Lapsen muut atooppiset sairaudet n %

Jokin muu atooppinen sairaus 138 54,3

Astma 21 8,3

Heinänuha 25 9,8

Ruoka-aineallergia 120 47,2

Allerginen silmätulehdus 5 2

Ruoka-aine Välttämisruokavalio vanhemman 
ilmoituksen mukaan (n=254)

Lääkärin toteama allergia (n=235)

n % n %

Jokin välttämisruokavalio 174 68,5

Lehmänmaito 60 23,6 42 17,9

Muna 86 33,9 57 24,3

Kala 67 26,4 10 4,3

Sitrushedelmät 95 37,4 1 0,4

Suklaa 90 35,4 0

Kotimainen vilja 42 16,5 31 13,2

Muu välttämisruokavalio 76 29,9 72 30,6
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Välttämisruokavalio perustui yli puolella lääkärin suosituksiin (62 %), Prick- tai altis-
tustesteihin 47 %:lla ja vanhempien omaan harkintaan 47 %:lla. Neuvolan suosituksiin
välttämisruokavalio perustui 16 %:lla (Taulukko 9).

Taulukko 9. Välttämisruokavalion perustelut vanhempien ilmoituksen mukaan.

Vanhemmat arvioivat, että välttämisruokavalion ansiosta alle 5 %:lla lapsen ihottuma
hävisi kokonaan, parani osittain 58 %:lla ja pysyi ennallaan 38 %:lla.

Kvalitatiiviseen osioon osallistuneiden perheiden taustatiedot. Jokaisen ihoatoopikko-
lapsen ja hänen perheensä kertomus arjesta on ainutlaatuinen, koska ihmiset ja perheet
ovat kaikki erilaisia. Elämäntilanteet ja ihmissuhteet ovat jokaisella perheellä ja sen jäse-
nellä omansa. Myös atooppinen ihottuma voi olla monimuotoinen, lievästä erittäin vaike-
aan ja tyypillisestä muodosta epätyypilliseen. Ihottumaan voi liittyä tai olla liittymättä
muita atooppisia sairauksia.

Tutkimuksen kvalitatiiviseen osioon osallistuneissa perheissä ihottuma oli lääkärin
arvioimana kolmella lapsella kohtalaisen vaikea ja kolmella vaikea. Yhdellä lapsella ei
ollut lääkärin eikä vanhemman arviota ihottuman vaikeudesta, koska hänet poimittiin
mukaan esikyselyn vastanneiden joukosta. Vanhemmat arvioivat lasten ihottuman kah-
della kohtalaiseksi, neljällä vaikeaksi ja yhdellä erittäin vaikeaksi. Kaikki kvalitatiiviseen
osioon osallistuneet perheet täyttivät, esikyselyyn osallistunutta perhettä lukuunotta-
matta, elämänlaatumittarit, jotka olivat mukana kvantitatiivisen aineiston analyysissä.
Perheiden elämänlaadun pisteet vaihtelivat tutkimuksen alussa 7:stä 24 pisteeseen. Elä-
mänlaatu oli heikentynyt kohtalaisesti kahdella perheellä ja huomattavasti viidellä per-
heellä. Lasten elämänlaatupisteet vaihtelivat 2 pisteestä 19 pisteeseen. Yhden lapsen elä-
mänlaatu oli heikentynyt lievästi, yhden kohtalaisesti ja viiden huomattavasti (Taulukko
10).

Välttämisruokavalio perustuu: n %

Vanhempien harkintaan 82 47

Neuvolan suosituksiin 28 16

Lääkärin suositukseen 109 62

Prick- tai altistustesteihin 83 47

Johonkin muuhun 23 13
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Taulukko 10. Kvalitatiiviseen osioon osallistuneiden lasten ja perheiden elämänlaatupis-
teet (0 = ei vaikutusta, 1–4 = lievä elämänlaadun heikkeneminen, 5–9 = kohtalainen ja
10–30 = huomattava elämänlaadun heikkeneminen) ja arviot lapsen ihottuman vaikeu-
desta (3–4 pistettä lievä, 4,5–7,5 kohtalainen ja 8–9 vaikea).

Perheen toimintatapoja ja kulttuuria heijastelee se, millaisiksi haastattelutilanteet muotou-
tuivat. Isät olivat tavallisimmin mukana keskusteluissa kerran tai kaksi. Yhdessä perhees-
sä kaikki perheenjäsenet olivat kaikilla tapaamiskerroilla läsnä ja osallistuivat aktiivisesti
keskusteluun. Perheen isä oli hoitanut kotona lasta viikon ikäisestä, koska äiti oli opiskel-
lut. Isällä oli kiinteät suhteet lapsiin ja aktiivinen osa perheen arjessa. Perheen äiti oli
aineiston keräämisen aikaan työttömänä ja isä oli työssä.

Haastatteluissa tuli esiin isiin kohdistuvia työelämän paineita, mutta myös yleinen työn
arvostaminen. Isällä saattoi olla kaksi työtä yhtä aikaa tai hän toimi yrittäjänä. Eräässä
perheessä tapasin isän vain ohimennen, vaikka perheen äidin kanssa tapasimme yhteensä
seitsemän kertaa lähes vuoden aikana. Isällä oli työ- ja opiskelukiireitä, ja hän oli paljon
poissa kotoa. Perheissä tehtiin ansiotyötä, ja vanhemmat myös rakensivat, kalustivat ja
kunnostivat perheelle kotia ja näkivät vaivaa viihtyisän ympäristön luomisessa lapsille ja
itselleen. Kahdella perheellä oli talon rakentaminen ja pihojen perustaminen viimeistely-
vaiheessa, ja yhdessä perheessä tehtiin omakotitalon remonttia. Perheiden äideistä yksi oli
työssä kodin ulkopuolella ja toinen palasi töihin aineiston keräämisen aikana, mutta muut
olivat kotiäitejä. Äiti kantoi useimmiten päävastuun lapsista ja perheen arjesta.

Isä kertoi omasta tavastaan siirtyä töistä kotiin myös ajatuksissa, ei vain fyysisesti:
”Kun mää tuun töistä, mulla pyörii sataviiskyt prosenttia oma työmaailma, mää aukasen
tuolta oven ja istahan tuohon lattialle, niin mun lapset tullee kaikki kilvoten syliin ja niin
poispäin. Mää istun monesti vaatteet päällä siihen lattialle ja ne aika pian saa käännettyä
minun työajatukset niinku tämmöseen voisko sanua, että lapsikeskeiseen ajatteluun sillä
tavalla, että mää pystyn lähteen elämään tähän. Se on semmonen voimaa antava hetki taval-
laan.”

Elämänlaatu
pisteet

Lääkärin arvio lapsen 
ihottuman vaikeudesta

Vanhemman arvio lapsen 
ihottuman

vaikeudesta

Pirkko 
perhe

15
24

6,5 pistettä
kohtalainen

erittäin vaikea

Eero
perhe

2
7

7 pistettä
kohtalainen

vaikea

Jaana
perhe

12
13

5 pistettä
kohtalainen

kohtalainen

Ester
perhe

17
24

8 pistettä
vaikea

kohtalainen

Jere
perhe

19
21

tieto puuttuu tieto puuttuu

Niilo
perhe

16
20

8 pistettä
vaikea

vaikea

Veera
perhe

9
9

9 pistettä
vaikea

vaikea
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Vanhemmat kuvasivat lapsia hyvin kehittyneiksi ja pääosin hyväntuulisiksi. He olivat
perheiden ainutlaatuisia lapsia, joiden olemassaolo sinänsä oli tärkeää. Lapset puuhaili-
vat ja harrastivat ikäänsä vastaavalla tavalla: nelivuotias halusi olla prinsessa, ja koulu-
laispoikaa kiinnosti seikkaileminen. Isommat sisarukset tiesivät jo, miten kyllästyttävää
rasvaaminen saattaa olla. Koululaisen iloa koulumenestyksestä himmensi kavereiden
puute. Kuvailen lasten ja perheiden koteja sekä poliklinikka-, osasto- ja sopeutumisval-
mennuskurssin ympäristöjä Liitteessä 15.

5.2 Perheiden arki elämänlaadun näkökulmasta

Ihoatoopikkolasten elämänlaatu oli kohtalaisesti heikentynyt ja heidän perheidensä elä-
mänlaatu oli huomattavasti heikentynyt. Lasten atooppinen ihottuma vaikutti eniten juuri
perheiden elämänlaatua heikentävästi. Pikkulasten (0–4 vuotta) elämänlaatu oli alentunut
enemmän kuin isompien (5–10-vuotiaiden) lasten (Taulukko 11).

Taulukko 11. Elämänlaatumittareiden (IDQOL, CDLQI, DFI) pisteiden keskiarvot. (0 pis-
tettä = ei vaikutusta elämänlaatuun, 1–4 = lievä elämänlaadun heikkeneminen, 5–9 =
kohtalainen ja 10–30 = huomattava elämänlaadun heikkeneminen.)

Sekä pienten (0–4 vuotta) että isompien (5–10 vuotta) lasten elämänlaadun ja perheiden
elämänlaadun välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys (p=0,000). Lasten elä-
mänlaadun heiketessä myös perheiden elämänlaatu heikkeni (Kuviot 3 ja 4). Boxp-
lot-kuvioissa (Kuviot 3–5, 7–11, 14, 16–21 ja 23–25) laatikon alareuna esittää alakvartii-
lia, yläreuna yläkvartiilia ja keskellä oleva viiva mediaania. Pienin arvo on joko ”viik-
sen” alareunassa tai ”viiksen” alla olevassa alimmassa merkissä. Suurin arvo löytyy vas-
taavalla tavalla. Kun pikkulasten (0–4 v.) elämänlaatu oli lievästi heikentynyt, perheide-
kin elämänlaatu oli heikentynyt lievästi (70 %). Kun pikkulasten elämänlaatu oli heiken-
tynyt kohtalaisesti, perheiden elämänlaatu oli heikentynyt myös kohtalaisesti (54 %). Pik-
kulasten elämänlaadun ollessa heikentynyt huomattavasti perheiden elämänlaatu oli hei-
kentynyt huomattavasti (88 %) tai kohtalaisesti (12 %).

Elämänlaatu n minimi maksimi keskiarvo

Lapset 0–4 v. (IDQOL) 173 0 23 8,5

Lapset 5–10 v. (CDLQI) 80 0 22 7,4

Perheet (DFI) 253 0 27 10,3
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Kuvio 3. Lasten (0–4 v.) elämänlaadun ja perheen elämänlaadun yhteys. (0 pistettä = ei vaiku-
tusta elämänlaatuun, 1–4 = lievä elämänlaadun heikkeneminen, 5–9 = kohtalainen ja 10–30 =
huomattava elämänlaadun heikkeneminen.)

Kuvio 4. Lasten (5–10 v.) elämänlaadun ja perheen elämänlaadun yhteys. (0 pistettä = ei vaiku-
tusta elämänlaatuun, 1–4 = lievä elämänlaadun heikkeneminen, 5–9 = kohtalainen ja 10–30 =
huomattava elämänlaadun heikkeneminen.)

Atooppisen ihottuman vaikutus perheiden elämänlaatuun sekä pikkulasten että isompien
lasten perheissä oli samansuuntainen (Kuvio 5). Viisivuotiaiden ja sitä vanhempien per-
heissä elämänlaatupisteiden vaihteluväli hieman supistui. Perheiden elämänlaatu ei näyt-
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täisi paranevan lapsen kasvaessa alle 11-vuotiaiden lasten kohdalla, jos atopia edelleen
ilmenee ihottumana.

Kuvio 5. Perheiden elämänlaatu (n=253) lasten iän mukaisesti ryhmissä: 0–4-vuotiaat (n=173),
5–10-vuotiaat (n=80). (0 pistettä = ei vaikutusta elämänlaatuun, 1–4 = lievä elämänlaadun heik-
keneminen, 5–9 kohtalainen ja 10–30 = huomattava elämänlaadun heikkeneminen.)

5.2.1 Perheiden elämänlaatu

Perheiden elämänlaadun keskiarvopisteet olivat 10,3 (Taulukko 11), mikä merkitsee
atooppisen ihottuman huomattavaa vaikutusta elämänlaatuun. Perheiden elämänlaatua
heikensivät eniten lapsen ihonhoidossa auttaminen ja lisääntyneet kulut (Kuvio 6). Seu-
raavaksi eniten atooppinen ihottuma vaikutti taloustöihin, toisten perheenjäsenten nukku-
miseen ja lisääntyneeseen vanhempien väsymykseen. Vähiten oli vaikutusta perheen
vapaa-ajan viettämiseen, perheen ostosten tekemiseen käyttämään aikaan ja vanhempien
keskinäiseen suhteeseen tai vanhemman ja toisten lasten välisiin suhteisiin. Perheiden
elämänlaatuun vaikuttavien tekijöiden keskiarvot on esitetty kuviossa 6.

0-24 kk 25-59 kk 60-130 kk

P
er

he
en

 e
lä

m
än

la
at

u

Lasten ikä

30

20

10

0
N=



69
Kuvio 6. Perheiden elämänlaatuun vaikuttavien tekijöiden keskiarvot.

Lasten ja perheiden elämänlaatuun yhteydessä olevat muuttujat etsittiin ristiintaulukoi-
malla jokainen taustamuuttuja elämänlaadun luokiteltujen summamuuttujien kanssa (Liite
15).

Kaikista perheistä 47 %:n elämänlaatu oli huomattavasti, 30 %:n kohtalaisesti ja 23
%:n lievästi heikentynyt. Perheiden elämänlaadulla ja sillä, oliko perhe käynyt Oulun yli-
opistollisessa sairaalassa vai jossain Pohjois-Pohjanmaan erityisvastuualueen keskussai-
raalassa vai tullut mukaan tutkimukseen lehti-ilmoituksen perusteella, oli eroja (p=0,004).
Perheiden elämänlaadun yhteys tutkimuspaikkakuntaan esitetään taulukossa 12.

Taulukko 12. Perheiden elämänlaadun heikkeneminen eri tutkimuspaikkakunnilla.

Ihottuman vaikeuden yhteys perheen elämänlaatuun. Perheiden elämänlaatu oli yhtey-
dessä sekä vanhempien arvioimaan lapsen ihottuman vaikeuteen (p= 0,000) että lääkärin
arvioimaan ihottuman vaikeuteen (p= 0,000). Mitä vaikeampi lapsen ihottuma oli, sitä
huomattavampi oli sen vaikutus perheen elämänlaatuun (Kuviot 7 ja 8).

Perheen elämänlaadun
heikkeneminen n (%)

Osallistuminen n (%) p

Yht. Oulu /lehti OYS Keskussairaalat

Lievä 58 (23 %) 22 (35 %) 21 (19 %) 15 (19 %)

Kohtalainen 77 (30 %) 22 (35 %) 38 (35 %) 17 (21 %)

Huomattava 118 (47 %) 19 (30 %) 51 (46 %) 48 (48 %)

Yht. 253 (100 %) 63 (100 %) 110 (100 %) 80 (100 %)  0,004
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Kuvio 7. Vanhemman arvioiman ihottuman vaikeuden yhteys perheen elämänlaadun heikke-
nemiseen.

Kuvio 8. Lääkärin arvioiman ihottuman vaikeuden yhteys perheen elämänlaadun heikkenemi-
seen.

Lääkärin arvio lapsen ihottuman vaikeudesta sisälsi arvion ihottuman laajuudesta, oirei-
den kestosta ja kutinan voimakkuudesta. Lääkärin arvioima lapsen kutinan voimakkuus
oli myös yhteydessä perheen elämänlaatuun (p=0,000). Lapsista 195:lla oli lääkärin arvi-
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oimana kohtalainen tai hankala kutina. Heistä 37 % käytti antihistamiinia kutinan hillitse-
miseksi. Lapsen kutinan voimistuessa perheen elämänlaatu heikkeni (Kuvio 9).

Kuvio 9. Lääkärin arvioiman kutinan voimakkuuden yhteys perheiden elämänlaadun heikke-
nemiseen.

Lääkärin arvioima ihottuman oireiden kesto oli yhteydessä perheen elämänlaatuun
(p=0,000). Yli puolella kaikista lapsista (53 %) oli jatkuva ihottuma. Mitä kauemmin
ihottuma kesti sitä enemmän se vaikutti perheen elämänlaatuun.

Muiden atooppisten sairauksien yhteys perheen elämänlaatuun. Perheen elämänlaatu
oli yhteydessä siihen, oliko lapsella vanhempien ilmoituksen mukaan muita atooppisia
sairauksia (p=0,000). Kun perheen elämänlaatu oli huomattavasti heikentynyt, 64 %:lla
lapsista oli vanhempien mukaan jokin muukin atooppinen sairaus kuin ihottuma. Van-
hempien ilmoittamista muista atooppisista sairauksista astmalla (p=0,007) ja ruoka-aine-
allergialla (p=0,002) oli yhteyttä perheen elämänlaatuun. Lääkärin toteamalla astmalla tai
heinänuhalla ei todettu olevan yhteyttä ihoatoopikkolasten perheiden elämänlaatuun (p=
0,931). Lääkärin toteamalla allergialla ja perheen elämänlaadulla oli tilastollisesti erittäin
merkitsevä yhteys (p=0,000). Lääkäri oli todennut 121 lapsella allergian joko Prick- tai
Rast-tutkimuksella. Heistä 15:n perheessä elämänlaatu oli lievästi huonontunut, 39:n per-
heessä kohtalaisesti huonontunut ja 67:n perheessä huomattavasti heikentynyt.

Välttämisruokavalioiden toteuttamisen yhteys perheen elämänlaatuun. Niissä per-
heissä, joiden lapsella oli kotimaisten viljojen allergia, elämänlaatu oli keskimäärin huo-
nompi kuin perheissä, joissa ei ollut vilja-allergiaa (p=0,008) (Kuvio 10). Samoin lääkärin
toteama ”jokin muu” allergia oli yhteydessä perheiden elämänlaatuun (p=0,036). Lääkä-
rin toteamalla maito- (p=0,097), muna- (p=0,075) tai kala-allergialla ei ollut yhteyttä per-
heen elämänlaatuun. Syynä voi olla se, että aineisto oli liian pieni tai esimerkiksi maitoal-
lergiset ovat vauvoja, joille annettava maito korvataan ruokavaliossa. Perheiden elämän-
laadulla ja vanhempien ilmoittamalla lapsen ruoka-aineallergialla oli yhteyttä (p=0,002).
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Perheiden elämänlaatu oli keskimäärin heikompi perheissä, joissa oli ruoka-aineallergiaa
(Kuvio 11).

Kuvio 10. Lääkärin toteaman kotimaisten viljojen allergian yhteys perheen elämänlaatuun.

Kuvio 11. Lapsen ruoka-aineallergian yhteys perheen elämänlaatuun.

Myös lapsen välttämisruokavalion toteuttamisella ja perheen elämänlaadulla oli yhteyttä
(p=0,001). Munan (p=0,000), lehmänmaidon (p=0,000), kalan (p=0,002), kotimaisten vil-
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jojen (p=0,002), sitrushedelmien (p= 0,027) ja suklaan (p=0,002) välttäminen oli yhtey-
dessä perheen elämänlaatuun. Muullakin välttämisruokavaliolla oli yhteyttä (p=0,05) per-
heen elämänlaatuun. Ruokien välttämisen lisääntyessä perheiden elämänlaatu heikkeni
(Kuviot 12, 13).

Kuvio 12. Kotimaisten viljojen välttämisen yhteys perheen elämänlaatuun.

Kuvio 13. Kalan välttämisen yhteys perheen elämänlaatuun.
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Kuviosta 14 käy ilmi, että mitä enemmän perheen elämänlaatu oli heikentynyt, sitä use-
ammin vanhempien mukaan välttämisruokavalion noudattaminen perustui Prick- tai altis-
tustesteihin, (p= 0,006). Toisin sanoen välttäminen tapahtui lääkärin toteaman allergian
perusteella, ja lisäksi lapsella todennäköisesti oli oireita näistä ruuista. Ryhmässä ”ei”
välttämisen perustelu oli jokin muu ja ”tieto puuttuu”-ryhmässä lapsella ei ollut välttä-
misruokavaliota.

Kuvio 14. Perheen elämänlaadun yhteys Prick- tai altistustesteihin perustuvan välttämisruoka-
valion noudattamiseen.

Lapsen hoitotuen saaminen oli yhteydessä perheen elämänlaatuun (p= 0,000). Perheiden
elämänlaadun heiketessä hoitotuen saajien määrä kasvoi. Perheistä, joiden elämänlaatu
oli lievästi huonontunut, 5 % sai lapsen hoitotukea. Perheistä, joiden elämänlaatu oli koh-
talaisesti huonontunut, 21 % sai hoitotukea. Jos atooppisen ihottuman vaikutus elämän-
laatuun oli huomattava, 38% sai hoitotukea. Lasten hoitotuen saamisella oli eroja pikku-
lasten elämänlaadun eri luokkien välillä (p=0,001). Hoitotukea sai lievästi heikentyneen
elämänlaadun ryhmässä 7 %, kohtalaisesti heikentyneen 31 % ja huomattavasti heikenty-
neen ryhmässä 39 % lapsista.

5.2.2 Pikkulasten (0–4 vuotta) elämänlaatu

Pikkulasten (0–4 vuotta) elämänlaadun keskiarvopisteet olivat 8,5 (Taulukko 11), mikä
merkitsee kohtalaista elämänlaadun heikkenemistä. Eniten pikkulasten elämänlaatuun
vaikutti vanhempien arvioimana ihon raapiminen (Kuvio 15). Seuraavaksi eniten pisteitä
saivat ongelmat ihon hoitamisessa ja nukahtamisessa. Lapsen huonotuulisuus, pukemisen
ja riisumisen epämiellyttävyys ja ongelmat iltapesujen aikana saivat saman keskiarvopis-
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temäärän. Vähiten atooppinen ihottuma haittasi lapsen osallistumista tai viihtymistä per-
heen toimissa. Keskiarvopisteet on esitetty kuviossa 15.

Kuvio 15. 0–4-vuotiaiden ihoatoopikkolasten elämänlaatuun vaikuttavien tekijöiden keskiar-
vot.

Pikkulasten elämänlaadussa ei ollut eroja riippuen siitä, oliko lapsi käynyt Oulun yliopis-
tosairaalassa vai erityisvastuualueen keskussairaalassa vai oliko hän tullut mukaan tutki-
mukseen lehti-ilmoituksen perusteella. Pienten lasten (0–4-v.) elämänlaatu oli eniten hei-
kentynyt ikäryhmässä 0–24 kuukautta, jossa 93 lapsesta 40:lla (43 %) elämänlaatu oli
heikentynyt huomattavasti, 30:lla (32 %) kohtalaisesti ja 23:lla (25 %) lievästi. Ryhmäs-
sä 25–59 kuukautta (yli 2 vuotta, alle 5 vuotta) elämänlaatu oli suurimmalla osalla eli
31:lla (39 %) kohtalaisesti heikentynyt, lievästi heikentynyt 23:lla (29 %) ja huomattavas-
ti heikentynyt 26:lla (32,5 %). Lasten elämänlaadun erot eivät olleet tilastollisesti merkit-
seviä ikäryhmien 0–24 kuukautta ja 25–59 kuukautta välillä (p=0,36).

Ihottuman vaikeuden yhteys pienten lasten (0–4 vuotta) elämänlaatuun. Mitä vaikeam-
maksi lääkäri arvioi pienten lasten (0–4 vuotta) atooppisen ihottuman, sitä enemmän lap-
sen elämänlaatu oli heikentynyt (p=0,000). Pikkulasten elämänlaadun ja ihottuman vaike-
uden yhteys on esitetty kuviossa 16.
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Kuvio 16. Lääkärin arvioiman ihottuman vaikeuden yhteys lasten elämänlaadun heikkenemi-
seen.

Kuvio 17. Lääkärin arvioiman kutinan voimakkuuden yhteys lasten elämänlaadun heikkene-
miseen.

Lääkärin arvio ihottuman vaikeusasteesta koostui kutinan voimakkuuden, ihottuman laa-
juuden ja oireiden keston arvioinnista. Lasten elämänlaatu oli yhteydessä kaikkiin osate-
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kijöihin: kutinan voimakkuuteen (p=0,000), ihottuman laajuuteen (p=0,000) ja oireiden
kestoon (p= 0,004). Kutinan voimakkuuden yhteys pienten lasten elämänlaatuun esite-
tään kuviossa 17, ihottuman laajuuden yhteys kuviossa 18 ja oireiden keston yhteys kuvi-
ossa 19.

Kuvio 18. Lääkärin arvioiman ihottuman laajuuden yhteys lasten elämänlaadun heikkenemi-
seen.

Kuvio 19. Lääkärin arvioiman oireiden keston yhteys lasten elämänlaadun heikkenemiseen.
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Välttämisruokavalioiden yhteys pienten lasten (0–4 vuotta) elämänlaatuun. Vanhem-
pien ilmoittaman ruoka-aineallergian ja lasten elämänlaadun välillä oli yhteyttä
(p=0,003). Lapsista, joiden elämänlaatu oli huomattavasti heikentynyt, 60 %:lla oli
ruoka-aineallergia. Kohtalaisesti heikentyneen elämänlaadun lapsista 53 %:lla oli
ruoka-aineallergia, ja lapsista, joiden elämänlaatu oli lievästi heikentynyt, 28 % kärsi
ruoka-aineallergiasta.

Välttämisruokavalion toteuttaminen oli yhteydessä pikkulasten elämänlaatuun
(p=0,012). Lapsilla, joilla oli välttämisruokavalio, oli keskimäärin huonompi elämän-
laatu kuin lapsilla, joilla ei ollut ruokavaliota (Kuvio 20). Niiden lasten, joilla ei ollut
välttämisruokavaliota, elämänlaatu oli 39 %:lla lievästi, 37 %:lla kohtalaisesti ja 25 %:lla
huomattavasti heikentynyt. Lapsilla, joilla oli välttämisruokavalio, elämänlaatu oli 21
%:lla lievästi, 35 %:lla kohtalaisesti ja 45 %:lla huomattavasti heikentynyt.

Kuvio 20. Välttämisruokavalion yhteys pikkulasten elämänlaatuun.
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Kuvio 21. Munan välttämisen yhteys pikkulasten elämänlaatuun.

Munan välttämisruokavaliolla ja lapsen elämänlaadun heikkenemisellä oli yhteyttä
(p=0,000, Kuvio 21), samoin kotimaisten viljojen välttämisruokavaliolla (p=0,01), leh-
mänmaidon välttämisellä (p=0,041) ja kalan (p=0,012) välttämisellä. Jos lapsen ruokava-
liossa vältettiin sitrushedelmiä tai suklaata, elämänlaadun heikkenemisessä ei ollut eroja.
Taulukossa 13 esitetään välttämisruokavalioiden toteutuksen yhteys pikkulasten elämän-
laatuun.

Taulukko 13. Välttämisruokavalioiden toteutuksen yhteys lasten (0–4 v) n =173 elämän-
laadun heikkenemiseen.

Muiden atooppisten sairauksien yhteys pienten lasten (0–4 vuotta) elämänlaatuun.
Alle viisivuotiaista lapsista 53 %:lla oli jokin muu atooppinen sairaus ihottuman lisäksi.
Lapsista, joiden elämänlaatu oli heikentynyt lievästi, 37%:lla oli jokin muu atooppinen
sairaus. Kohtalaisesti heikentyneen elämänlaadun ryhmässä oli 54 %:lla ja vaikeasti hei-
kentyneen elämänlaadun ryhmässä 64 %:lla jokin muu atooppinen sairaus (p=0,02). Ast-
man, heinänuhan tai allergisen silmätulehduksen kohdalla ei ollut eroja elämänlaadun
heikkenemisessä.

Välttämis-
ruokavalio

Elämänlaadun heikkeneminen n (%) p

Lievä Kohtalainen Huomattava Yht.

Maito 6 (13%) 19 (31%) 22 (33%) 47/173 (27%) 0,041

Muna 9 (20%) 24 (39%) 39 (59%) 72/173 (42%) 0,000

Kotimainen vilja 3 (7%) 14 (23%) 20 (30%) 37/173 (21%) 0,010
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5.2.3 Lasten (5–10 vuotta) elämänlaatu

5–10-vuotiaiden lasten elämänlaadun (CDLQI) keskiarvopisteet olivat 7,4 (Taulukko 11),
mikä merkitsee kohtalaista elämänlaadun heikkenemistä. Lapset arvioivat elämänlaatuun-
sa vaikuttavan eniten ihon kutinan ja raapimaherkkyyden (Kuvio 22). Vaiva ihon hoitami-
sesta ja nukkumisen ongelmat huononsivat elämänlaatua seuraavaksi eniten. Iho-ongel-
man aiheuttama nolottaminen tai surullisuus kuvaavat atooppisen ihottuman psyykkisiä
vaikutuksia. Atooppinen ihottuma vaikuttaa myös lasten elämänlaatuun urheilemisen tai
uimisen välttämisenä, erityisten kenkien pitämisenä tai vaatteiden vaihtamisena ja vaikut-
tamalla ulosmenoon, leikkimiseen tai harrastuksiin. Vähiten lasten elämänlaatua haittasi
kiusaaminen. Lasten (5–10 vuotta) elämänlaadun keskiarvopisteet on esitetty kuviossa
22.

Kuvio 22. 5–10-vuotiaiden ihoatoopikkolasten elämänlaatuun vaikuttavien tekijöiden keskiar-
vot.

Isompien lasten ryhmässä (n=80) oli lähes saman verran elämänlaadun lievää (n=27),
kohtalaista (n=27) ja huomattavaa (n=26) heikkenemistä. Sillä, oliko lapsi tullut mukaan
Oulun yliopistollisesta sairaalasta, erityisvastuualueen keskussairaaloista vai lehti-ilmoi-
tuksen perusteella ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (p=0,43).

Ihottuman vaikeuden yhteys isompien lasten (5–10 vuotta) elämänlaatuun. Lääkärin
arvion ihottuman vaikeudesta ja lasten oman elämänlaatuarvion yhteyttä ei voitu tilastol-
lisesti osoittaa (Kuvio 23). Lääkärin arvioidessa ihottuman lieväksi (n= 7) neljä lasta
arvioi elämänlaatunsa lievästi heikentyneeksi, kaksi kohtalaisesti heikentyneeksi ja yksi
huomattavasti heikentyneeksi. Ihottuman ollessa kohtalaisen vaikea (n= 58) 22 lasta
arvioi elämänlaatunsa heikentyneen lievästi, 20 kohtalaisesti ja 16 huomattavasti. Kun
lääkäri arvioi ihottuman vaikeaksi (n= 15), yksi lapsi piti elämänlaatuaan lievästi heiken-
tyneenä, viisi kohtalaisesti heikentyneenä ja yhdeksän huomattavasti heikentyneenä.
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Kuvio 23. Lääkärin arvioiman ihottuman vaikeuden yhteys lasten (5–10 v.) omaan arvioon elä-
mänlaadun heikkenemisestä.

Kuvio 24. Lääkärin arvioiman kutinan voimakkuuden yhteys lasten (5–10 v.) omaan arvioon
elämänlaadun heikkenemisestä.

Lääkärin arvioiman kutinan voimakkuuden ja elämänlaadun heikkenemisen välillä oli
tilastollisesti jokseenkin merkitsevä yhteys (p=0,04). Yhteyttä havainnollistetaan kuvios-
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sa 24. Lääkärin arvioiman ihottuman laajuuden tai ihottuman keston ja elämänlaadun
välillä ei ollut yhteyttä (chi2 -testiä ei voi käyttää).

Vanhempien arvio lasten (5–10 vuotta) ihottuman vaikeudesta oli yhteydessä lasten
omaan arvioon elämänlaadusta (p=0,001). Kun ihottuma vanhemman arvioimana huo-
noni, lapsen elämänlaatu hänen itsensä arvioimana heikkeni (Kuvio 25). Vanhempien
arvioimana 19 lapsella oli lievä atooppinen ihottuma. Heistä suurin osa arvioi oman elä-
mänlaatunsa lievästi heikentyneeksi. Kun vanhemmat arvioivat lapsen ihottuman kohta-
laiseksi, niin lapsista suurin osa piti elämänlaatuaan lievästi tai kohtalaisesti heikenty-
neenä ja noin neljäsosa huomattavasti heikentyneenä. Lapsen ihottuman ollessa vanhem-
pien arvion mukaan vaikea, lapsista kolmasosa arvioi elämänlaatunsa kohtalaisesti hei-
kentyneeksi ja noin 60 % huomattavasti heikentyneeksi.

Kuvio 25. Vanhempien arvioiman ihottuman vaikeuden yhteys lasten omaan arvioon elämän-
laadun heikkenemisestä.

Välttämisruokavalioiden yhteys isompien (5–10 vuotta) lasten elämänlaatuun. Lääkärin
toteaman allergian ja isompien (5–10 vuotta) lasten elämänlaadun välillä ei havaittu
yhteyttä. Lääkärin toteamia maito-, muna-, kala- tai kotimaisen viljan allergioita oli yksit-
täisiä, eikä niiden yhteyttä elämänlaatuun voitu osoittaa. Myöskään muilla (ei kysytyillä)
allergioilla ei ollut siihen yhteyttä. Välttämisruokavalioilla ja elämänlaadulla ei enää 5–
10-vuotiailla ollut yhteyttä. Lehmänmaitoa vältti vielä 16 % eli 13 lasta 80:stä. Samoin
munaa vältti 13 lasta, kalaa viisi ja kotimaisia viljoja viisi lasta 80:stä. Sitrushedelmiä
vältti 29 (36 %) ja suklaata 27 (34 %) isommista lapsista.
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5.3 Perheiden arjen sujumisen kokemukset

5.3.1 Kutinan tuska ja raapimisen haitta

Kutina on atooppisen ihottuman häiritsevin ja hankalin oire. Pienet lapset eivät osaa ver-
baalisesti kertoa kutinasta, vaan se havaitaan ihon raapimisena. Nuorin lapsista, joka
kuvasi ihottumaan liittyvää tuntemusta, oli Ester ollessaan 3 vuotta ja 11 kuukautta. Hän
yhdisti raapimisen ihon pahana olemiseen ja rikki menemiseen, jolloin ihosta vuotaa ver-
ta. On mahdotonta sanoa, onko lapsen mielestä päällimmäinen tuntemus kutina vai kipu.
Hänen mielestään tilanne aiheutui rasvaamisesta.

”Minkälainen iho prinsessoilla on?” (haastattelija)

”Paha.” (Ester)

”Paha?” (H)

”Niin.” (E)

”Mitä se tarkottaa, jos on paha iho?” (H)

”Sitten kun raapii.” (E)

”Miltä sillon tuntuu, kun pittää raapia?” (H)

”Siksi kun tuntuu siinä, että että tullee verta.” (E)

”Tuntuu, että tullee verta.” (H)

”Niin.” (E)

”Millon tullee semmonen kohta, että milloin sinulla tekkee mieli oikein raapia?” (H)

”Heti kun on palijo rasvaa laitettu.” (E)

”Kun on laitettu rasvaa?” (H)

”Niin.” (E)

”Se rasvako kutisee?” (H)

”Niin mun mielestä.” (E)

Koululainen, kahdeksanvuotias Veera mainitsi kutinan tylsimmäksi asiaksi ihottumassa.
Tylsyydellä hän viittasi enemmän psyykkiseen tunnetilaan kuin fyysiseen tuntemukseen.
Kutina oli paitsi fyysinen tunne, myös psyykkisesti rasittavaa.

Aikuiset puhuivat harvoin lapsen kutinasta siinä mielessä, miltä he arvelivat sen lap-
sesta tuntuvan. Kutina oli lapsen tuntemus, ja aikuisten näkökulmasta puhuttiin ihon raa-
pimisesta. Vanhemmat kokivat tärkeänä estää lasta raapimasta, koska raapiessa iho menee
rikki. Rikkirevitty iho varsinkin kasvojen alueella näytti pahalta, ja ihon hoitaminen taas
kuntoon vei kauan aikaa. Vanhemmat pohtivat, pitääkö lapsen antaa raapia vai ei. Esterin
vanhemmat löysivät itselleen vastauksen sopeutumisvalmennuskurssilta. Aikaisempi toi-
mintatapa oli ollut lapsen kädestä kiinni ottaminen, johon lapsi oli yöllä herännyt ja alka-
nut itkeä. Kurssin jälkeen he miettivät oman toimintatapansa muuttamista siten, että he
sallivat lapselle raapimisen.

Ihon rikkoutuminen pelotti vanhempia, koska ihon antama suoja ulkopuolisia taudinai-
heuttajia vastaan murtuu. Ihon infektoituminen ja hoitaminen antibiootilla oli tuttua
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monessa perheessä. Ihon rikki raapimista estettiin pitkähihaisilla ja -lahkeisilla vaatteilla,
sukilla ja hanskoilla. Lapsen kynnet pidettiin lyhyinä, jotta lapsi ei saa ihoa rikki. Äidit
käyttivät myös kääreitä tai ihonsuojalevyjä suojaamaan ihoa ja edistämään sen parane-
mista. Raapimisen estämisessä käytettiin myös käsistä kiinnipitämistä tai jopa käsille
”räpsimistä”.

Lapset ja vanhemmat pohtivat kutinan syitä ja erittelivät sen aiheuttajia. Veeran mie-
lestä kutina tuli riippumatta mistään. Tavallisimmin kutinan syyksi epäiltiin jotain
ruoka-ainetta, kuten suklaata, tai kömmähdystä lapsen dieetissä. Myös hikoilu ja varsin-
kin kuuma auto aiheuttivat kutinaa ja pahensivat oireita. Joskus vanhemmat kuvailivat
lapsen raapimisen liittyvän hänen suuttumiseensa tai voimakkaaseen tahdonilmaisuun.

Kutinasta aiheutuva haitta oli yksilöllistä. Pirkon isosiskon (13 vuotta) mielestä kuti-
nasta ei koitunut haittaa, kun raapi. Päivällä lapsi ei välttämättä huomannut kutinaa, koska
hänellä oli tekemistä ja toimintaa. Illalla ja yöllä lapsia kutitti eniten. Myöskään vanhem-
pia lapsen raapiminen ei haitannut niin paljon päivällä kuin yöllä. 

”Miten sulla kutina haittas, vai haittasko sulla?” (haastattelija)

”No ei, mää vaan raapiin. ” (isosisko)

”Niin, et se ei haittaa, ko raapii?” (haastattelija)

”Niin.” (isosisko)

”Vaikuttaako se ihottuma tai kutina koskaan siihen eskarissa olemiseen tai kavereitten kans
olemiseen?” (Haastattelija)

”Joo.” (Jaana)

”Millä tavalla se vaikuttaa?” (H)

”Sillon ei kutise.” (Jaana)

”Sillon ei kutise.” (H)

”Niin.” (Jaana)

”Joo. Millon se kutina tullee?” (H)

”No kun syöpi niitä suklaakakkuja ja karkkia.” (Jaana)

Vanhempien ja varsinkin äidin huoli ihon rikkoutumisesta jatkui yötä päivää. Äidit olivat
herkkäunisia ja heräsivät lapsen raapimiseen ja kyhnyttämiseen yölläkin. Lapsi ei välttä-
mättä itse herännyt kutinaan. Pahimmassa tapauksessa lapsen raapiminen piti koko per-
hettä hereillä. Lapsen kutinaa yritettiin myös hoitaa yöllä, jolloin yöuni oli katkonaista.

”Parhaimpina öinä, mitähän mää laskin neljä viis kertaa isä rasvas sen…eihän siitä varmasti
apua ollut, mutta se oli ainut, mitä me osattiin tehä siinä tilanteessa..”

5.3.2 Epätoivo jatkuvasta iho-ongelmasta ja toivo ihottuman 
lievittymisestä lapsen kasvaessa

Lapsen ihottuman puhkeamista ja atopian alkuvaihetta kuvailtiin kaaokseksi, jopa shokik-
si. Kun ihottuma oli vaikea-asteinen tai pahassa vaiheessa, tilanne tuntui epätoivoiselta ja
pelottavaltakin. Jatkuvasta hoitamisesta huolimatta ihottumaa aina vain oli, eikä lopulli-
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sesti parantavaa rasvaa ollut. Iho-ongelman pitkäaikaista luonnetta oli aluksi vaikea
hyväksyä.

”Olin aivan epätoivonen sen ihon kans. Kyllähän tuommosen kans nyt pärjää, eihän haittaa,
jos sitä vähän on, mutta ko se oli niin kauhia lapselle ja itelle ja kaikille, että se itki oikein
sen ihottuman kans. Mutta eihän tuommonen vähänen haittaa. Kyllähän se joskus sillai
lehahtelee, mutta siihen tottuu, ei sitä sillai ajattele, kun se kuitenkin on siinä koko ajan. ”

Ihotautilääkärin näkökulmasta atooppinen ihottuma oli pitkäaikaissairaus, johon ei ole
parantavaa hoitoa. Se kuitenkin lievittyy lapsen kasvaessa. Sairaanhoitaja piti toivoa ato-
pian lievittymisestä perheiden jaksamisen kannalta merkityksellisenä voimavarana. Toi-
voa paremmasta tulevaisuudesta oli rakennettu yhdessä ammattilaisten ja perheiden kes-
ken sopeutumisvalmennuskurssilla. Toisaalta joskus haastavimmissa atooppisen ihottu-
man muodoissa myös sairaanhoitaja kuvaili tilannetta toivottomaksi. Hän kuitenkin
vakaasti uskoi, että vuosi kerrallaan ollaan lähempänä jopa paranemista. Ammattilaisten
pyrkimyksenä näytti olevan orientoida perheet tulevaisuuteen, joka on valoisampi kuin
nykyisyys. Toivo tulevaisuuden helpotuksesta antoi voimia tänä päivänä ihottuman kans-
sa kamppailemiseen.

”Yhen äidin toteamus, ku se sano, että hän ei ikinä jaksas tätä hommaa, ellei hän tietäis, että
tämä helpottuu.” (Ihotautilääkäri)

”Läiskäihottumatyypissä lapsen iholla on läiskiä, selkeitä pyöreitä tai soikeita läiskiä iholla.
Ne on tummanpunasia, ne on osittain hilseisiä tai ne voi olla rakkuloilla, ja ne äkkiä mennee
vetistäviksi ja ne on kaikkein eniten hoitoa vastustavia, että niitä ei taho saada paranemaan
yhtään millään, että hoiti miten hoiti, niin ne vaan on….Ja siinä on enemmän kuin missään
muussa minusta semmonen, että kunhan se tullee se kaks vuotta täytteen, tai kunhan tullee
kolme vuotta täyteen, niin sitten se tilanne iholla paranee tavallaan niinko omia aikojaan
ittestään…Se on toivottomaakin toivottomampaa hoijettavvaa.” (Sopva-kurssin sairaanhoi-
taja)

Osalla lapsista ihoatopia helpotti ja perheiden selviytyminen sen kanssa parani. Atopiasta
tuli yksi lapsen ominaisuuksista ja ihon hoitaminen oli luonnollinen osa perheen elämää
ja arkea.

”Parempaan. Se ei oo koko ajan niin pahana, se sillai lehahtelee, mutta on monesti tuollai
hyvä.”

”Näyttäis, että se iän kans ainakin helepottaa.”

Tulevaisuus pelotti, joskus jopa kauhistutti, mitä syksy tai kesä tuo tullessaan. Yksitoista-
vuotiaan pojan äiti oli jo tottunut lapsensa astmaan ja allergioihin, mutta iho oli edelleen
suurin ongelma. Annetut lupaukset ihottuman lievittymisestä ja toivosta parantua jäivät
vanhemmille ja jollekin lapsellekin hyvin konkreettisina vuosilukuina mieleen. He odotti-
vat seuraavaa syntymäpäivää ja pettymys oli suuri, jos lupaus lievittymisestä tai jopa
paranemisesta ei toteutunutkaan. He tuntuivat kamppailevan toivon ja epätoivon väli-
maastossa, mutta orientoituivat jo seuraavaan tulevaisuuden päämäärään. 

”Lääkäri sano, että se alakas helepottaan kunhan se mennee kouluun ja sitte kun se ei ala-
kanu helepottammaan. Kerran kysyttiin, että no millon se alakas helepottaan, niin se meinas,
että kunhan se murkkuikään pääsee tai viimestään kun se menee armeijaan. Onko se aatellu,
että voi kauhia, sinne asti pittää kestää…”
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5.3.3 Ihon ja kutinan päivittäinen hoitaminen

Lapsen ihon hoitaminen oli jokapäiväistä ja vei perheen aikaa ainakin illalla ja usein
myös aamulla. Ihon päivittäiseen hoitamiseen kuului kevyt suihku ja ihon perusrasvaus.
Vanhemmat tiedostivat, että on olemassa erilaisia käsityksiä ihon vesipesusta: pohdittiin,
kumpi oli parempi, suihku vai kylpy, ja kuinka usein oli hyvä peseytyä. Vauvaikäisten
ihon hoito liittyi luontevasti lapsen hoitamisen rutiineihin: unen, valveillaolon, syömisen
ja pesujen rytmeihin. Pesu- ja rasvaustilanne oli vauva-ikäisellä ja usein myöhemminkin
molemmille osapuolille miellyttävä yhdessäolon hetki. Toisaalta hieman isommat lapset
osasivat myös vastustaa ja paeta hoitamista. Vanhemmilta vaadittiin kekseliäisyyttä ja
kärsivällisyyttä tilanteissa, joissa peseminen ja rasvaaminen oli rikkinäisen ihon vuoksi
lapselle epämiellyttävää. Jo paikoillaan oleminen rasvauksen ajan oli joskus vilkkaalle
lapselle liikaa.

”Eilen viimeksi isä meinas suuttua, kun ei se saa ennää sitä tietenkään niinko makkaan latti-
alle sillai, että ois kauheen heleppo meijän rasvata sitä, että kyllä se mieluummin lähti vii-
pottaan siitä muille maille ko että ois rasvausta harrastanu siinä vaiheessa. Eihän se rasvaa-
minen, saattaahan se kipiääki käyä…mutta se pesuki se kai siinä ongelma on, että ko se rap-
paa ihonsa rikki ja sitte ko sen vie pestäväksi tuonne, niin se sitten on epämiellyttävää, kerta
se kirvelee.”

Puheen kehittyessä lapsi oppii vähitellen ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan. Hän
oppii myös ymmärtämään perusteluja ja selityksiä. Kun kommunikaatio helpottui, myös
hoitotilanteet niiltä osin helpottuivat. Toisaalta lapsen kasvaessa hänen oma tahtonsa tuli
yhä enemmän esiin myös hoitotilanteissa. Vanhempi ei voinut enää yksipuolisesti toteut-
taa hoitoja, vaan niistä joudutiin enemmän neuvottelemaan ja riitelemäänkin. 

”Sillon kun Veera oli pienempi, niin se oli jotenkin tavallaan helpompaa, koska tuota taval-
laan niinkun pysty siis päättään hänen puolesta, että mitä tehhään millonkin, että nyt on tullu
palijon voimakkaampana se semmonen oma tahto.”

Vähitellen lapsi opetteli itse hoitamaan ihoaan, usein aluksi käymällä itsenäisesti suihkus-
sa ja laittamalla perusvoidetta pumppupullosta. Lapsi tarvitsi harjoittelussa ikäkautensa
mukaista ohjausta. Vastuu rasvaamisesta ja asiasta muistuttamisesta oli vanhemmilla.
Vaikka koululainen jo hyvin osaisi laittaa perusvoiteet, se saattaa olla hänelle vastenmie-
listä ja jatkuva riidan aihe vanhempien kanssa. Jollekulle toiselle rasvaaminen oli tavalli-
nen arkihomma, joka sujui kaiken muun toiminnan ohessa pitkin päivää mukana kulke-
vista pikkutuubeista. 

”Nyt se ite pystyy ottaan suihkut ja sitten tuon perusrasvan, mutta kortisoni on sillai, että
mie aina sen sitten laitan.” (Jaanan äiti)

”Nyt on yritetty hirveesti, että rasvata ite ja tuota näin, mutta se ei se.” (Veeran äiti)

”Jos ei huomauta, niin sillon ainakaan ei rasvata.” (Veeran isä)

”Ja sitten kun huomauttaa, niin…” (äiti)

”Ei halua rasvata.” (isä)

”Ei halua ja huuto se on. Että ylleensä vähän niinkun riian kans se sitten niinku se rasvaus
tapahtuu.” (äiti)
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Kertomuksia kutinan ja tulehdusreaktioiden hoitamisesta. Koska hikoileminen ja kuu-
muus aiheuttivat kutinaa, perheissä vältettiin esimerkiksi kuumia automatkoja. Kutinaa
ennaltaehkäistiin sopivilla vaatevalinnoilla siten, että vaatteet olivat hengittäviä ja peh-
meitä. 

”Pittää valita, että ne on semmosta pehmeetä puuvillaa ja ei mittää kutisevia, että ei mittää
villapuseroita…jotakin akryyliä tai mitä ne on semmoset pehmoset vaatteet. Ja sitte tosiaan,
kun se vielä hikkoilee niin palijo, niin tuota, senkin takia, niin ne pittää ne vaatteet olla sem-
mosia hengittäviä.”

Paikallisesti käytetyillä kortikosteroideilla saatiin ihottuma pidettyä kurissa, ja ne lievitti-
vät kutinaa. Pelkästään kortikosteroidien ja perusvoiteiden määrääminen ihottuman hoi-
toon ei riittänyt, jotta perhe selviäisi atopian kanssa. Perheet tarvitsivat myös kortikoste-
roidien käytön opetusta sekä lapsen tilanteen ja ihon kunnon mukaista ohjausta ja tukea
arkeen. Tuki oli tärkeää, koska kortikosteroidien käyttämistä pelättiin eikä niitä aina
uskallettu käyttää lääkärin ohjeen mukaan. Kortikosteroidivoiteita käytettiin sen verran,
että juuri ja juuri pärjättiin. Erityisesti oltiin huolissaan kortikosteroidien jatkuvasta käy-
töstä, kun taukojen pitäminen ei onnistunut. Haittavaikutus, jota pelättiin, oli ihon ohene-
minen.

”Niinä päivinä, ko mää panin kovasti kortisonia, niin sanotusti kovasti kortisonia, niin ei se
sitten yölläkään niin kauhiasti valavota, kyllä se sen kerran tai pari,…et se ei rappaa koko
ajan ittiään.”

”Sillon ko lehahtelee, laittaa kortisonia, niin mutta ko sillon tuntu, että ei päästy siitä korti-
sonikierteestäkään pois, että aina ko lopetti, niin se lehahti uuestaan.”

Antihistamiinia (hydroksitsiini) käytettiin kutinan hoitoon. Jotkut kokivat siitä olevan
apua lapselle, mutta toiset eivät hyötyneet lääkkeestä. Lääkkeen käyttöön liittyi haittavai-
kutuksia ja pelkoja tai ristiriitaisia tunteita mahdollisista haitoista pitkäaikaisessa käytös-
sä. Ihan pienen vauvan kohdalla oli myös hankaluuksia saada hänet ottamaan lääkettä,
koska hän ei ollut vielä tottunut muuhun ravintoon kuin maitoon.

”Mikä siihen auttaa siihen kutinaan?” (Haastattelija)

”Mmm semmonen tabletti.” (Veera)

”Kutinalääke.” (Veeran sisko)

”Nyt otatkin vaan puolikkaan kerralla.” (Veeran isä)

”Muistatko sää mitä se tabletti tekkee, muutakin kuin auttaa?” (Veeran äiti)

”En.” (Veera)

”No sitten on aamulla hankala herätä.” (Veeran äiti)

Niilon perheessä lapselle käytettiin aktiivisesti kääreitä: päivällä usein kuivia ja yöllä
keittosuolakääreitä. Kääreet helpottivat kutinaa ja estivät raapimista. Kääreiden sitomi-
nen vaati osaamista ja oli työlästä, mutta lapsi tottui niihin ja hyötyi niiden käytöstä.
Muissakin perheissä oli ainakin kokeiltu kääreitä, mutta niiden käyttö oli vähäisempää.
Jaanalle peittomateriaalina käytettiin ihonsuojalevyä.

”Joka ilta ja tarvittaessa mää ainakin kotona pistin päivälläkin, koska se rappas nukkuissaan
ja sillai et se oli auki, niin sehän helepotti kumminkin. Ja kesällä pysty laittaan uloskin sille
ne rätit. Ja tuota ni sitte, oikeestaan ko se helepottaa siihen kutinaan ni, jos en mää nyt oo
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ennää sitä teheny, mutta monesti mää niinko toisen kerran yöllä kastelin kaikki ja laitoin
uuestaan, koska se sitten rauhottu ja se nukku loppuyön.”

Valohoidossa oli käynyt seitsemästä lapsesta viisi. Osa lapsista tuntui hyötyvän valosta ja
osa ei hyötynyt. Äidit pohtivat myös, mikä lapsen ihottuman ja kutinan lievittymisessä oli
valohoidon ja mikä muun tehostetun hoidon tai vuodenajan ansiota. Valohoidossa kulke-
minen kaksi tai kolme kertaa viikossa koettiin työlääksi, jos vanhempi esimerkiksi joutui
käyttämään lasta hoidossa kesken oman työpäivänsä tai ottamaan kaikki perheen neljä
lasta mukaan poliklinikkakäynnille. Ensimmäisestä hoitojaksosta oli ollut useammalle
lapselle apua, mutta pitkän päälle valohoidossa käyminen koettiin rankaksi. Perheet poh-
tivat valohoidosta saavutetun hyödyn määrää suhteessa tarvittavaan panostukseen. Jos
hyöty oli pieni ja panostus suuri, uusista valohoidoista luovuttiin. 

”Oon helepottunu, että se ei oo se Suppi, koska se on sitte kans sen kanssa kuskaamista tai
kulukemista ees taas ja…Niilon kohalla se on ollu pikemminkin ei.”

”Valohoitojaksotki onhan ne hirveen rankkoja…niin sitten aina näitten, että kuka hoitaa mil-
lonkin, monesti meillä oli mukana, saatto olla monesti kaikki neljä mukana.”

Kuka jaksaa rasvata? Ihon hoitaminen jatkui päivästä toiseen, kuukaudesta toiseen, jopa
vuodesta toiseen. Aika ajoin sekä lapsi että hänen vanhempansa kyllästyivät ja väsyivät
jatkuvaan ihon hoitamiseen. Toisaalta hoitamiseen tottui ja rasvaaminen oli tavallinen
arkityö. Vanhempien voimavaroihin ja jaksamiseen vaikuttivat monet tekijät, ja elämänti-
lanne oli joskus sellainen, että lapsen ihon hoitaminen ei ollut tärkeysjärjestyksessä
ensimmäisenä.

”Jaanan iho on nyt tosi huonona, niin tuota aattelin, että pitäs ryhdistäytyä ja tulla käymään
täällä, mutta tuota se on sitten, että epäilisin, että siinä alkas valohoito ja sitten tuota, tuntuu,
että ei oo voimavaroja lähtä kuskaamaan siihen.”

Lapset kyllästyivät ihon hoitamiseen ja rasvaamiseen, mutta vanhemmat tiesivät sen ole-
van välttämätöntä. Veera totesi rasvaamisesta useaan kertaan, että ei jaksa. Perusteluna
oli, että se on ”inhottavaa, niin ei jaksa, ei huvita, eikä halua” tehdä mitään. Äiti totesi,
että rasvaamisesta oli tympeä riidellä lähes joka ilta, koska se oli ikävä päätös päivälle.
Väsyneenä myös vanhemmat kertoivat siirtävänsä rasvaamista toiselta toiselle. Vanhem-
mat olivat pohtineet myös, kannattaisiko lasta opettaa seurausten kautta ottamaan vastuu-
ta itsensä hoitamisesta.

”Joskus itelle tullee sitten taas, kun on iteki saattaa olla illalla väsyny ja sitten Veera äkäilee
sen rasvauksen kans, niin joskus tullee semmonen olo, että no oo, ei rasvata, mutta kyllä…”
(äiti)

”Että iteppä raavit. ” (isä)

”Niin.” (haastattelija)

”Niin, että joskus kun oikeen ärsyttää, niin sitten semmonen, mutta että kyllä se…”(äiti)
”Että joskus vähän pallotellaan, että rasvaa sinä, rasvaa sinä.” (isä)

Pienten lasten vanhemmille oli fyysisesti rankkaa, jos lapsi ei nukkunut yöllä, koska oma
yöuni jäi liian lyhyeksi. Vaikka lapsi nukkui, vanhempien yöuni saattoi häiriintyä, kun he
kuulivat lapsen raapivan unissaan itseään. Lasten tapa tulla vanhempien sänkyyn nukku-
maan häiritsi vanhempia, ei niinkään lasta itseään. Myös sisarusten yöuneen yöllinen rau-
hattomuus ajoittain vaikutti.
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”Meitä on nelijä samassa sängyssä.” (isä)

”Kyllähän se on joinakin öinä pahimpina, niin kyllähän se on koko perhe sitten herreillä.”
(äiti)

”Niin on,” (isä)

”…sen kutinan takia, että tuota, joskus kun Veera tosiaan viereen vielä änkiää sitten yöllä,
niin se …” (äiti)

”..koko ajan raapii siinä sitten, varmaan unissaanki vielä sitten, että…” (isä)

”..raapii.” (äiti)

Isien väsymys tuli esiin esimerkiksi huonosti nukuttuina öinä tai työpaineina. Äidit toivat
keskusteluissa avoimemmin esiin omaa väsymystään ja osasivat kuvailla myös psyykkis-
tä väsymystä ja stressiä. Psyykkisesti väsyminen ilmeni negatiivisina mielikuvina tai tun-
teina.

”Et ihan samalla lailla niinkö noin niin äitit, joille tullee kauhee masennus ja tavallaan ihan
meille normaaleillekin äiteille sillon ku vauvat on pieniä, ni tulee semmosia tuntemuksia,
että vejänkö vessanpöntöstä alas tai tällai, et ne aatoksethan on ihan suotavia, mutta se on eri
asia, mitä sitten niinko tekkee.”

5.3.4 Atopiamarssi – huoli muista atooppisista sairauksista

Atopia lisää kotitöitä. Perheiden taloista monet olivat vasta rakennettuja, osin keskeneräi-
siäkin, tai kotiin oli juuri tehty remonttia. Remontissa oli huomioitu pintamateriaalien
helppo puhdistettavuus. Asumisympäristöön kiinnitettiin huomiota, ja eräässä perheessä
oli esimerkiksi saneerattu kaikki matot ja suuri osa kodin tekstiileistä pois. Kodit olivat
puhtaita ja siistejä. Siivoaminen ei mitenkään korostetusti tullut esiin keskusteluissa, mut-
ta ”kunnon siivous vähintään kerran viikossa” mainittiin. Kissasta luopumisen jälkeen
Niilon perheessä päällystettiin olohuoneen kalusteita ja pyrittiin aktiivisesti eroon mah-
dollisesta eläinepiteelistä. Äidit kertoivat kotitöiden lisääntymisestä, kun perheessä oli
ihoatoopikko. Imuroiminen auttoi vuodevaatteiden pitämiseen puhtaana ihon kappaleista
ja hilseestä, joita irtosi lapsen raapimisen seurauksena. Koska vaatteisiin tarttui rasvaa,
vaatteita vaihdettiin ja pestiin usein. 

”Sänkykin pittää vähintään joka toinen päivä imuroija, koska se on niinku siinä ois melkein
niinku mannaryynejä se sänky täynnä, kun se rappaa yökauvet ittiä, niin sitä irtohilsettä,
nahkaa lähtee ihosta niin paljon.”

”Lakanat, niin sitte ko sillä on rikkeitä, niin saa tosi usein vaihtaa ko ne on sitten sitä visvo-
vaa verta.”

Huoli muista atooppisista sairauksista. Atoopikon tulevaisuuteen on liitetty myös ns. ato-
piamarssi, jolla viitataan siihen, että lapsella on ensin ihottuma ja myöhemmin hän voi
saada myös astman tai allergisen nuhan. Illin et al. (2004) mukaan astma ja atooppinen
ihottuma ovat atopian erillisiä ilmenenismuotoja. Laadullisen osion perheissä atooppinen
ihottuma oli todettu neljällä lapsella kolmen kuukauden iässä tai sitä nuorempana. Muilla
atooppinen ihottuma oli todettu viiden, kahdeksan ja kahdeksantoista kuukauden ikäisi-
nä. Neljällä lapsella, Pirkolla, Eerolla, Niilolla ja Jerellä, oli todettu jokin tai useita ruo-
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ka-aineallergioita. Esterillä, Jaanalla ja Veeralla ei ollut todettu varsinaisesti ruoka-aineal-
lergiaa. Veeralla oli todettu koivuallergia, josta aihetutui ristireagointia esimerkiksi juu-
reksiin ja hedelmiin, ja ruokavaliosta oli poistettu ns. yleisesti allergisoivat ruoka-aineet.
Myös Jerellä oli siitepölyallergiasta johtuen ristireagointia. Jaana noudatti ruokavaliota
siten, että hän ei syönyt niitä ruokia, jotka aiheuttivat hänelle kutinaa. Esterillä ei tutki-
muksen aikana ollut erityistä ruokavaliota, mutta hänkin oli käynyt läpi ruokavaliokokei-
luja esimerkiksi luontaisesti gluteiinittoman dieetin osalta. Hän ei saanut kalaa eikä päh-
kinöitä.

Perheissä ei ollut kotieläimiä. Osassa perheistä lapsella oli todettu eläinallergia tai jol-
lakin sisaruksista tai vanhemmilla oli eläinallergia tai astma. Kotieläimistä oli jouduttu
luopumaan, tai se oli tehty varotoimenpiteenä. Atopialla saatettiin olla myös perustella
lapselle, miksi ei hankittu lemmikkiä. Yhdellä lapsista oli ollut pienenä sairaalassa käyn-
tiä vaatinut allerginen reaktio hevosajelun jälkeen.

Siitepölyallergia koivulle ja lepälle oli todettu Niilolla, Veeralla ja Jerellä. Jerellä oli
lisäksi todettu yskäoireinen astma. Jere oli lapsista vanhin, ja hänen äitinsä oli tottunut
lapsen allergioihin ja astmaan, mutta koki iho-ongelman kaikkein hankalimmaksi. Niilon
ja Eeron äidit olivat huolissaan atopiamarssin etenemisestä. Eeron äiti pelkäsi, että
Eerolle puhkeaa astma, koska lapsella oli hengityksen vinkumista ja laryngiitteja. Nii-
lolla todettiin siitepölyallergia, ja äiti pohti sen vaikutusta lapsen ihoon, koska iho oli
pahentunut keväällä eikä ollut kesällä parempana. Nuha- tai silmäoireita lapsella ei ollut. 

”Se vähän pelottaa, ettei se astma iske.”

”Sillä se koivu- ja leppäallergia todettiin, että millä lailla se rupiaa oireileen.”

5.3.5 Kamppailu ruokien kanssa ja huoli lapsen kasvamisesta

Ruoka-aineallergiat tai niiden etsiminen ihoatopiaa pahentavina tekijöinä koskettivat
kaikkia tutkimuksen laadullisen osion perheitä. Nykykäsityksen mukaan ruokavaliosta
poistetaan vain ne ruoka-aineet, joille ollaan allergisia ja joista tulee lapselle oireita. Jat-
kossa muista atooppisista sairauksista käsitellään vain ruoka-aineallergiaan liittyviä koke-
muksia, koska ne koskettivat kaikkia perheitä.

Maitorupi ja kertomuksia maidosta. Atooppisen ihottuman imeväisiän vaihetta on
perinteisesti kutsuttu maitoruveksi. Luonnollisin maitovaihtoehto ihmisen vauvalle on
oman äidin maito. Tutkimukseen osallistuneiden perheiden äidit olivat imettäneet lapsi-
aan eripituisia aikoja; joillakin imettäminen oli jäänyt hyvin lyhyeksi. Jos rintamaito ei
riittänyt ja vauva tarvitsi äidinmaidonvastiketta, nousi esiin kysymys annetun vastikkeen
sopivuudesta ja sen yhteydestä atopian oireisiin. Äidinmaidonvastikkeet ovat teollisesti
tuotettuja ja jäljittelevät äidin maitoa. Vastikkeita on tarjolla monia erilaisia vaihtoehtoja.
Neuvola antaa ohjeita lasten ravitsemuksesta, kuten se on tehnyt vuosikymmeniä. Neu-
vola ei kuitenkaan ollut ainut tiedonlähde ja auktoriteetti perheissä, vaan tietoa saatiin
paljon erilaisista lähteistä, joten perheet saivat ja myös joutuivat valitsemaan omaan tilan-
teeseensa pätevimmän tiedon ja menettelytavan.

Haastatteluihin osallistuneiden perheiden lapsista kukaan ei ollut allerginen lehmän-
maidolle. Joissakin perheissä lapsille annettiin luomu- tai tilamaitoa. Perusteluna oli lap-
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sen mieltymys tai äidin käsitys luomumaidon allergioilta suojaavalta tai jopa lapsen
oireita lievittävästä vaikutuksesta.

”Me ollaan nyt muutettu niinko luomumaijolle. Jaana ite tykkää siitä luomumaijosta.”

Praktinen näkemys siirtymisestä lehmänmaitoon. Poika oli kahdeksan kuukautta, kun
ihottuma alkoi ”pukata läpi”. Äiti totesi, että rintaruokinnasta ei enää ole hyötyä, koska
se ei suojaa lasta ihottumalta. Äiti rupesi antamaan lapselle lehmänmaitoa, joka haettiin
läheiseltä tilalta tankista. Maidolle ei ollut tehty mitään, vaan se oli ”oikeaa” maitoa.
Pojalla todettiin monia allergiaa aiheuttavia tekijöitä, jotka toinen toisensa jälkeen osattiin
eliminoida. Ihottumaa kuitenkin oli edelleen. Äidin mielestä oli suuri asia, että lapsi ei
ollut maidolle allerginen ja totesi huvittuneena, että maito kuitenkin oli ensimmäinen,
jonka neuvola ohjasi jättämään lapselta pois. Äidin mielestä kaupan pastöroidun maidon
antaminen ihon ollessa pahimmillaan pahensi ihoa. Äiti oli kuullut, että luomumaidon tai
tankkimaidon rasvat suojaavat lasta allergioilta, koska rasvojen imeytyminen suolesta on
erilaista.

Romanttinen näkemys luomumaidon parantavasta vaikutuksesta. Äidillä erittyi rinta-
maitoa kolme viikkoa. Viikon hän sinnitteli rintapumpun kanssa ja sai maitoa herumaan
noin desin päivässä. Yhdessä neuvolan kanssa päädyttiin syöttämään vauvalle äidinmai-
donvastiketta. Äiti koki, että vastikkeen syöttäminen oli helpompaa kuin imettäminen,
vaikka pullojen pesemisessäkin oli oma työnsä.

Vauvan isosiskolla oli ollut vauvana samanlaista ihottumaa, ja siitä oli käytetty nimi-
tystä maitorupi. Isosiskoa imetettiin viisi kuukautta, jonka jälkeen hän sai lehmänmaitoa.
Samoin oli menetelty isoveljen kanssa kuusitoista vuotta sitten. Silloin äidinmaidonvas-
tikkeen antaminen oli ollut liian kallis vaihtoehto verrattuna lehmänmaitoon.

Noin viiden kuukauden ikäisenä vauvalla oli ripuli, ja tavallisen vastikkeen tilalle
kokeiltiin soijamaitoa, joka ei rauhoittanut tilannetta. Samaan aikaan äiti katsoi televisi-
osta ajankohtaisohjelman, jossa terveydenhoitaja suositteli luomumaitoa. Terveydenhoita-
jan mukaan hänen alueensa lapsilla ei ole allergioita eikä atooppista ihottumaa. Luomu-
maidossa oli hänen kokemusperäisen tietonsa mukaan terveellisiä rasvoja. Kaupasta
ostettu luomumaito kävi, mutta mieluummin maidon pitäisi olla tilalta suoraan haettua.
Äiti päätti aloittaa vauvalle luomumaidon antamisen.

Perheen isä oli kuullut tuttavaltaan perheestä, jossa lapset olivat allergisia äidinmai-
donvastikkeelle ja lehmänmaidolle. He olivat kokeilleet myös soijamaitoa, mutta sekään
ei käynyt. Lopulta oli huomattu, että vuohenmaito käy. Tuttavaperhe oli hankkinut itsel-
leen pari vuohta. Joka päivä sai käydä hakemassa lapsille tuoretta vuohenmaitoa.

Neuvolassa suositeltiin lopettamaan luomumaidon antaminen vauvalle ja kehotettiin
antamaan äidinmaidonvastiketta. Neuvolan terveydenhoitaja oli perustellut äidille, mitä
haittaa lehmänmaidon syöttämisestä oli pienelle vauvalle. Isä kannatti neuvolan näke-
mystä, jonka mukaan lapselle syötetään vuoteen asti äidinmaidonvastiketta, koska se on
rakenteeltaan lähempänä äidinmaitoa. Äiti oli vahvasti eri mieltä. Hänen mielestään luo-
mumaito rauhoitti lapsen ripulin ja pulauttelun, ja lisäksi iho oli hänen mielestään parem-
pana kuin vastikkeen antamisen aikaan. Äiti oli hyvin selvillä, että hänen ratkaisunsa oli
ns. virallisen hoitosuosituksen vastainen. Hän totesikin, että on jo sen ikäinen, että ei säi-
kähdä, mutta nuorempana varmaan tottelisi helpommin neuvolan suosituksia. Pikkuhiljaa
vauva sai myös kiinteää ruokaa, ja maidon määrät vastaavasti vähenivät. Äiti haaveili
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hakevansa joskus tilalta ”oikeeta lehemän maitoa, lämmintä lehemän maitoa, että miten
se siihen reakois.”

Kamppailu ruokien kanssa ja huoli lapsen kasvamisesta. Lapsen kasvaessa siirrytään
vähitellen kiinteään ruokaan, joten ruokavalio monipuolistuu ja laajenee. Pienten lasten
ruoka-aineallergiat aiheuttivat perheissä huolta ja vaivaa. Ruokavalioon liittyvät kysy-
mykset ovat monimutkaisia ja vaativat ravitsemustieteen alan asiantuntemusta. Ymmär-
rettävästi ruokakysymykset koettiin pikkulasten perheissä ongelmallisina ja niiden kanssa
kamppailtiin.

Lapsen yksilöllisen ruokavalion löytyminen ja toteuttaminen oli prosessi, johon par-
haimmillaan osallistui vanhempien lisäksi ainakin lääkäri, ravitsemusterapeutti, neuvolan
henkilökuntaa ja koulun, esikoulun tai lapsen hoitopaikan henkilökuntaa. Yhteistyön
koordinointi oli puutteellista, ja pahimmassa tapauksessa perhe oli käynyt ensin ravitse-
musterapeutilla, jonka jälkeen oli lääkärin vastaanotto, ja vasta siellä päätettiin minkä-
laista dieettiä oli tarkoitus toteuttaa. Hoitohenkilöstön rooli ei tullut esiin, vaikka vanhem-
pien yhteistyökumppanina ja eri asiantuntijoiden avun koordinoijana sen olettaisi olevan
merkittävä.

Neuvola on perinteisesti ensimmäinen paikka, jossa perhe saa ohjausta lapsen ravitse-
muksesta. Keskusteluissa ei kuitenkaan eritelty, mikä osa ravitsemusneuvonnasta ja ruo-
kien välttämisohjeista oli neuvolan osuutta, tai mitä ohjausta tai tietoa oli mistäkin läh-
teestä hankittu. On myös hyvin todennäköistä, että perheet tekivät ravitsemukseen liitty-
viä kokeiluja oma-aloitteisesti. Yhteistä kaikille perheille oli, että dieettien kokeiluvaihe
koettiin raskaaksi.

Allergiatestaukset yleensä määräsi joko ihotautien tai lastentautien lääkäri, tai tes-
teissä käytiin yksityisen terveydenhuollon asiakkaana. Allergiatestaus ei ollut yksistään
riittävä kriteeri eliminaatiodieetin aloittamiseen, vaan ratkaisevassa osassa olivat lapsen
oireet. Esimerkiksi Jere oli kalalle testien mukaan allerginen, mutta hän saattoi syödä
kalaa oireitta. Vastakkainen esimerkki oli Niilo, joka reagoi kalaan iho-oireilla, mutta ei
ollut testien mukaan sille allerginen.

Kananmuna-allergia oli lähes kaikilla lapsilla ensimmäisten positiivisten testien jou-
kossa. Lapsen ruokavaliossa vältettiin kananmunaa, ja perheessä saatettiin joutua luopu-
maan leivonnaisten leipomisesta. Lapsen ruokavalio vaikutti koko perheen ruokavalioon,
jos oli vaikea kieltää lapselta ruokaa, jota itse söi. Äidistä ylipäätään ruuan kieltäminen
lapselta saattoi tuntua pahalta. Ruuan valmistukseen saatiin ohjeita, miten laittaa samaa
ruokaa koko perheelle käyttämällä esimerkiksi kananmunan korviketta.

Neljässä perheessä oli kokeiltu luontaisesti gluteiinitonta dieettiä. Kolmessa perheessä
dieetti oli myöhemmin purettu, koska ihottuma ei lievittynyt dieetin ansiosta. Yhdessä
perheessä allergiatestit olivat positiivisia muiden kotimaisten viljojen paitsi kauran osalta.
Tämän lapsen kohdalla dieettiä jatkettiin ohran, rukiin ja vehnän välttämisenä. Äidit
kuvasivat luontaisesti gluteiinittomaan dieettiin liittyvän leipomisen erityisen hankalaksi,
koska leipomukset eivät välttämättä aluksi nousseet ja tulos oli epätyydyttävä. Leipomi-
sen niksit kuitenkin oppi, ja tuotteita oli myös valmiina kaupassa.

Vaikka lapselta ei löytynyt testeissä ruoka-allergioita, vanhemmat olivat huomanneet
joidenkin ruokien pahentavan oireita. Oireita pahentavat ruuat jätettiin pois ruokavali-
osta. Esimerkiksi Veeralla kala, tomaatti ja sitrushedelmät aiheuttivat vanhempien mie-
lestä selkeästi oireita. Veera kuvaili itse, että omenan syönti aiheutti suun kirvelyä ja sil-
mien kutittamista. Joskus lapsilla kutisemisesta huolimatta teki mieli kyseisiä ruokia, esi-
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merkiksi Veeralla appelsiinia, ”kun se on hyvvää”. Veeralle ei kuitenkaan annettu appel-
siinia, kuten sisko asian ilmaisi:” vaikka se kuinka inisis.” Asian tekee monimutkaisem-
maksi se, että isompi lapsi ottaa itse ruokaa koulussa ja kotona, eikä ruokavalio ole enää
niin tarkasti vanhempien valvonnassa.

Jaana vältti kotona ruokia, joiden oli todettu aiheuttavan tai lisäävän lapsen kutinaa.
Muuten syötiin monipuolisesti, ja ruokavalio sisälsi marjoja ja hedelmiä. Esikoulussa kui-
tenkin noudatettiin lapsen kohdalla tiukempaa ruokavaliota perustuen enemmän yleisesti
allergisoivien ruokien välttämiseen kuin lapsen yksilölliseen ruokavalioon. 

”Onko ne siellä eskarissa paljon tarkempia, kun ne ei anna kallaakaan niin …vähän allergi-
nen, että saa se tuota ottaa kallaa, että ei se niin vaarallista, mutta ne ei anna.”

Aikaisemmin on vallinnut käsitys, että tiettyjä ruoka-aineita välttämällä voitaisiin kaikki-
en lasten atopiaa ennaltaehkäistä. Edelleen joidenkin lasten kohdalla vältettiin ns. yleises-
ti allergisoivia ruoka-aineita. Välttämisdieettien vaarana oli ruokavalion yksipuolisuus,
koska usein luovuttiin hedelmien ja vihannesten käyttämisestä. Raaoista vihanneksista ja
juureksista saadut oireet liittyivät siitepölyallegian ristireagointiin. Kun lapsi ei saa jotain
ruokaa, hän ei myöskään opi pitämään siitä. Äidit tiedostivat hyvin dieettien ongelmat ja
olivat huolissaan, saavatko lapset ruuasta kaiken kasvun ja kehityksen kannalta tarvitta-
van. 

”Ei kauheesti mistään kurkuista ja vihanneksista tykkää…vihanneksissahan on paljon sem-
mosta, jota se ei voi syyä, mutta niinkun ei niin kauhiasti ylimääräsestä tykkää, että pottua ja
lihhaa ja maitoa.”

”Joskus jää semmonen tunne, että nyt jää jotakin paitsi.”

Dieetit, kuten esimerkiksi luontaisesti gluteiiniton, oli tärkeää myös purkaa. Dieetti lope-
tettiin, jos siitä ei ollut hyötyä lapselle. Toinen syy on, että yleensä pienten lasten ruo-
ka-allergiat poistuvat ja lapsi oppii sietämään ruokia. Ruokavalion laajentamiseen eli
uusien ruoka-aineiden aloittamiseen, liittyi pelko ihottuman tai kutinan pahenemisesta.
Jerellä oli paljon allergioita, ja hän koululaisena oli tietoinen allergisten reaktioiden vai-
keimmista oireista ja pelkäsi niitä, kuten limakalvojen turvotusta.

”Banaanin se pystyy syömään, mutta ei mittää niinkun omenaa ja päärynää ja appelsiineja ja
luumuja ja tämmösiä ei sitte voi syyä. Sillä alakaa kutittaan suuta. …Eikä se sitte niinku
uskallakkaa, kun se nyt on kun se ite on lukenu näitä juttuja, niin se niinku pelekää sitäkin,
että tukehtuu, että tuota mennee niinkun, turpoaa kurkku.”

Pääosin perheet eivät pitäneet lapsen ruokavalion toteuttamista alkuvaiheen kokeilujen ja
opettelemisen jälkeen ongelmana. Lasten omat kommentit päiväkodissa tai koulussa
toteutetusta ruokavaliosta olivat positiivisia. Päiväkodeissa ja kouluissa oli monia muita-
kin lapsia, joilla oli oma ruokavalio. Etuna saattoi olla esimerkiksi parempi pää- tai jälki-
ruoka kuin muilla.

Äideillä oli paitsi huoli lasten ruokavaliosta, myös melkoisesti vaivaa ruuan valitsemi-
sessa kaupassa, ruuan laittamisessa ja leipomisessa. Varsinkin ruokavalion kokeiluvai-
heessa ruuan hankkimista ja valmistamista piti opetella. Jeren äiti kertoi, että heillä syö-
dään aina alusta asti laitettua ruokaa, koska valmisruuissa on aina jotain, mikä ei sovi lap-
selle. Lisäksi lasten syömistä piti vahtia. 
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”No nehän liittyy nämä mausteet siihen koivun siitepöllyyn ja nämä raa’at juurekset ja tuota
me ollaan aina syöty alusta asti laitettua ruokaa, että ei mittään näitä kaupan valmisruokia
oo pystyny laittaan. Niissä on niitä pippureita, joille se on allerginen.”

5.3.6 Tiedosta arjen taidoksi

Äidit olivat perheessä aktiivisia tiedon hankkijoita: he lukivat, etsivät tietoa Internetistä,
keskustelivat erilaisten ihmisten kanssa ja saivat osan tiedosta ammattihenkilöiltä. Van-
hemmat, varsinkin äidit, olivat huolissaan lasten hyvinvoinnista, joten he olivat motivoi-
tuneita etsimään tietoa ja oppimaan atopiasta. Ongelmana ei ollut tiedon puute, vaan
pikemminkin tiedon runsaus ja ristiriitaisuus. Tietotulvasta oli vaikea päättää, mikä on
luotettavaa tietoa ja minkä tiedon varaan oman ja lapsensa elämää rakentaa. Jokaisen tie-
donjyvän perässä juokseminen ja jokaisen ohjeen noudattaminen johti ”kokeilurum-
baan”, jonka lopputuloksena saattoi olla puhkiväsynyt äiti ja kiukkuinen lapsi. Kokeile-
miseen liittyi myös kysymys hoitovastuusta. Lapsi kävi neuvolassa ja terveyskeskuslää-
kärillä. Sen lisäksi hän saattoi käydä erikoissairaanhoidossa sekä ihotautien erikoisalalla
että lastentautien erikoisalalla, lääkärin yksityisvastaanotolla ja luontaisterapeutilla. Kai-
killa edellämainituilla todennäköisesti oli hieman erilainen näkemys siitä, miten ihoatopi-
aa hoidetaan. Kun tähän yhdistyivät sukulaisten, ystävien, työtovereiden ja lukuisten mui-
den ihmisten käsitykset, vanhemmat joutuivat lujille pysytellessään omassa näkemykses-
sään atopian hoitamisesta ja sen perusteluista juuri oman lapsen kohdalla. Jos omaa toi-
mintatapaa oli syytä ja halua muuttaa, vanhemmat joutuivat kriittisesti arvioimaan saa-
maansa tietoa, kokeilemaan sitä käytännössä ja pohtimaan kokeilun perusteella tiedon
käyttökelpoisuutta. Vasta sitten uusi tieto alkoi elää arjessa.

Tiedon suodattaminen ja puntarointi. Tietoa hankittiin aktiivisesti itse esimerkiksi
lukemalla tai liittymällä potilasyhdistykseen. Toisaalta myös koettiin, että ammattihenki-
löiltä ei saatu tarpeeksi tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisena terveydenhoitajaäiti
koki, että hän ei saanut kollegoilta ollenkaan tietoa. Perhe oli ratkaissut asian niin, että isä
käytti lapsia neuvolassa.

Virallisen terveydenhuollon ulkopuolista tietoa ja neuvoja perheet saivat mielestään
liikaakin. Perheet joutuivat pohtimaan kriittisesti ja valitsemaan, mitä tietoa, ohjeita tai
erilaisia tuotteita he valitsivat omaan tilanteeseensa. Ohje, ruoka tai tuote, joka sopi
yhdelle lapselle, ei välttämättä sopinut toiselle. Tai päinvastoin: ei sovi yhdelle, mutta
sopii mainiosti monelle muulle lapselle. Lasten suhteen oltiin varovaisia ja harkittiin tar-
koin, mitä tuotetta uskallettiin käyttää. Oman näkemyksen pitäminen esimerkiksi luon-
taistuotteiden suhteen ei tuottanut ongelmia, jos molemmat vanhemmat olivat yksimieli-
siä asiasta.

”Niitähän tuli niitä hyviä ohojeita ja mutta mää aina tavallaan sanonu, että saahan niitä oho-
jeita antaa ja neuvua saa, mutta huonua ei tarvi tykätä sitte, jos ei niinko kaikkia neuvoja
otakaan sitte tosissaan. Et niitä pittää niinko ite puntaroija, mikä on järkevää ja mikä ei.”

Perheen vanhemmilla saattoi olla keskenään erilaisia käsityksiä siitä, minkälaiseen tai
kenen tarjoamaan tietoon perustuen hoitoratkaisut tehdään. Vanhemmilla saattoi olla usei-
ta eri tietolähteitä, ja he luottivat kumpikin erilaisiin näkökulmiin asiasta. Eräs äiti luotti
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television ajankohtaisohjelman asiantuntijan tietoon luomumaidon allergioilta suojaavas-
ta vaikutuksesta ja omaan aikaisempaan hoitamisen kokemukseensa. Isä puolestaan luotti
enemmän viralliseen käsitykseen ja neuvolan ohjeeseen antaa lapselle äidinmaidon puut-
tuessa äidinmaidonkorviketta. Vanhempien erilaiset näkemykset saattoivat johtua myös
siitä, että he olivat saaneet keskenään erilaista tietoa tai tulkinneet asian eri tavoin. Täl-
löin ristiriitana oli epävarmuus siitä, kumman tieto piti paikkansa.

”Me oltiin niin sekasin. Me kiistellään niinkun isän kanssa sitten, ko toiselle on sanottu
toista ja toiselle toista, ko me ei oo päästy niinku yhessä välttämättä niinku käymään, ko
meillä tämä toinen lapsi on ja miehellä työt. Ni toiselle on sanottu toista ja toiselle toista,
niin me on sitten vielä kotona nahisteltu niin sekin vielä pahentaa sitä.”

Ammattilaisilta saatu tieto ja ohjaus koettiin hyväksi, jos se kohdentui oikein perheen tie-
don tai tuen tarpeeseen. Oppimista yrityksen ja erehdyksen kautta kuvattiin rankaksi, eikä
se ollut lapsen edun mukaista. Joskus hoidon ohjauksessa onnistuttiin rakentamaan ylei-
sempi malli tai periaate, joka sai vanhemmassa aikaan oivalluksen. Havaintoja onnistu-
neesta voiteiden käytön ohjauksesta tein 22.4.–3.5.2002 lomakeaineiston keräämisen
yhteydessä, kun ihotautihoitaja ohjasi vanhempia. Palautetta tuli vanhempien tyytyväisi-
nä ilmeinä, sanallisessa muodossa ja Esterin äidin haastattelussa. Ohjaustilanteessa käy-
tiin ensin läpi, millaisia perusvoiteita lapsella oli käytössä ja miten ne olivat sopineet ja
auttaneet. Toiseksi selitettiin, millaisia vaihtoehtoja oli olemassa ja millä perusteella eri-
laisten voiteiden valinta missäkin ihon tilanteessa kannattaa tehdä. Kolmanneksi mietit-
tiin yhdessä, oliko syytä muuttaa nykyistä perusvoidetta rasvaisempaan vai enemmän vet-
tä sisältävään suuntaan. Vaihtoehtojen kokeilemista ei voinut kokonaan välttää. 

”Jotenkin niin hajanaisesti se tieto, et en mää ymmärrä, et miks vaan niinku annetaan niitä
rasvatuubeja kouraan ja sanotaan, että kokeilkaa, että kyllä mää sen ymmärrän, että sitte pit-
täähän se kokkeilla se mikä soppii jollekkin iho..ihimiselle se rasva, mutta tuota vähän vois
niinko niistä voiteista antaa jotakin muutakin tietoa ko lyyä niitä pikkutuubeja kätteen.”

”Tuntu hullulta täällä tänä päivänä, ko mulle selitettiin, että mitä rasvaa laitetaan mihinkin ja
tällä tavalla näin niin, en mää ollu aatellu ees, että mää oon vaan laittanu aina jotakin rasvaa
sille, että niillä on niinku niin iso merkitys siinä. Ja sannoohan sen nyt järkikin, nyt ku aatte-
lee, että minkälainen ero niissä on, että toisessa on vettä vaikka kuin palijon ja toisessa ei.”

Kokeilemisen toivo ja epätoivo. Kokeileminen liittyi kaikilla pienten lasten perheillä jos-
sakin vaiheessa jokapäiväiseen elämään. Kokeileminen oli merkitykseltään positiivista
erilaisten hoitovaihtoehtojen kokeilemista, jolloin siihen liittyi vahva toivon elementti.
Allergioiden löytymiseen ja välttämiseen liittyi iho- tai veritestien lisäksi usein myös
kokeileminen eli esimerkiksi ruokien välttämis-altistustestit. Erilaisten hoitojen kokeile-
minen alkoi perusvoiteiden kokeilemisesta: mikä perusvoide missäkin vaiheessa oli hyvä,
mikä tuntui lapsesta hyvältä ja minkä hän hyväksyi. Kokeiltiin erilaisia hoitomenetelmiä,
esimerkiksi valohoitoa tai uusia lääkevoiteita, kuten takrolimuusia tai pimekrolimuusia.
Kokeileminen tapahtui turvallisesti hoitovastuussa olevan lääkärin valvonnassa. Kokeile-
minen perustui tutkittuun tietoon tai vakiintuneisiin, hyviksi havaittuihin hoitokäytäntöi-
hin. Pienillä lapsilla erilaisten uusien lääkinnällisten hoitomenetelmien kokeileminen
aloitettiin usein osastohoitojaksolla, jolloin siihen liittyi myös ohjausta ja neuvontaa. Esi-
merkiksi valohoidon tai takrolimuusihoidon aloittaminen tapahtui yleensä osastolla. 

Kokeilemalla saatiin selville esimerkiksi lapsen kumiallergia, ja tämän tiedon avulla
osattiin välttää vaatteissa kumia:
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”Sitte se sano, että kokkeilla sitä, että antaa sille ilimapallo, että miten se siihen, niin se
aivan meni punaseksi…Pikkuhousut pittää olla semmoset, jokka on sisällä se kuminauha”

Takrolimuusia tai pimekrolimuusia kokeili kolme lasta. Lisäksi yhdessä perheessä kokei-
lusta luovuttiin, koska perhe piti valmistetta liian kalliina. Niilon äiti arvioi lapsen ihon
paranemisprosessissa ratkaisevimmiksi allergiatekijöiden löytymisen ja niiden välttämi-
sen sekä takrolimuusivoiteen käytön. Hän oli myös hyvin selvillä siitä, että ihon lehah-
dukset hoidetaan kortisonivoiteella. Takrolimuusin käytön yhteydessä äiti ja Niilo kävi-
vät tiheästi osastolla tai poliklinikalla kontrolleissa, jolloin syntyi tiivis yhteistyösuhde
ihotautihoitajiin ja -lääkäreihin. 

”Me ruvettiin kokkeileen sitä takrolimuusia…niin tuota kasvothan saatiin heti
hyväksi…vartalolla joskus varmaan heinäkuussa viimein päätettiin, että pannaan sitä väke-
vämpää tai vahvempaa takrolimuusia sitä nolla piste ykköstä ja sillä on aika hyvin sitte
saatu kumminkin hillittyä tuota ihoa.”

Kokeileminen oli myös epätoivoista tarttumista jokaiseen ohjeeseen tai neuvoon ikään
kuin viimeisenä oljenkortena, jolla yritettiin saada aikaan ihme eli ihottuman lopullinen
katoaminen. Epätoivoiseen kokeilemiseen liittyi myös tiedon kritiikitön vastaanottami-
nen ja ammattilaisten riittämätön tuki. Kokeilurumba oli erään perheen isän käyttämä
nimitys ajanjaksolle, jolloin perheessä kokeiltiin erilaisia keinoja, joilla yritettiin poistaa
lapsen atooppinen ihottuma. Perheissä epätoivoiseen kokeiluun kuului ruuan välttämistä,
josta ei löytynyt apua, koska lapsen ei todettu olevan allerginen millekään ruoka-aineelle.
Seurauksena kuitenkin oli lapsen liian yksipuolinen ruokavalio ainakin kokeilujen aika-
na. Perheen tilanteeseen liittyi kokemus heittopussina olemisesta, koska perheellä oli
kontakteja useisiin eri lääkäreihin, eikä kukaan tuntunut kantavan hoitovastuuta lapsesta.
Äidin aloitteesta joku monista lääkäreistä kirjoitti takrolimuusireseptin ja lääkettä kokeil-
tiin ilman asianmukaista ohjausta ja valvontaa, joten tuloksetkin olivat huonot.

Perheissä vältettiin eläimiä, hajusteita ja hajuja, huolehdittiin riittävästä siivouksesta,
saneerattiin asunto matoista, tekstiileistä ja karvaleluista tai jopa vaihdettiin asuntoa.
Kokeiltiin, auttaako sinisen värin välttäminen lapsen vaatteissa. Lapselle kokeiltiin luon-
taistuotteita ja homeopaattisia tuotteita. Mikään ei välttämättä auttanut. Kokeilurumba
johti pahimmillaan äidin väsymiseen eikä ollut lapsen edun mukaista. Eeron äiti puoles-
taan totesi tyynesti, että kun ei kerran eliminaatiodieetti auttanut, annetaan sitten kaikkea
ruokaa – lopetettiin siis turha välttäminen.

”Mää kyllä kokkeilin ihan kaikki konstit sillon, mää jätin joku puhu, että tummansiniset
vaatteet voi tehä ihottumaa, mää jätin ne pois, sitten mää jätin puluverit pois, että kuuessa-
kympissä vaan pessiin, jos ei oo taharoja. Sitten mää vein kaikki karvanallet pois ja ÄITI
NAURAA. Ei mikkään auttanu. Sitte mää antoin vaan velliä ja maitoa sillon alussa, ni ei
sekkään auttanu, niin mää sitten alakoin antaan kaikkia, mää aattelin, että ko ei auta, niin
annetaan sitten kaikkia.” 

Dieettien kokeileminen. Dieettien kokeileminen liittyi osittain virallisen terveydenhuolto-
järjestelmän ohjeisiin, joiden mukaan esimerkiksi vältettiin kotimaisia viljoja ja sitten
yksitellen kokeiltiin, tuleeko niistä lapselle oireita. Toisaalta myös ympäristö antoi auliis-
ti ohjeita ruokavaliosta, ja vanhemmat itse miettivät ruuan vaikutusta ja yhteyttä ihottu-
maan. Ajatus oli, että koska lapselle syötetään vääränlaista ruokaa, hänellä on ihottuma.
Se, millaista on ”oikeanlainen” ruoka, riippui vanhempien mukaan ohjeen antajasta.
Usein ”oikeanlainen” ruoka kuvattiin luomuruuaksi. Ruuan oikeellisuuteen liittyi lisäksi
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kysymyksiä: saako syödä lihaa ja minkälaista lihaa voi syödä, tai minkälainen maito on
lapselle hyväksi. 

”Syötetään vääränlaista ruokaa, pitäs olla luomuruokaa…et sitten jostain kuulee, tai niinkun
neuvotaan, että ei sais syöttää jotakin lihhaa, pitäs syöttää pelkkää kanaa tai sitten toinen
sannoo: ei saa syöttää kanaa, koska se on tuota noin teollisesti kasvatettu.” (äiti)

”Kananugetti on mun herkkua.” (Veera)

”Ei sen kummemmin sitä ruokavalioa oo sitten ruvettu rukkaamaan, muuta kun nämä ylei-
simmät allergisoivat pois siitä.” (isä)

Ruuan välttämiseen liittyi myös paljon tunteita. Äidistä tuntui esimerkiksi pahalta, kun
lapsi kysyi, saako syödä pullaa – varsinkin, jos äiti tiesi, että lapsi rakasti pullaa mutta oli
kananmunalle allerginen. Eliminaatiodieetin purkaminen myös pelotti, koska lapselle saa-
vutettu hyvä tilanne saattaisi huonontua. Lapsen edun vuoksi oltiin valmiita kokeilemaan
aina uudelleen. Toivo välttämisen parantavasta vaikutuksesta kääntyi epätoivoiseksi,
pakonomaiseksi yrittämiseksi.

”Kaikki on yritettävä, että sitä ei antas ikinä itelle anteeksi, jos ei kaikkea yrittäs lapsen
takia.” 

”Me aina tehhään päätös, että nyt ei syyä, kokkeillaan taas, että jos se nyt auttaski.”

”Ettii semmosta pelastusrengasta, että jos minä teenkin tällä tavalla, niin yks kaks simsala-
bim, sitä ei ennää ookkaan tuota ihottummaa.”

Lapset valitsivat varttuessaan ja itsenäistyessään yhä itsenäisemmin ruokia, joita söivät.
Usein noudatettiin periaatetta, että jos ruoka-aineesta, esimerkiksi mansikasta, ei tule
oireita, lapsi voi sitä syödä. Esikoulussa kuitenkin noudatettiin ns. yleisesti allergisoivien
ruoka-aineiden välttämisdieettiä eli oltiin tiukempia ruokavaliossa kuin kotona. Koulussa
ruokailu oli lapsen omalla vastuulla. Koululaiset viettävät koulun jälkeen aikaa yksin
kotona. Vanhemmat eivät enää kyenneet kontrolloimaan lasten syömistä yhtä tarkasti
kuin pienenä, vaikka olisivat halunneetkin.

Vaihtoehtoisten hoitomuotojen kokeileminen. Lähes kaikki perheet tiesivät luontais-
tuotteista ja vaihtoehtolääkinnästä atooppisen ihottuman hoidossa. Luontaistuotteista oli
kokeiltu tyrniä, helokkia, sinkkiä ja maitohappobakteereita. Homeopaattisia lääkkeitä ja
lymfaterapiaa oli myös kokeiltu. Enemmistö perheistä kuului niihin, jotka eivät ollen-
kaan käyttäneet vaihtoehtoisia hoitomenetelmiä. Näissä perheissä katsottiin, että riittävää
tutkimusnäyttöä asian puolesta ei ollut tai että joku tuotteen ainesosa ei sopinut lapselle.
Viimeksi mainitussa tapauksessa äiti oli huolellisesti perehtynyt siihen, mitä tuotteet sisäl-
sivät.

”Nyt on joku uus tämä ternimaitojuttu, joku tämä jotakin kapseleita. Niin tuota ne kuu-
lemma auttaa atooppisen ihottumaan, mutta kun se on tässä se kapseli on tehty tuota niin
jostakin koivun osasta, no eihän sitä uskalla Jerelle antaa, kun se on allerginen.” 

Veeran perhe koki, että ystävälliset sukulaiset ja tuttavat olivat jopa painostaneet heitä
kokeilemaan luontaistuotteita. He olivat kuitenkin systemaattisesti kieltäytyneet, koska
lapsi ei heidän mielestään osaa samalla tavalla kertoa mahdollisista haitallisista vaikutuk-
sista kuin aikuinen.
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”Joskus siitä on joutunu käymään aika kiivaitakin yhteenottoja, että ja ohan meille tosiaan
kannettu jos minkä näköstä rasvaa ja pilleriä ja juomaa ja kaikkia ja kaikki ne on kyllä ros-
kiin menny.” 

Osa luontaistuotteita kokeilleista luopui hoidoista, koska niistä ei saatu hyötyä. Eräässä
perheessä taas jatkettiin esimerkiksi helokin antamista, koska siitä ei ollut myöskään hait-
taa. Tiedon karttuessa äiti siirtyi käyttämään maitohappobakteerikapselien sijasta maito-
valmisteita, joissa oli maitohappobakteeria. Vastaavasti tyrnikapselin sijaan hän antoi lap-
selle muutaman tyrnimarjan. Vaihtoehtoisista hoitomuodoista ei tullut esiin haitallisia
kokemuksia, paitsi lymfahoito jäi yhteen kertaan kovan turvotuksen takia. 

”Se jalakapohojista niitä lymfapisteitä ärsytti niin, että ne kuona-aineet ja nämä muut …nää
allergiatekijät sun muut sais kyytiä ja ne lähtis niinkun elimistöstä pois nopiampaan eli se
sehän sano, että se mennee pahemmaksi. Ei se nyt oikein vastannu tarkotusta, että se oli niin
kauhean turvoksissa se poika, että ei ne hoijossa uskaltanu pittää, kun ne eppäili, että se
tupehtuu. Että sillä on niinku täältä sillä nämä solomukkeet tietenkin kaulassa turpos, niin ei
sillä niinkun täältä sisältä sillai painanu mittää, mutta tuota niin minä muistan me tultiin sil-
lon justiin OYKS:iin ja meiltä kysyttiin, että onko tämä sinun mielestä turvoksissa, kun
eihän ne tietenkään tienny, minkä näkönen se on. Minusta tuntu, että se hölsky oikein…Sitä
ois pitänyt ottaa kymmenen kertaa, mutta en minä ennää toista kertaa menny…Ne sano, että
sehän tehos, niin ei se minun mielestä nuin rankasti saa tehota.”

Iho lehahti – mitä on tehty tai jätetty tekemättä? Vanhemmille oli tärkeää yrittää löytää
keinoja parantaa lapsen ihottuma. Paranemisen ajatukseen liittyi atopian syyn löytymi-
nen, jonka poistaminen johtaisi paranemiseen. Jos ihottumaa pahentavana tekijänä on
jokin allergia, allergeenin poistaminen tai välttäminen on tärkeää. Sen vuoksi allergioita
etsittiin allergiatesteillä ja välttämis-altistuskokeilla. Osittain syyn etsiminen oli aiheellis-
ta ja syy–seuraus-logiikka toimi, mutta vain osittain. Ihon lehahdusten syytä ei aina saa-
da selville, koska kyseessä on monimutkainen ilmiö, jossa ei ole yhtä tai kahta selittävää
tekijää. Vastuulliset vanhemmat tarkkailivat lastaan ja hänen ihoaan. Iho oli ajoittain hyvä
ja välillä huonompi – ihottumassa ja rikki raavittu. Ihottuman hyvät ja huonot vaiheet
vuorottelivat. Huonoja vaiheita kuvattiin ihon lehahteluna. Jokaisen ihon lehahduksen
yhteydessä vanhemmat pohtivat, mistä se johtui: mitä oli tehty, jätetty tekemättä, annettu
lapselle tai jätetty antamatta. Lehahduksien syitä etsittiin lapsen syömisestä, siitä oliko
häntä pesty ja rasvattu tarpeeksi, oliko kotona siivottu tarpeeksi tai vaikuttiko asuinympä-
ristö ihottumaan.

Ihon lehahtelu ja paranemis- ja pahenemisvaiheet olivat omiaan ylläpitämään tai luo-
maan toivon ja epätoivon ajatuksia. Jokainen hyvä vaihe oli toivo ihottuman lievittymi-
sestä tai jopa paranemisesta ja jokainen huono vaihe oli paluuta välillä epätoivoiseenkin
kutinan, raapimisen ja hoitamisen kierteeseen. 

”Toisena päivänä näyttää ok, että nytkö tämä meni ohi ja seuraavana päivänä se on ihan
sitte…” 

”Kyllähän se välillä saattaa lehahtaa, en tiiä miksi. Alakuviikosta oli tosi hyvä se iho ja ko
mää menin sinne perjantaina sinne lääkärille, ni se oli aivan hirviä. En nyt tiiä, mitä mää oon
antanu, että ko se on noin hirviä tuo iho, niin lääkäri meinas, että se on semmosta aaltoilua,
vaikkei mittään annakaan.” 

Lapsia hoidettiin huolella, tehtiin kaikki voitava ihottuman helpottamiseksi ja toivottiin
sen paranemista. Kun kaikesta huolimatta ihottumaa oli lapsella tai se paheni ajoittain,
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varsinkin äidit kokivat syyllisyyttä siitä, olivatko osanneet hoitaa tarpeeksi hyvin ja oli-
vatko tehneet varmasti kaikkensa lapsen hyväksi. Äidin syyllisyydentunteet saattoivat
liittyä myös ajatukseen, että on itse jollakin teollaan raskausaikana voinut saada aikaan
lapsen atooppisen ihottuman. Joskus epäasiallinen kohtelu kääntyi äidin tunteeksi omasta
syyllisyydestä. 

 ”Niin ja joskus tullee semmonen syyllisyys, että mitä se on nyt saanu, ku se nuin hirveenä
rappaa tai mikä nyt on huonosti.”

”Mut sit me mentiin sinne (lääkäriin), niin sillä oli hyvässä kunnossa välillä se iho ja sit
mentiin sillon, niin no :’mitä te täällä teette?’, suurinpiirtein sanottiin meille, että eihän teillä
oo mittään hättää, että ollaan me nähty pahempiakin ja …tuntu semmonen oikeen syyllisyys
tuli sitte, että miks me oikeestaan tänne tultiinkaan.” 

Ihon lehahduksen syyn etsimiseen liittyi joskus myös syyllisen etsiminen: kuka oli anta-
nut tai tehnyt jotain, joka sai lapsen ihon huonompaan kuntoon? Välttäminen sinänsä oli
perusteltua allergian aiheuttajan, esimerkiksi eläinten, karttamista. Äidin tavoite oli lap-
sen paras. Samalla hän tuli syyllistäneeksi toisia ihmisiä, koska tilanne hänen tulkintansa
mukaan aiheutui toisista ihmisistä ja heidän teoistaan.

”Siellä on lehmiä, siellä on kissoja, varsinkin mummun kanssa on ollu vaikiaa, se ei oo tah-
tonut ymmärtää, että me ei voija käyä, …no isi kerran vei lapsen vähän niinko äitiltä varkain
ja kyllä se oli meleko mustanpuhuva sitten seuraavana päivänä, ko se hoksas, että kyllä se ei
niinko turhaa ollu se tuota se äitin karttaminen.”

5.3.7 Arkista välittämistä ja kesäisiä unelmia 

Kun kysyin, miten perheet ammentavat voimat arkeen tai mikä helpottaisi arkea, minulle
vastattiin esimerkiksi näin:

”Minkälaisen kasvatuksen me ollaan saatu ja miten meijän vanhemmat on huomioinu mei-
dät ja minkälaiseksi me koemme itsemme nytte ja voimmeko me elää sataprosenttisesti lap-
sille vai elämmekö sataprosenttisesti itselle, vai elikkä voimmeko antaa rakkautta ulospäin
vai olemmeko me itte vain rakkaudenkipeitä…” (Jaanan isä)

”En mää kyllä ossaa sannoo, että mikä nyt hirveesti helepottas, koska ei siihen mittään tai-
kakonstia oo.” (Niilon äiti)

Perheen voimavarat eivät olleet riippuvaisia yksittäisistä tempuista: ”tee niin, tee näin,
niin jaksat suorittaa ja suoriutua arjesta”. Kysymys oli enemmän siitä, millainen ihminen
on, millainen on oma perhetausta ja lapsuudenkodin arvot ja millaisiksi omat arvot ja per-
heen arvot ovat muotoutuneet. Myös Jeren äiti pohti omaa ja miehensä saamaa kasvatus-
ta ja sen vaikutusta omien lasten kasvatukseen ja perheen toimintatapoihin. Äiti iloitsi sii-
tä, että lapset viihtyivät kotona eivätkä viikonloppuisin viettäneet aikaa kavereiden kanssa
”ryyppäämässä”.

Perheiden jaksamiseen ja hyvinvointiin vaikutti elämän kokonaisuus. Perheiden elä-
mässä oli atopian lisäksi muitakin murheita ja ilonaiheita. Esimerkiksi isovanhemman
kuolema, äidin oma selkäleikkaus, toisten sisarusten sairaudet tai aviopuolison kiireet
aiheuttivat väsymystä ja mielipahaa, eikä lapsen ihon hoitamiseen aina ollut voimava-
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roja. Näihin tilanteisiin perheissä toivottiin ulkopuolista apua, kuten esimerkiksi kodin-
hoitajaa. 

Yhteen hiileen puhaltaminen. Perheen kiintymyssuhteista, perheenjäsenistä välittämi-
sestä tai rakkaudesta ei keskusteluissamme suoraan puhuttu. Lapsista huolenpito, välittä-
minen ja rakkaus konkretisoituivat arjen tekoina, esimerkiksi viidessä perhessä äiti oli
jäänyt kotiin hoitamaan lapsia. Toinen työssä käyvistä äideistä oli koululaisen vanhempi.
Äidin kotiinjäämisessä tarkoitus oli lasten edun laittaminen perheessä ensimmäiselle
sijalle. Oliko kotiin jääminen paras mahdollinen ratkaisu, ei aina ollut itsestään selvää
(vrt. s. 101). Jokainen perhe teki omassa elämäntilanteessaan itselleen parhaita mahdolli-
sia ratkaisuja.

Äidit kertoivat ylpeinä lapsistaan, esittelivät ainutlaatuisia lapsiaan ja hoitivat heitä
niin hyvin kuin osasivat. Lapset olivat äitien mielestä terveitä ja hyvin kehittyneitä,
vaikka heillä oli iho-ongelma. Perheen yhtenäisyys ja ”yhteen hiileen puhaltaminen”
koettiin arjessa tärkeäksi. Arjessa välittäminen oli yhdessä tekemistä tai kotitöiden jaka-
mista. Joissakin perheissä isä huolehti lapset harrastuksiin ja oli muutenkin aktiivinen las-
ten arkeen osallistuja. Lapsille haluttiin antaa mallia perhe-elämästä esimerkiksi viettä-
mällä yhteisiä koti-iltoja viikonloppuisin.

Toimiva parisuhde antoi voimia arkeen. Parisuhteen hoitamisen merkitystä tuotiin
esiin esimerkiksi asioista avoimesti puhumisena. Vanhempien kahdenkeskisiä hetkiä,
joissa voitiin keskustella perheen asioista, pidettiin tärkeinä. Ajoittain vanhempien keski-
näisille keskusteluille jäi perheissä liian vähän aikaa. Erilaiset näkemykset tai eri lailla
ymmärretyt ohjeet lapsen ihoatopian hoitamisesta aiheuttivat joskus ristiriitatilanteita
vanhempien välille. Parisuhde oli välillä myös koetuksella, ei pelkästään atopian, vaan
monenlaisten perheeseen kohdistuvien paineiden takia. Paineita aiheutti esimerkiksi se,
että isät olivat paljon poissa kotoa: töissä, työmatkoilla ja opinnoissa. Jännitteitä vanhem-
pien väliltä purettiin myös riitelemällä. Äärimmillään tilanteita kuvattiin kantapäät vas-
takkain olemisena. Toisaalta vastoinkäymisistä yhdessä selviytymisen ajateltiin lujittavan
vanhempien välejä.

”Tuli nämä paineet – tietenki sitä riijelläänkin palijon helepommin ni niin kumminkin, ko se
on niinko selevitetty, ei me varmaan kunnolla tapella kun kerran kymmenessä vuojessa, niin
tavallaan siinä on sitten kiinteämpää ja arvokkaampaa.”

Isovanhempien tai muiden sukulaisten tai tuttavien tukea lasten hoidossa ja perheen arjes-
sa oli aika vähän, mutta sitä arvostettiin ja kaivattiin. Jos äiti saattoi luottaa lapsensa mui-
denkin, joko sukulaisten, tuttavien tai ammattilaisten hoidettavaksi, hänen oli mahdollis-
ta itse irrottautua kodista ja virkistäytyä tai levätä rauhassa. Äidin jaksaminen oli koetuk-
sella, jos hän koki olevansa lapsen ainut hyvä hoitaja eikä voinut jättää lasta kenellekään
muulle hoitoon, ehkä isää lukuunottamatta. Osittain oli kysymys siitä, että äiti ei luotta-
nut muihin lapsen hoitamisessa, ja osittain saattoi olla kysymys tukiverkostojen puuttumi-
sesta. Isovanhemmat olivat iäkkäitä ja sukulaiset kaukana, eikä yhteiskunnan apua ollut
tai sitä ei haettu. Toisaalta äidit tunnistivat lapsen ja äidin ainutlaatuisen kiintymyssuh-
teen.

”Sitä ei voi sillai niin vappaasti viiä ees, että veis sen nukkuun johonkin ja lähtis johonkin,
koska ei ne saa sitä kahottua että sillä pyssyy sukat käjesä tai pantua päivällä sitä rättiä sille
naamaan, jos se sitä tarvii tai et ko ei sillä sitä toista äitiä oo.” 
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Äidit tiedostivat, että omasta jaksamisesta oli pidettävä huolta. Jokaisella äidillä oli kei-
noja ylläpitää omaa jaksamistaan. Tärkeää oli joku oma harrastus tai hetki pois kotoa.
Omaa, henkilökohtaista aikaa jäi äideille niukasti.

”Minä kuuntelen klassista musiikkia palijo. Ja kesällä minulla on piha, puutarha, minä siellä
oon kyykkimässä.”

Perhekeskeisyyttä tuotiin esiin useissa perheissä. Varsinkin vauvaperheessä elämää elet-
tiin lapsen ehdoilla. Vauva kuvattiin jopa elämän sisällöksi. Sillä, miten keskeisen roolin
ja suuren vallan lapsi ja hänen atopiansa saivat perheen arjessa, oli merkitystä koko per-
heen hyvinvoinnille. Joissakin perheissä atopialle oli oma aikansa ja resurssinsa. Joissa-
kin tilanteissa atopia alkoi hallita perheen elämää (kertomus atopian mahdista s. 103). 

”Sillon ku on tuota ni huolestunein tavallaan, niin tullee semmonen kauhee, että hyvänen
aika, nyt tälle pittää jotain oikein konkreettista oikein satsata oikein kunnolla tähä, että sit
taas välissä huomaa, et ei pakko se on jostakin pitää perheelle tulla elanto ja niin poispäin,
että siihen on tietty tavallaan resurssi ja aika kuitenkin käytettävissä ihmisellä sen ongelman
hoitamiseen.” 

Koti työpaikkana – ansiotyö henkireikänä. Perheiden isät kävivät ansiotyössä tai olivat
yrittäjiä. Äidit pohtivat ansiotyön ja perheen yhteensovittamista. Jokainen oli päätynyt
ratkaisuunsa omista ja perheen lähtökohdista. Neljässä perheessä äiti oli jäänyt kotiin hoi-
tamaan alle kouluikäisiä lapsia. Kotiäidit olivat päävastuussa lapsista ja kotitaloustöistä.
Taloudellisesti äidin kotiin jäämistä kannustivat alle kolmivuotiaan lapsen kotihoidontuki
ja sairaan lapsen hoitotuki. Toisaalta aina ei ollut helppoa saada allergiselle lapselle sopi-
vaa hoitopaikkaa. Hoitopaikan piti esimerkiksi olla ”karvaton” eli lapsilla ja hoitajilla ei
saanut olla kotielämiä.

Yhdessä perheessä äiti oli työtön, ja yhdessä perheessä äiti oli vielä äitiysvapaalla ja
siksi kotona. Äitiysvapaalainen palasi työhön tutkimuksen aikana. Toisen koululaisen äiti
oli ansiotyössä koko ajan. Hän koki, että sama hoitotyö jatkui sekä työssä että kotona,
koska hän toimi hoitoalan ammatissa. 

”Joskus kyllä tuntuu kieltämättä, että ei niinkun, ei niinku jaksa, että siellä kotona oottaa
samat, melekeen samat asiat kun töissä, että ei oo, ei niinku tavallaan niinku katkia se työ
tavallaan.”

Kotiäidin roolia pidettiin tärkeänä ja arvostettiin lapsen tai lasten ja koko perheen hyvin-
voinnin kannalta. Silti se ei aina ollut äidille helppo tai itsestään selvä ratkaisu. Siinä,
missä toinen äiti koki olevansa etuoikeutettu jäädessään pois työelämästä, toinen koki,
että hän oli joutunut pakosta tekemään ratkaisunsa jäädä kotiin. Kotiin jäämistä väritti
äidin velvollisuudentunne lasta kohtaan. Äiti pohti myös, miten lapsen kanssa vietetyt
vuodet vaikuttavat tulevaisuudessa hänen sijoittumiseensa työelämässä. Ansiotyö saattoi
olla äidille lepoa ja vastapainoa lapsen ja kodin hoitamisesta. Jaanan äiti kävi töissä
osa-aikaisesti ja koki, että se käy vaihtelusta ja virkistää.

”Tuommonen pieni, muutaman tunnin viikossa, niin se on sopiva, että …vaihtelustakin se,
että ei aivan lyhisty sinne kotia.”

”Ko lapsi oli niin kauheen raskas hoijettava, niin se oli kumminkin se kahdeksan tuntia, ko
oli töissä, niin se oli ko lepua siinä välillä.” 
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Työssäkäyvät isät tekivät ansiotyön ohella esimerkiksi kodin rakentamiseen tai remontoi-
miseen ja pihan hoitamiseen liittyviä töitä ja lisäksi auttoivat lasten hoitamisessa. Jokai-
sessa perheessä oli oma tapansa jakaa kotitöitä perheenjäsenten kesken. 

”Meijän isäntä pessee pyykit ja se huolehtii pyykkihommat.”

”Meillä on keskuspölynimuri, onneksi me laitettiin tuohon ihan Jereä varten, niin tuota, se
hoksaa, että hänpä alakaa imuroimaan. Se saattaa Jere sitte imuroija.” 

Kesään ja lomaan kohdistuvia odotuksia ja toiveita. Kesäaurinko vaikutti atooppiseen
ihottumaan joko helpottavasti tai pahentavasti tai ei vaikuttanut lainkaan. Jotkut lapset
nauttivat auringosta, mutta toiset joutuivat pitämään pitkähihaisia paitoja ja housuja kuu-
mallakin ilmalla.

”Kesällä taas oikeen semmoset kuumat helteet, ni kyllähän sitä toisaalta ku piti niinko terot-
taa, että nyt on niitä ainuvia huippuhetkiä taas Jaanalle, että nyt oot ihan alasti ulukona tai
pikkarisilleen siellä, että kaikki sais mahollisimman palijo aurinkoo.” 

”Miltä susta tuntuu, tuntuuko se paremmalta kesällä vai talvella, vai onko mittään erua?”
(haastattelija)

”Ei mittään eroa.” (Veera)

”Ei oo eroa. Onko äitin mielestä kans sillä tavalla, että ei oo niinko kesällä iho parempana?”
(h)

”No minusta sillä ei oo mittään erua, että.” (äiti)

Kesä ei tuonut Niilolle tai Pirkolle helpotusta, vaan jopa päinvastoin. Ihoa suojattiin myös
kesällä vaatetuksella sekä auringolta että raapimiselta. Myös siitepölyallergia hankaloitti
joidenkin lasten kesää. Valoherkillä lapsilla iho reagoi epäsuotuisasti auringonvalolle, ja
ulkona olemista joutui rajoittamaan.

”No minä en saa niinku ulukona esimerkiksi auringossa kovin, kovin sillai kauan olla, että
minä en saa aurinkorannalla löhötä. Se aurinko reagoi tähän ihhoon sillai.” (Jere)

”Käytätkö sinä niitä aurinkosuojavoiteita?” (haastattelija)

”Joo, mutta niskat voi pallaa esimerkiksi, jos minä en käytä kesällä niskassa aurinkovoijetta,
niin voi sillai pallaa vähän iho sitte ja siihen tullee sitä ihottummaa sitte.” (Jere)

Kesällä perheillä oli lomien vuoksi enemmän aikaa toisilleen, ja kesä tuntui helpommalta
ajalta. Isät olivat lomalla jakamassa kotitöitä ja voitiin matkaillakin. Automatka saattoi
olla lapsen kannalta tuskastuttavan kuuma ja kutiseva. Matkan tekemistä täytyi suunnitel-
la niin, että se ajoittui mahdollisimman viileään ajankohtaan ja kaikki tarvittava hoitoväli-
neistö tuli lapselle mukaan. Luonnonvedessä uiminen toi helpotusta kuumottavalle ja
kutiavalle iholle.

Kesään liittyi paljon odotuksia ja toiveita perheissä. Kesä oli yhdessäolon ja lomailun
aikaa, mutta myös koti- ja pihatöiden tekemisen aikaa. Perheille oli tärkeää tehdä asioita
yhdessä. Parhaimmillaan koko perheen stressi laukesi ja lapsen ihokin näytti voivan
paremmin.

”Oottaa innolla kesää, että mies on sitten enemmän kotona ja on sitten se helepottaa sitten
ko aurinko, mutta toivon vaan, että on hyvä kesä, että viime kesä ei niin kauheen hyvä ollu.”

”Ester on palijon pirteämpi ollut, se ei oo niin kiukkunen ja sitten että, tuota itelläkin on sit-
ten ollu paljon helepompi henkisesti, että ei oo semmosta stressiä ollu siitä ihon hoitami-
sesta.”
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Kertomus atopian mahdista. Ester oli perheen esikoinen. Tutkimuksen alussa hän oli kol-
mivuotias ja viimeisellä tapaamiskerrallamme kohta nelivuotias tomera neiti. Perheessä
oli myös nuorempi sisko, jonka syntyessä Esterin iho oli pahimmillaan. Esterillä oli kon-
takteja neuvolaan, terveyskeskuslääkäriin, yksityislääkäreihin ja keskussairaalan lasten ja
ihotautien erikoislääkäreihin. Äiti koki, että he eivät olleet saaneet mistään apua Esterin
ihottumaan. Äiti oli ensimmäisellä tapaamiskerrallamme lopen uupunut ja itkeskelevä ja
kuvasi oloaan voimattomaksi.

Esterille oli kehoitettu laittamaan kortisonia ihottumapintoihin sekä käyttämään perus-
voiteita ja tervettä järkeä. Allergiatesteissä ei ollut löytynyt allergian aiheuttajia. Iho oli
välillä hyvä ja välillä huono paheten pahenemistaan. Lopulta iho oli kuiva kuin korppu ja
tulehtui niin, että lapsi äidin kertoman mukaan vain huusi. Tulehdus hoidettiin antibioo-
tilla. Esterin hoitotilanteet kotona olivat kaoottisia ja pakonomaisia. Lapsi vastusti suih-
kua ja rasvaamista, koska iho oli niin huonossa kunnossa, että sitä kirveli. Toinen van-
hemmista piti lasta kiinni suihkussa, toinen suihkutti ja lapsi huusi. Vanhemmat yrittivät
rasvata ja pukea Esteriä, mutta hän ei antanut vaatteiden olla päällä, ei halunnut aurin-
koon eikä ulos, hän vain raapi ja raapi. Kutinalääkkeistä ei ollut mitään apua. Lapsen
käsiin teipattiin hanskat, jotta hän ei saanut raavittua ihoaan enempää rikki. Pahimpina
öinä isä rasvasi Esterin neljä viisi kertaa, koska sen hän osasi tehdä. Sekä lapsi että van-
hemmat saivat nukutuksi liian vähän, mikä ilmeni kiukkuisuutena sekä lapsessa että van-
hemmissa.

Ester sai runsaasti ruuan välttämisohjeita: suklaa, mansikka, kiivi, kananmuna ja muut
yleisesti allergisoivat ruuat kiellettiin. Esterille kokeiltiin maidotonta dieettiä ja luontai-
sesti gluteiinitonta dieettiä. Niukimmillaan lapsi sai veteen keitettyä riisipuuroa, ei juuri
muuta. Äiti näki todella vaivaa dieettien kokeilemisessa ja yritti huolehtia lapsen ruoka-
valiosta. Hän kuvasi aikaa painajaismaiseksi. Lapsen ruokavalion yksipuolisuus huoles-
tutti äitiä, koska lapsen kasvu näytti hidastuvan ja kasvua seurattiin neuvolassa tehoste-
tusti. Ravitsemusneuvonta oli järjestetty keskussairaalassa ennen lääkärin vastaanottoa,
mutta neuvontaa ei osattu kohdentaa oikeaan dieettiin, eikä äiti kokenut neuvonnasta
olleen hyötyä. Äiti koki syyllisyyttä, kun joutui kieltämään lapselta sellaista syömistä,
josta lapsi erityisesti nautti. Dieetit purettiin, koska niistä ei ollut apua.

Äidin mielestä he olivat käyttäneet Esterin ihoon paljon kortisonivoidetta. Se pelotti
vanhempia sivuvaikutusten vuoksi. He olisivat halunneet välttää tai vähentää kortisonin
käyttöä. Äiti oli saanut perusvoiteista paljon erilaisia näytteitä, joita käskettiin kokeilla,
mutta ei riittävää ohjausta. Äiti oli itse hyvin aktiivinen ja hankki tietoa atopiasta kirjas-
tosta ja Internetistä. Tietotulvan seurauksena he omien sanojensa mukaan tarttuivat jokai-
seen oljenkorteen, jolla lapsen iho olisi voinut parantua. Lapselle kokeiltiin helokkiöljyä
kapseleina ja nestemäisenä, tyrniöljyä ja kolmenlaisia homeopaattisia lääkkeitä. Äiti ker-
toi siivoavansa mahdollisimman usein. Makuuvaatteet ja matot käytettiin ulkona vähin-
tään kerran viikossa. Edelleen vältettiin sitrushedelmiä ja suklaata, vaikka siitä ei ollut-
kaan apua lapsen iho-ongelmaan. Lapsen dieettikokeilujen aikana kyläkutsut äidin mie-
lestä loppuivat. Esimerkiksi kavereiden syntymäpäiville ei pyydetty, koska äidit eivät
osanneet tarjota mitään sopivaa syötävää. Vaatteet pestiin allergiaystävällisillä aineilla.
Vältettiin paikkoja, joissa oli eläimiä, eikä lähdetty autoajelulle, koska Esteriä kutisee sen
jälkeen. Lisäksi vältettiin hajuja. Entisestä rivitalo-asunnosta luovuttiin home-epäilyn
takia ja hankittiin omakotitalo. Omakotitaloon tehtiin remonttia ja siinä huomioitiin pinta-
materiaalien valinnassa niiden helppo puhdistettavuus.
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Äiti ja isä yrittivät todella kaikkensa lapsen hyvinvoinnin takia. Siitä huolimatta äidillä
oli syyllisyydentunteita, jotka liittyvät Esterin ihon pahenemisvaiheisiin. Oliko siivottu
tarpeeksi? Oliko Esteriä pesty tarpeeksi usein? Mitä Ester oli syönyt? Muistettiinko ras-
vata aamulla?

Esterillä oli vahva oma tahto. Hän raapi, jos ei saanut tahtoaan myöten. Kun Ester
huusi, hän vaistomaisesti alkoi kynsiä. Ester kysyi, saako hakea jäätelön pakastimesta. Jos
äiti sanoi, että ei saa, silloin raaputtaminen alkoi. Ester huusi, että saan minä ja minähän
haen itse. Kun äiti näki, että Ester alkoi raapia, hän ajatteli, kannattaako ruveta tappele-
maan, jos lapsi hakee yhden jäätelön päivässä. Rasvausta Ester juoksi välillä karkuun.
Hän juoksi ympäri taloa. Pienempi sisko meni illalla kahdeksalta nukkumaan. Ester meni
tahallaan siskon viereen ja huusi isolla äänellä, jotta tämä varmasti heräsi. Näin äiti ei
päässyt laittamaan hänelle rasvaa. Äiti kuvasi omaa asemaansa sanomalla, että hänestä
olisi sama, jos ”laitetaan pahviäiti ja nauhurilta soitetaan, että et saa, tai ei jotakin. Tytöt
vaan nauravat, että saan minä.” 

Äidin mielestä perheeltä puuttui atopian ohjaus, ja he kokivat olevansa heittopusseja,
kun hoitovastuu ei kuulunut kenellekään. Tilannetta autettiin ottamalla Ester pariksi päi-
väksi ihotautien vuodeosastolle hoitoon. Äitiä ohjattiin perusteellisesti ihon hoitamisessa,
esimerkiksi perusvoiteiden ja kortikosteroidivoiteiden käytössä ja keittosuolakääreiden
laittamisessa. Lisäksi äiti sai levätä, kun isä oli lapsen kanssa yötä sairaalassa. Ohjausta ja
keskusteluja jatkettiin sopeutumisvalmennuskurssilla, jolle koko perhe osallistui. Viimei-
sellä tapaamiskerrallamme Esterin iho oli rauhoittunut, ja äidin mielestä tilanne näytti
helpottavan, kun lapsi täyttää neljä vuotta. Perheessä tilanne oli vanhempien mielestä kai-
ken kaikkiaan hyvä ja he osasivat hoitaa Esterin atopiaa. Pikkusisko oli menossa astma-
kokeisiin. Vanhemmat luottivat, että hänelle löytyy asiantunteva apu. 

5.3.8 Katseet ja kysymykset – ihottuman stigma

Atopian aiheuttama haitta vaihtelee suuresti. Atopian sosiaalinen haitta lienee yleisesti
ottaen pieni, mutta yksilölle ja perheelle se voi olla merkittävä arkea hankaloittava tekijä.
Ammattilainen, joka kohtaa ehkä satoja atoopikkoja vuodessa, ei pidä sosiaalista haittaa
yleisenä. 

”Ihmiset on oppinu järjestään asiansa niin, että otetaan antihistamiinia ja mennään kylään,
tai mummulaan tai jonnekin.” (Ihotautilääkäri)

Haastatteluaineistossa kaikki perheet kertoivat atopian jonkinasteisesta sosiaalisesta hai-
tasta vauvaperhettä lukuunottamatta. Vauvaperheen elämä joka tapauksessa keskittyi pää-
asiassa vauvan tarpeista huolehtimiseen ja kotielämään. Lasten allergiat mainittiin esteek-
si sukulaisissa tai tuttavien luona vierailemiselle. Lapsen eläinallergia aiheutti sellaisten
paikkojen välttämistä, joissa oli kotieläimiä. Maaseutukunnassa asia korostui, koska maa-
seudulla asumiseen kuuluvat sekä tuotantoeläimet että lemmikkieläimet. Kyläpaikat, jois-
sa ei ollut eläintä, olivat harvassa. 

”Lapsen kaikki allergiat vaikutti siihen, että jäi monet sukulaiset, reissut käymättä, kun
siellä eläimiä ja sitte on niinku tavallaan katkennu sitte, että kun ei pysty niinku käymään.
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Että meillä on se meijän tuttavapiiri, se on hyvin suppee sillälailla, että ollaan vähän niinkun
semmosta sissäänpäin kääntynyttä porukkaa.” 

Ruokailutilanteet ovat eräs sosiaalisen kanssakäymisen muoto. Allergioihin, ruokaan ja
syömiseen liittyi monenlaisia tunteita. Ruoka-allergikot eivät saaneet kutsua kylään, tai
kylään ei voitu mennä, koska syömiseen tai ruuan laittamiseen liittyi ristiriitoja. Esimer-
kiksi isovanhempi ei hyväksynyt tai ymmärtänyt ruoka-aineallergioiden olemassaoloa ja
koki, että hänen laittamansa ruoka ei kelpaa. Ihmisten sosiaaliset suhteet ovat monimut-
kaisia, eikä tutkijalle välttämättä kerrottu kaikkea vierailujen välttämiseen liittyvää. Aller-
gia lienee toisaalta sosiaalisesti hyväksyttävä syy olla menemättä itselle epämieluisiin
tilanteisiin.

”Nuoret tytöt mennee ratsastaan vaikka ne ois kuinka allergisia, mutta jos on ikävä täti tai
setä ja sillä on kissa, niin sinne ne ei mene ja syy on allergia.” (Ihotautilääkäri)

Tuntemattomien ihmisten kanssa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta kerrottiin sanattomista
viesteistä. Äidit tulkitsivat herkästi ihmisten katseita, tuijottamista ja ilmeitä, jotka koh-
distuivat lapseen. Kuvattiin myös sanallista kauhistelua, joka liittyi lapsen ihottumaan tai
rikki raavittuun ihoon. Jos äiti halusi välttyä kommenteilta ja pahoittamasta omaa miel-
tään, oli helpompi jäädä kotiin kuin lähteä toisten pariin. Samasta syystä koululainen vält-
ti kaupungilla kulkemista.

Hyvin monet atopiaan liittyvät rajoitteet ja perheen tilanteet saattoivat kaventaa per-
heen ja varsinkin kotona olevan äidin sosiaalista verkostoa. Äidit kaipasivat yhteisön
tukea, mikä tuli ilmi esimerkiksi toiveena isovanhempien avusta lastenhoidossa. Eräs syy
kotiin eristäytymiselle oli äidin väsymys tai se, että joskus äiti ei voinut jättää lasta kenen-
kään hoidettavaksi eikä lasta myöskään voinut viedä mihinkään kylään. Kun äiti oli lap-
sen ainut hoitaja, lapsi luonnollisesti tukeutui ja oli riippuvainen äidistä. 

Ihotautilääkärit ja -hoitajat pitivät ihoatoopikkolapsista. Kuiva, atooppinen iho oli näi-
den lasten yksi ominaisuus muiden ominaisuuksien joukossa. He pitivät tärkeänä, että
lapsi huomioidaan kehittyvänä ja kasvavana yksilönä. Vanhempien pitää hoitaa lapsen
ihottumaa, mutta siihen ei saa liikaa käpertyä.

”Se aika on semmonen ohimenevä, että toiset ehkä liikaa tuijottais sitte sitä pelkästään ihoa,
niinko käpertyy siihen, että nähhään vaan se iho ja kuinka vaikea se on, että sehän lapsi kas-
vaa ja kehityy siinä samalla kuitenkin ja sitten ihan tämmöset hyvät ja normaalit asiat jää
monesti sen taudin varjoon, että liikaa niinko surraan sitä lapsen ihottumaa, että hoidetaan
se ihottuma ja nautitaan elämästä kuitenkin.” (Ihotautihoitaja)

Ihottuma on sairaus, joka näkyy. Se peittyy osittain vaatteiden alle, ja sitä voi vaatteilla
myös piilottaa. Kasvojen ihottuma ja rikki raavittu iho ovat heti näkyvillä. Äideille lap-
sen kasvojen ihottuma oli arka asia. He kokivat lapsen kasvojen ihottuman keräävän kat-
seita ja herättävän kysymyksiä ja jopa kauhistelua. Äidistä tuntui, että hän ei tiennyt, mil-
tä lapsi pienenä oikeasti näytti, kun kasvot olivat ihottuman peitossa. Kun ihottuma oli
kasvoista poissa, äiti sanoi, että lapsi oli ollut aikaisemmin aika rumakin. Väsynyt äiti oli
mieluummin menemättä sosiaalisiin tilanteisiin, jos hän tulkitsi, että häntä pidetään huo-
nona hoitajana lapsen ihottuman takia. Näkyvää ihottumaa joutui selittämään muille
ihmisille, koska tulkinta saattoi olla, että lapsen ihoa ei hoideta. 

”Alakuaikoina varmaan oli yks pahimpia se, että sitä kartto ja tavallaan sitäki, että niinko
lähtä tuonne ihimisten ilimoille tuon kans, koska se on…sen sillai näkkee ko sillä on nuo
posket. Et ja sillon sillä ei ollu nuo käjet vielä pahat, mutta ihimiset ja vanhemmat varsinkin
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katto mua sen näkösenä, tai ehkä sen ite otti sillai, että äiti on huono hoitaja. Tuli semmonen
tunne ja pysyttiin aikalailla kotona. Ja sitte, jos ihimiset tahto kyllään niin vähän niinko mie-
luummin lähtee mihinkään kyllään viemään, koska tuota ni se on aina sitte hirviä selittämi-
nen sen kanssa, että mikä sillä on.”

Kun ihottuma lähti lapsen kasvoista pois, äidin mielestä hänestä tuli kaunis lapsi, johon
hän oli entistä enemmän rakastunut. Äiti sai ihastella lastaan, ja myös muut ihmiset ihas-
telivat lapsen ulkonäköä.

”Puolitoista vuottahan sillä oli kasvot sillai, että ei niistä oikein tienny, minkä näkönen se
on. Että nyt kun se parani, niin siitä tuli ison pojan näkönen ja ihan niin sanotusti niinkun
minä sannoin ittekki, että kaunis lapsi. Että M (isä) on joskus sanonukki, että tuota niin äiti
on niin lääpällänsä nyt, että nyt niinkun sen ruskeet silimät tietenkin erottuu ja sitten sen
vaalee, kihara tukka, vaikka se on nyt ruvennu tummuun ja ehkä suoristuun, niin nythän se
tullee sillai näkysälle.” 

Aikuiset olivat huolissaan kouluikää lähestyvien lasten kasvojen ihottuman vaikutuksista
heidän sosiaalisiin suhteisiinsa ja minäkuvaan. Koululaisen kasvoissa oleva ihottuma kar-
si lapselta kavereita. Lääkäri oli pohtinut ihottuman vaikutusta lapsen kehonkuvan synty-
miseen. Äiti pohti, miten ihottuman kauhistelu vaikuttaa lapseen. 

”Joku tuommonen vanhempi ihminen, se ei välttämättä, se tarkottaa hyvvää, mutta sen sana
saattaa olla, että ‘Voi kauhia’ ko ne on pahan näköset tai sillai, niin mie sitte joskus sitä, että
mitä lapsen ajatus on.” 

Jos ihottumaa ei ole kasvojen alueella vaan muualla kehossa, se ei tule päivittäin sosiaali-
sissa tilanteissa esiin. Lapsen ihottumaan kiinnitettiin huomiota esimerkiksi vaatteita
sovitettaessa tai liikuntatunneilla. Veeralla oli ollut selkeä vastaus toisen lapsen kysymyk-
seen ihottumasta, ja se oli riittänyt tilanteen ratkaisemiseksi.

”Päiväkojissa Aatu kysy.” (Veera)

”Aatu kysy, mitä se kysy?” ( äiti)

”En minä ennää muista…tais kysyä, että miksi mulla on ihottumaa.” (Veera)

”Mitä sää Aatulle sannoit?” (haastattelija)

”Yyyy, koska minä olen allerginen.” (Veera)

”Joo ja se oli sitten riittävä vastaus?” (haastattelija)

”Niin.” (Veera)

Kiusatun kertomus. Jere oli yksitoistavuotias koululainen. Hänellä oli ollut atooppinen
ihottuma muutaman kuukauden ikäisestä lähtien. Lisäksi hänellä oli valoherkkyysoireita
kevättalvella ja keväisin. Muista atooppisina sairauksista hänellä oli heinänuha ja astma,
johon oli säännöllinen lääkitys.

Jere menestyi koulussa hyvin. Äiti ja opettajat antoivat siitä hänelle positiivista palau-
tetta. Harrastuksinaan Jere mainitsi pyöräilyn ja hauskanpidon, joka tarkoitti kavereiden
kanssa olemista. Hän oli aktiivinen ja kävi omatoimisesti poliklinikalla valohoidossa,
jotta valonsietokyky paranisi kesää kohti mentäessä. Hoidoista huolimatta ihottuma oli
hankala kasvoilla, kaulalla, ranteissa ja käsissä. Myös jaloissa oli hieman ihottumaa.
Omasta mielestään Jere näytti tavalliselta, kasvot vain saattoivat olla punaiset. Jeren mie-
lestä koulussa kaikki ihmettelivät, miksi tuolla on punaiset kasvot. Jos joku kysyi, hän
vastasi sen johtuvan allergiasta.
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Ihottumassa oli Jeren mielestä kestämistä, koska se oli ollut pienestä asti. Päiväko-
dissa ei kiusattu, mutta koulussa oli ihon takia haukuttu rupinaamaksi, osoiteltu sormella
ja naurettu. Ensimmäisellä luokalla Jere kertoi olleensa yksin välitunneilla. Kun luokka-
kaverit olivat oppineet tuntemaan ja tiesivät, että ihottumaa ei tarvinnut pelätä, he olivat
alkaneet ottaa mukaan hommiin. Kiusaajat olivat ylemmiltä luokilta, isompia poikia.
Jeren ollessa toisella luokalla kuudennen luokan oppilas oli sanonut: ”Ookko vähän idi-
ootti, kun on tuommonen naama?” Ikävin tilanne oli kolmannella luokalla välitunnilla,
kun seitsemän pojan joukko kuudesluokkalaisia kävi vieressä, ja kaikki osoittivat sor-
mella ja alkoivat nauraa. Sanomiset olivat harventuneet, mutta melkein joka koulupäivä
Jere tunsi, ”kun joku osottaa, että mikä tuoki on”. Yleensä Jere poistui kiusaustilanteista
jonnekin, missä kiusaajat eivät olleet.

Koulussa kiusaamista käsiteltiin luokassa opettajan ja terveydenhoitajan kanssa. Äiti
huomasi kotona heti, jos koulussa oli kiusattu. Jere oli pahalla tuulella, halusi olla yksin ja
vetäytyi omiin oloihinsa. Jere jutteli kiusaamisesta kotona äidin kanssa. Kiusaaminen ja
kavereiden puute aiheutti Jerelle pahaa mieltä. Joskus, kun Jere meni välitunneilla kaveri-
porukkaan, toiset lähtivät kävelemään pois eivätkä puhuneet mitään. Äiti kertoi, että
myös Jere oli tuonut koulusta kotiin tiedon, että oli ollut mukana kiusaamisessa, joten ”ei
se mikkää pulmunen Jerekään oo.” Pahimmillaan, kun Jerellä ei ollut kavereita, iho oli
huonossa kunnossa ja kutina ei lakannut millään, Jere masentui ja tuskastui niin, että jopa
kuoleman ajatukset tulivat mieleen. Tukena Jerellä oli oma perhe ja oma lääkäri, joka
Jeren mukaan ”tykkää minusta”.

Jeren viesti muille, joilla on ihottuma, kuului näin: ”Ihottuman kans pittää vaan ellää,
että ei kannata jäähä muitten taakse, että ellää vain ommaa elämäänsä. Kun välitunti
alkaa, niin minä vaan meen mukkaan niitten kans. Että kyllä ne niinku on alakanu hyväk-
symään minut.” Hyvä kaveri Jeren mielestä on sellainen, joka ei hauku eikä osoittele sor-
mella ja auttaa, jos joku uhkailee.

5.3.9 Virallinen tuki perheiden arjessa

Terveydenhuoltopalvelujen käyttäminen. Perheet käyttivät lapsen iho-ongelman hoitami-
sessa monipuolisesti terveydenhuoltopalveluja. Lapset kävivät neuvolassa ja omalla ter-
veyskeskuslääkärillä sekä tarvittaessa yksityislääkärillä ja erikoissairaanhoidon lasten- tai
ihotautien erikoisaloilla. Suurin osa perheistä oli Oulusta tai sen lähistöltä, joten moni-
puolisia palveluita oli hyvin tarjolla. Erikoissairaanhoitoon saatiin lähete joko omasta ter-
veyskeskuksesta tai yksityislääkärin kautta.

”Mehän mentiin sitten yksityislääkärin kautta saatiin lähete sinne ihopolille, että tuota sillon
ku me käytiin sitten yksityislääkärillä, niin mitä sillä oli yhtä aikaa; sillä oli ihossa märkä-
rupi, herpes ja sitten tää ihottuma, että se sai antibioottikuurit ja kaikki ja tuota niin, ko
oikeestaan olihan se ollu niinko pahana ja me olttiin käyty terveyskeskuslääkärilläkin, neu-
volalääkärilläkin, mutta se vaan aina oli, että rasvausta, rasvausta, että ei niinku koskaan sen
kummempaa, että pitäs niinku selvittää sen kummemmin, että mitä se on.” 

Lopullinen vastuu lapsista kuuluu kodille, mutta ammattilaisten yhteistyötavalla oli mer-
kitystä hyviin hoitotuloksiin pääsemiselle. Perheet arvostivat hyvää ja luottamuksellista
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hoitosuhdetta sekä lääkäriin että hoitajiin. Hyvässä hoitosuhtessa oli selkeät hoitolinjat, ja
siten vältyttiin turhilta, perhettä rasittavilta kokeiluilta. Samalle lääkärille ajan saaminen
ei ollut itsestään selvää, vaan sitä joutui aktiivisesti pyytämään. Myöskään sama hoitaja ei
aina ollut perheen käytettävissä esimerkiksi poliklinikan eri valohoitojaksoilla. Hyvä
potilaan ja lääkärin tai potilaan ja hoitajan suhde mahdollisti ohjauksen osuvuuden, ja sil-
lä oli vaikutusta hoitotuloksiin. Lapset olivat tarkkoja huomaamaan, miten heihin suhtau-
dutaan, ja esimerkiksi valohoitojaksolla lapsi koki hyvänä, jos tuttu omahoitaja antoi
valon.

”Se on ihastunu yhteen ihotautipolilla oli eka kerralla valohoitoa niin, ni nyt ko oli toinen
kerta ni se joka kerta toivo sitä hoitajaa, että ne on niin siis nehän hyvin sillai aistii sen, että
miten niinko on tekemisissä ja miten suhtautuu hänneen. Ni se joka kerta toivo ja sitten se
tuumas, että ei se varmaan ikinä tuu, että kö se on tuolla erissä huoneessa, että niin ni ja sitte
se aina niinko analysoi, että kö lähettiin nin automatkalle, että oliko tämä minkälainen, jutte-
liko se mulle ja mitä se sano, lähtikö se sinne huoneeseen ja sitä se Jaana joskus mietti, että
miksi ne laittaa ne hanskat kätteen, että oonko mie niin likanen.” 

Vanhemmat arvioivat esimerkiksi terveyskeskuksen ja neuvolan henkilökunnan asiantun-
temusta kriittisesti ja hankkivat tarvittaessa myös ns. toisen mielipiteen lapsen iho-ongel-
masta. He kantoivat lapsistaan huolta ja vastuuta ja toimivat heidän aktiivisina asianajaji-
naan. Ilman pysyvää, luottamuksellista hoitosuhdetta lääkäriin perheen kokemus oli heit-
topussina oleminen. Silloin kukaan ei ottanut hoitovastuuta, vaikka kontakteja terveyspal-
veluihin oli runsaasti. 

”Loppujen lopuksi kuiteski se vastuu aina jää vanhemmille ja just niinko L äsken sano, että
kokkeilla näitä eri menetelmiä, et mitkä vaikuttaa ja mitkä ei vaikuta siihen allergiaan,
elikkä se vaatii semmosta kuitenkin semmosta tsemppausta, niinko äsken sannoin, sem-
mosta et niinko jaksaa vaan yrittää ja uskoa, että no jospa se tuosa on ja jos joku on tutkittu
kananmunan vuos sitten, niin ni se vaan taas uuestaan tutkitaan ja kokeillaan täällä kotona,
että onko sillä vaikutusta, vai eikö se oo. ” 

”Me on oltu heittopusseja, siis se on niinku hyvä nimitys meille, että meillä oli joka kerta eri
lääkäri, ainut on tämä, joka on ihotautilääkärinä Y:ssä, niin se on varmaan ainut siellä, mutta
lasten puolella, mihin meijän ilmeisesti pitäs mennä…mutta jotenkin niinkun kumpikaan
puoli ei ottanu kantaa ja kumpikin sano, että käyttäkää maalaisjärkee ja meijän maalaisjärki
sano,että kortisonia ei saa käyttää koko ajan ja kuitenkin sitten sanottiin, että jos teijän on
pakko käyttää, niin käyttäkää.” 

Osastohoito. Pienten lasten valohoidot ja takrolimuusi- ja pimekrolimuusivoiteet aloitet-
tiin vuodeosastolla, jotta hoitojen vaikutuksia voitiin tarkkailla ja hoito oli turvallista.
Uuden hoitomuodon aloittaminen toi mukanaan uuden toivon elementin, joka antoi äidil-
le motivaatiota tulla osastolle lapsen kanssa ja motivoi myös hoitamiseen. Osastohoito-
jaksolla oli myös tilaisuus yhdessä lääkärin ja hoitohenkilökunnan kanssa miettiä hoidon
tavoitteita ja mahdollisuuksia.

”Tähän asti oli tavallaan sillai, että jos niinku joku lääkäri sano, että jäisitkö osastolle ja
kumminkaan ei ollu tievossa mittää muuta kun hydrokortisoonia tai siis näitä perinteisiä
kortisoonihoitoja, niin minä sillai aattelin, että kun ei oo mittää uutta tavallaan, että minkä
takia, että ei niinkun kauhiasti innostanu sillon aikasemmin…Niin nyt kumminkin kun oli
sillai tosiaan sitä, niin kun ne sano sillon, että tehhään nyt mitä pystytään, niin on kummin-
kin takrolimuusi ollu ihan uutta ja sitä on niinkun seurattu molemmin puolin, niin siinä mie-
lessä minä oon ihan niinkun ei mitenkään hampaat irvessä menny sinne.”
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Lapsen ihon kannalta on merkityksellistä, miten sitä hoidetaan kotona päivästä toiseen ja
viikosta toiseen. Hankalien ihottumien hoitaminen vaati ajoittain hoidon tehostamista
sekä allergia-asioiden selvittelyä ja testausta osastolla. Hoidon tehostamisen tarve liittyi
kortisonin käyttämisen pelkoon. Jos vanhemmat eivät uskalla käyttää kortisonivoidetta
lääkärin ohjeen mukaan tai ohje on ollut puutteellinen, tarvitaan ohjausta ja rohkaisua
kortisonivoiteiden käytössä. Osastolla lapsen iho usein rauhoittuu muutamassa päivässä.
Kun vanhempien osaaminen vahvistuu, lapsi ja perhe voivat paremmin. Kun vanhemmat
luottavat omiin kykyihinsä hoitaa, ihon jokaiseen lehahdukseen ei tarvitse lähteä etsimään
apua terveydenhuollosta tai epävirallisista hoitomuodoista.

”Ko on oltu siellä osastolla ja sitte sanottiin, että siihen saa panna sitä kortisonia, ko se ei
pysy muuten ja sen valohoidon yhteydessä Niilon sai eka kertaa sillai, että sen niinko
uskalsi ottaa vaatteet pois päältä, ettei se revi ihtiään verille.” 

”On tietonen, mitkä lääkkeet siihen heti ja ne kyllä auttaa sitten, että on ihan turhaa lähteä
sitten viemään mihinkään…no osataan kyllä (hoitaa), että aina vaste on tullu sille hoijolle
ihan heti.” (Esterin isä)

Stressi vaikuttaa atooppista ihoa pahentavasti. Äidin olemisella ja mielialalla on vaiku-
tuksensa lapseen. Joskus osastojakson tavoitteena oli stressin laukaiseminen. Osastohoito
oli tarpeen Esterin perheen kohdalla kokeilukierteen katkaisemisessa ja perhetilanteen
rauhoittamisessa. Esterin vanhemmat arvioivat osastohoidon ja sopeutumisvalmennus-
kurssin olleen ratkaisevan tärkeitä koko perheen jaksamiselle. Vanhemmat pystyivät luot-
tamaan ammattilaisten näkemykseen ja saivat tietoa ja ihonhoidon ohjausta. Lisäksi äiti
saattoi sekä fyysisesti että henkisesti levätä. Rauhallinen yöuni on lapselle tärkeää, ja
levänneenä koko perhe voi paremmin. Isä oli mukana Esterin kanssa osastolla. 

”Sillon (osastolla) ensimmäisen kerran niinkun ainakin meijän kohalla, että tunsi saavansa
jotakin hoitoa siihen. Se loppu se pallottelu paikasta toiseen.” (Esterin isä)

 ”Oli se hyväksi koko perheelle.” (Esterin äiti)

 ”Ensinnäkin äiti sai levätä ja sai olla erillään.” (isä)

 ”Niin Esteristä vähän aikaa. ” (äiti)

”Minähi sillon yöllä heräsin ja ihan siihen, että kattomaan sitä, että kuinka rauhallisesti se
nukkuu.” (isä)

”Esteri on paljon pirteämpi ollut, se ei oo niin kiukkunen ja sitten, että itelläkin on sitten
ollu pajon helepompi henkisesti, että ei oo semmosta stressiä ollu siitä ihon hoitamisesta.”
(äiti)

Äidin osallistuminen lapsen kanssa osastohoitojaksolle vaati monenlaisia järjestelyjä
kotona. Toisten lasten hoitaminen, kouluun lähettäminen ja muut kotiasiat oli järjestettä-
vä. Joskus osastojakso järjestettiin pyhien aikaan, jolloin isällä oli pidemmästi vapaata.
Myös uusien hoitovaihtoehtojen kokeilemisen yhteydessä osastohoito voi toimia äidille
ikään kuin pakollisena katkona arjesta, jolloin voi lähteä lapsen kanssa vaikka käymään
kaupungilla.

”Lääkärikin sano, ko se oli mua tieten hakenu josakin välissä ja me oltiin oltu tuolla kau-
pungilla, ko ei meillä ollu huonettakkaan sillon aluksi, minä sannoin, että no käyään kau-
pungilla. Niin tehän saatte mennä ihan omikseen.” 
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Perhe tarvitsi joskus osastohoitojaksoa stressin ja väsymyksen takia. Myös koululaisen
paineet olivat välillä kovat, ja osastohoito tarjosi lepoa ihon hoitamisesta ja kouluympä-
ristöstä. Stressin lievittymisen sinänsä ajatellaan nopeuttavan ihon paranemista. Koululai-
selle ei äidin kertoman mukaan tarjottu psykologin tai psykiatrin ammattiapua. Toisaalta
ihotautien vuodeosastolla on ollut kokeilu, jossa psykiatri on normaalilla lääkärinkierrol-
la mukana kerran viikossa. Käytännöllä on haluttu madaltaa potilaiden kynnystä ottaa
vastaan psyykkistä tukea. Pelkästään oleminen ympäristössä, jossa kenellekään ei tarvit-
se selittää ja perustella iho-ongelmaa, voi olla terapeuttista. 

”Sinulla on itelläki niitä semmosia taitoja Jeren kans keskustella, mutta ootko sinä niinku
koskaan miettiny, että tarvisko Jere sitten jotaki, vaikka psykologin tukea tai jotain tämän
tyyppistä?” (haastattelija)

”Oliko se vuos sitten, kun se oli tuolla osastolla käymässä ja sillä oli muistaakseni joskus
siihen aikaan sillä oli, oliko sillä taas siellä koulussa jotaki ollu ongelmia ja tuota sillä oli
niinku sillon oli hirveäsi just näitä, että se niinku haluais kuolla poies ja tämmösiä juttuja,
niin sillon minulla kävi niinku joskus mielessä, että tuota oisko siihen saanu jotakin sem-
mosta. Mutta minä en muista, mistä syystä se jäi niinku kysymättä.” (Jeren äiti)

Ihoatoopikkolasten ja perheiden sopeutumisvalmennuskurssit. Tavanomainen vastaanot-
tokäynti poliklinikalla lääkärin tai hoitajan luona kestää viidestätoista minuutista puoleen
tuntiin ja voi olla tunnelmaltaan kiireinen. Yksiselitteisiä ja kaikille samalla tavalla sovel-
tuvia ohjeita ihoatopian hoitamiseen ei ole. Ohjauksen ja tuen on lähdettävä lapsen ja per-
heen yksilöllisistä tarpeista. OYS:n Ihotautien klinikka on järjestänyt sopeutumisvalmen-
nuskursseja ihoatoopikoille vuodesta 1985 alkaen joka vuosi. Tarkoituksena on auttaa
perheitä selviytymään kotona. Kurssilla saa tietoa atopiasta, opetellaan ihon hoitamista
yhdessä ja annetaan vanhemmille mahdollisuus jakaa kokemuksia. Kurssilla on runsaasti
luonnollisia tilanteita, joissa vanhemmat voivat keskustella keskenään, kuten esimerkiki-
si ruokailutilanteet. Kurssilla huomaa, että on olemassa muitakin samanlaisessa tilantees-
sa olevia perheitä – ei ole yksin maailmassa. Kurssilla kenellekään ei tarvitse selittää,
mitä tarkoittaa, kun lasta kutittaa. Myös sosiaalityöntekijä on mukana, ja perhe voi selvit-
tää, minkälaisiin tukiin heillä on oikeus. Kurssilla korostetaan, että vanhempien on tärke-
ää huolehtia omasta jaksamisestaan.

”Tällä kurssilla oli semmonen aivan upea tilanne se, että yks pieni poika oli äitin kans temp-
puillu, et se ei ruppee syömään. Äitillä oli hirveen vaikeeta saaha se laps syömään ylleen-
säkkään yhtään mittään. Ja neuvolassa huomautettiin koko ajan, kun se meni siellä käyrien
alapuolella. Niin tällä viikolla poika sitte oppi syömään. Kun hoitajat syötti sitä aina päi-
vällä, niin äiti katto, että onko se totta, että se aukasee suun, et sitä ei tartte niinko yrittää
väkisellä saaha auki tai jollaki houkuttelemalla, että hän oli käyttäny hirvittävän määrän
aikaa siihen syömiseen. Näki poika ja näki äiti, että toisetkin lapset syö, että onko se pelkkä
esimerkki jo pelkästään.” (Sopva-kurssin hoitaja)

”Kun löytyy se itseluottamus siihen, et minä osaan ja tää, mitä mää oon tähän astikin tehny
ni on ollu hirveen hyvä ja se tauti on se omansa, jolle ei kukkaan voi mittää.”(Sopva-kurssin
hoitaja)

Tukimukseen osallistuneista perheistä yksi osallistui kokonaan OYS:n Ihotautien klini-
kan järjestämälle atoopikkolasten perhekurssille ja toisesta perheestä äiti osallistui lapsen
kanssa. Osallistumista pidettiin tarpeellisena. Kurssille osallistuneen isän mielestä
molempien vanhempien mukanaolo kurssilla oli tärkeää. Vanhemmat saivat tiedon
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samanlaisena. Tietoa ja kokemuksia päästiin yhdessä käsittelemään ja pohtimaan omaa
tilannetta. Ryhmä auttoi puhumaan esimerkiksi atopiaan liittyvistä tunteista. Kurssi vah-
visti vanhempien omaa osaamista ja helpotti lapsen sairauden aiheuttamaa ahdistusta. 

”Eikä mies ehkä huomaakkaa ehkä sitä henkistä hättää, ennenkun sitten täällä porukalla.” 

”Ehkä sitten täällä on helepompi puhua niistä asioista.” (Esterin isä)

”Sopeutumisvalmennuskurssin jälkeen ehkä vielä enempi niinkun aatella, että se on tätä,
että tuota välillä hyvin ja välillä huonosti, että ei siinä auta tuota sun ruveta maata myymään,
että välillä mennee hyvin ja välillä huonosti.” (Esterin äiti)

”Siinä oli viikko aikaa kumminkin kysellä lääkäreiltä, että siinä mielessä tietenkin tietua
tuli, mutta ni lähinnä se kontaktien tai kokemusten vaihto oli niinko tärkein.” (Niilon äiti)

Jere oli osallistunut äitinsä kanssa astmaa sairastavien lasten kurssille, ja äiti koki puut-
teena, että isommille lapsille ei ole järjestetty omaa ihoatoopikkolasten kurssia. 

”Jere on aina puonnu, että ne on ollu niitä pieniä lapsia sitte. Jere on aina liian vanha. Var-
sinkin sillon, kun Jere alotti koulun, niin sillon minusta tuntu, että se ois niinku Jerelle ollu
hyvin tärkeä, että se ois niinku nähäny samanikäsiä muitaki.” 

5.4 Yhteenveto tutkimustuloksista

Yhteenveto kvantitatiivisista ja kvalitatiivisista tutkimustuloksista on esitetty kuviossa
28. Mitä vaikeampi lapsen atooppinen ihottuma oli, sitä enemmän se heikensi sekä lap-
sen että perheen elämänlaatua. Lapsen atooppisen ihottuman vaikutus perheen elämänlaa-
tuun oli huomattava ja lasten elämänlaatuun kohtalainen. Kutina on atooppisen ihottu-
man hankalin oire, jota lapset helpottivat raapimalla. Kutina ja raapiminen olivat tärkem-
mät lasten elämänlaatua heikentävät tekijät.

Yli puolella lapsista oli jatkuva ihottuma. Tärkein perheen elämänlaatua heikentävä
tekijä oli lapsen ihottuman hoitaminen. Ihon ja ihottuman hoitaminen oli jokapäiväistä.
Hoitoväsymys vaivasi ajoittain sekä lapsia että vanhempia, ja hankalimpina hetkinä tilan-
netta kuvattiin epätoivoiseksi. Lisäksi paikallisten kortikosteroidien käyttöön liittyi pel-
koja. Pahimmillaan epätoivon ja kokeilemisen kierre vei perhettä uupumuksen raja-
maille, jolloin lapsi saattoi oppia käyttämään ihottumaa ja raapimista hyväkseen, kun van-
hemmilla ei ollut voimia asettaa lapselle tarpeellisia rajoja. Raapiminen merkitsi vanhem-
mille ihon rikkoutumista ja ihon tilanteen pahenemista, joten he yrittivät estää lasta raapi-
masta itseään. Lapsen kasvaminen antoi toivoa ihottuman lievittymisestä.

Vanhempien ilmoittamilla muilla atooppisilla sairauksilla oli yhteyttä perheen elämän-
laatuun. Alle viisivuotiaista lapsista 53 %:lla oli jokin muu atooppinen sairaus ihottuman
lisäksi, ja vanhemmat olivat huolissaan atopiamarssin etenemisestä. Elämänlaatu oli hei-
kompi perheissä, joissa lapsella oli ruoka-aineallergia. Lapsen välttämisruokavalion
toteuttaminen heikensi perheen ja pienten lasten elämänlaatua. Erilaisten dieettien kanssa
kamppailtiin varsinkin lasten ollessa pieniä. Jos välttämiseen oli aihetta isommilla lap-
silla, dieettiin oli yleensä vuosien saatossa totuttu. Välttämisdieettien vaarana oli lapsen
ruokavalion liiallinen yksipuolisuus. Äidit olivat huolissaan puutteellisen ruokavalion
vaikutuksesta lapsen kasvuun ja kehitykseen.



112
Perheen arjen sujumiseksi oli merkityksellistä saada asiallista ja perheelle oikein koh-
dentuvaa tietoa atooppisesta ihottumasta ja sen hoitamisesta. Tietoa ja ohjeita oli runsaasti
saatavilla. Perheiden äidit olivat aktiivisia tiedon hankkijoita, mutta toisaalta ympäristön
ihmiset auliisti ja pyytämättä tarjosivat ohjeita ja neuvoja ihottuman hoitamiseen. Ongel-
mana ei ollut tiedon puute, vaan juuri omalle lapselle ja perheelle oikein kohdentuva tieto:
se, mikä sopi yhdelle lapselle, ei välttämättä sopinut toiselle. Varsinkin äidit joutuivat
kriittisesti pohtimaan tietoa, jota käyttivät oman lapsensa hoitamisessa. Hoitovaihtoehto-
jen ja dieettien kokeileminen oli välttämätöntä. Perheissä kokeiltiin ahkerasti yhtäältä eri-
laisia hoitomenetelmiä, kuten luontaistuotteita, ja toisaalta erilaisia dieettejä ruoka-aller-
gioiden löytämiseksi ja niistä johtuvien oireiden poissulkemiseksi. Kokeilemisen taus-
talla oli toivo ihottuman lievittymisestä. Toisaalta kokeileminen saattoi olla myös epätoi-
voista jokaiseen tiedonjyvään tarttumista. Intensiivinen hoitaminen ja erilaiset kokeilut
johtivat ajoittain sekä vanhempien että lasten hoitoväsymykseen. Ajoittaiseen epätoivoon
liittyivät vanhempien epävarmuus omasta hoitamisen osaamisesta ja syyllisyydentunteet
omien tekemisten ja tekemättä jättämisten seurauksista lapsen iholle.

Atopiaan liittyvät rajoitukset saattoivat kaventaa perheen ja varsinkin kotona olevan
äidin sosiaalista verkostoa. Ihottuma on sairaus, joka näkyy. Kasvojen alueen ihottuma
saatettiin kokea stigmana, joka aiheutti katseita ja kysymyksiä. Väsynyt äiti oli mieluum-
min menemättä tilanteisiin, joissa hän koki ympäristön pitävän häntä huonona hoitajana
lapsen ihottuman vuoksi. Lapsen varttuessa iho kasvoissakin parani, ja eräs äiti kuvasi
ikään kuin rakastuneensa uudelleen lapseen, kun tämän ulkonäkö oli kohentunut. Kiusa-
tun kertomuksesta kuvastuvat ne tunteet ja tilanteet, joihin kasvojen ihottumasta johtuva
merkki voi johtaa.

Perheiden jaksamiseen vaikutti elämän kokonaisuus. Perheen yhtenäisyys ja toimiva
parisuhde antoivat voimia arkeen. Isät olivat usein kiireisiä ja työsidonnaisia. Lapsen etu
haluttiin laittaa etusijalle, jolloin äidit jäivät kotiin hoitamaan pieniä lapsia. Äidit kantoi-
vat suurimman taakan lapsen atooppisen ihottuman hoitamisesta ja yleensä kotiin liitty-
vistä asioista. Tärkeiksi voimavaroiksi kuvattiin vanhempien yhteen hiileen puhaltamista
ja jaettua vastuuta. Kesäloma mahdollisti perheille yhteistä aikaa ja lepoa arjesta.
Iho-oireiden toivottiin helpottuvan kesällä, mutta osassa perheistä tiedettiin, että aurinko
ei heidän lapselleen tuo apua.

Ihoatoopikkolasten perheet käyttivät terveydenhuoltopalveluja monipuolisesti. He
arvostivat hyvää ja luottamuksellista suhdetta sekä lääkäriin että hoitajiin. Hyvässä hoito-
suhteessa oli selkeät, yhdessä perheen kanssa sovitut hoitolinjat. Sekä sopeutumisvalmen-
nuskurssit että osastohoitojaksot koettiin hyödyllisiksi lapsen vaikean ihottuman tai per-
heen kokonaistilanteen helpottamisessa. Ihottumasta johtuvaa vaivaa korvattiin Kelan sai-
raan lapsen hoitotuella. Heikoiten toteutuivat perheiden psyykkinen tukeminen ja selkeän
ammatillisen hoitovastuun ottaminen.
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6 Pohdinta

6.1 Tutkimuksen luotettavuus

Sekä kvalitatiivisessa että kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan on oltava koko tutki-
muksen ajan tarkka ja kriittinen (Heikkilä 1999, Strauss & Corbin 1990). Etnografiassa
lopputulos ja prosessi kietoutuvat tiiviisti yhteen (Richardson 2000). Olen pyrkinyt
kuvaamaan tutkimusprosessia ja siinä tehtyjä ratkaisuja niin tarkasti, että uskottavuus
(credibility) aineiston tuottamisesta alkaen raportin kirjoittamiseen asti välittyy lukijalle
ja hän voi arvioida tutkimuksen luotettavuutta (vrt. Strauss & Corbin 1990, Lincoln &
Guba 1985). Pohdin luotettavuutta etnografisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin
esitetyin kriteerein: uskottavuus (credibility), siirrettävyys (transferability), luotettavuus
(dependability) ja todeksi vahvistettavuus (confirmability) (Lincoln & Guba 1985).
Kvantitatiivista osiota arvioidessani pohdin reliabiliteettiin ja validiteettiin liittyviä kysy-
myksiä (Heikkilä 1999). Lopuksi raotan raportin kirjoittamiseen liittyneitä haasteita.

Etnografisessa tutkimuksessa tuotetun tiedon uskottavuus viittaa yhtäältä uskottavuu-
teen tutkimukseen osallistuneiden näkökulmasta ja toisaalta tutkimuksen käyttäjien näkö-
kulmasta (Lincoln & Cuba 1985). Tutkimustulosteni uskottavuuden perustana olivat tie-
donantajat, jotka pystyivät tuottamaan runsaan ja monipuolisen aineiston. Tiedonantajien
valinnassa auttoivat avaintiedonantajat ja Ihotautien poliklinikan hoitajat, joilla oli tarvit-
tavaa kulttuurista tietoa. Oletukseni oli, että tiedonantajat kertovat ja puhuvat siitä, minkä
kokevat merkityksellisenä jokapäiväisessä elämässään (vrt. Denzin 2000). Haastatteluista
muodostui ilmapiiriltään välittömiä ja luottamuksellisia. Uhkana aineistojen uskottavuu-
delle saattoi olla tiedonantajien pyrkimys miellyttää minua – ei tutkijana, vaan osaston-
hoitajana – tuottamalla edustamastani organisaatiosta liian positiivista tietoa. Yritin roh-
kaista tutkimukseen osallistujia kertomaan myös sairaalaa koskevia kehittämisehdotuksia.

Tutkimuksen uskottavuutta voidaan vahvistaa jatkuvalla havainnoinnilla ja tarpeeksi
pitkällä kenttätyövaiheella (Lincoln & Guba 1985). Aineistoista puutteellisin oli havain-
nointiaineisto, jota käytin haastattelujen kontekstien kuvaamiseen ja täydentämään haas-
tatteluaineistoa. Ongelmana osallistuvassa havainnoinnissa on havainnoijan läsnäolon
vaikutus tutkittavaan ilmiöön (Liukkonen & Åstedt-Kurki 1994). Strukturoimaton, osal-
listuva havainnointi sopii hyvin etnografiseen metodiin, mutta vaatii enemmän havain-
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nointi- ja vuorovaikutustaitoja kuin strukturoitu havainnointi (vrt. Polit & Hungler 1999).
Havainnot ja kenttäpäiväkirjan merkinnät olivat tärkeitä aineistoja analysoitaessa ja var-
sinkin myöhemmin niihin palatessa. Järjestelmällisempi havainnointi tai videointi olisi
parantanut tutkimuksen luotettavuutta. Toisaalta videokamera herkässä perheen välisessä
tilanteessa olisi ehkä ollut myös haitaksi. Videoanalyysillä saavutettu etu on pieni sen
vaativuuteen verrattuna (vrt. Skarp 1998).

Tarpeeksi pitkä kenttätyövaihe edistää luottamuksellisuuden syntymistä tiedonantajien
kanssa ja auttaa tutkijaa erottamaan disinformaation ja tiedon vääristymät (Lincoln &
Guba 1985). Ilmiön merkitystä voidaan arvioida vain tiettyyn yhteyteensä asetettuna.
Aineistojen kerääminen kesti yli vuoden, jota ennen olin osallistunut Ihotautien poliklini-
kan arkeen parin vuoden ajan. Aineiston keräämiseen käytetty aika on etnografiaksi
melko lyhyt (vrt. Germain 1999, Nikkonen 1996). Aineiston kyllästyneisyys (saturation)
tarkoittaa, että tutkija on saanut ilmiöstä kaiken oleellisen tiedon (Polit & Hungler 1999).
Aineiston kyllästyneisyyttä pyrin varmistamaan valitsemalla erilaisia ja eri-ikäisten las-
ten perheitä kertomaan lapsen atooppisen ihottuman vaikutuksista heidän jokapäiväiseen
elämäänsä. Jokaisen perheen kohdalla arvioin erikseen, milloin he olivat kertoneet kai-
ken haluamansa tiedon. Tapaamiskerrat vaihtelivat eri perheissä myös sen mukaan,
kuinka aktiivisessa vaiheessa lapsen atooppinen ihottuma oli.

Haastatteluaineistot käytiin ensin läpi aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Valitsin
mahdollisimman helposti hallittavan analyysimenetelmän, koska tutkimus asetelmansa
puolesta oli haastava. Vertaamalla eri perheiden abstrahoituja aineistoja toisiinsa löytyivät
niitä yhdistävät ja erottavat tekijät. Koska eri perheiden tuloksissa toistuivat samat teemat,
en pitänyt tarpeellisena kerätä lisää aineistoa. Kvantitatiivisen aineiston tulokset eivät
ohjanneet laadullisen aineiston keräämistä tai analyysiä, koska pidin aineistot erillään toi-
sistaan. Vasta molempien osien tuloksia vertaillessani huomasin, että esimerkiksi perhei-
den lisääntyneet kulut vaikuttivat perheen elämänlaatua heikentävästi, mutta tämä ei tullut
esiin perheiden haastatteluaineistoissa. Jos olisin käyttänyt enemmän hyväkseni kvantita-
tiivisen osion tuloksia, olisin voinut paneutua tähän ilmiöön myös kvalitatiivisessa osi-
ossa. Toisaalta en pyrkinyt ohjaamaan tai pakottamaan keskusteluja mihinkään suuntaan.
Aineistot siis täydentävät toisiaan ja paikkaavat toinen toisensa puutteita. Toisaalta aineis-
tolähtöinenkään analyysiprosessi ei voi lähteä tyhjästä, vaan sitä ohjasi ammatillinen esi-
ymmärrykseni, joka tutkimusprosessin mukana hiljalleen kasvoi. Samankaltaisuuksien ja
erojen löytäminen edellyttää aineiston kanssa oleilemista ja analyysin edetessä yhä uudel-
leen palaamista empiiriseen aineistoon. Tähän minulla oli mahdollisuus vuoden 2004
aikana. Taloudelliselta kannalta ajateltuna etnografisen metodin käyttäminen on kallista
johtuen osaksi juuri ajankäyttöön liittyvistä kysymyksistä. Olen pyrkinyt huomioimaan
tutkimuksen tekemisessä myös taloudelliset realiteetit.

Aineisto- ja menetelmätriangulaatio (haastattelut, havainnoinnit, kenttäpäiväkirja,
lomakeaineisto) vahvistavat tulosten uskottavuutta (Lincoln & Guba 1985). Triangulaa-
tion käyttäminen tässä tutkimuksessa oli perusteltua tutkittavan ilmiön monimuotoisuu-
den ja aiheeseen liittyvän hoitotieteellisen tutkimuksen vähäisyyden vuoksi (vrt. Burns &
Grove 1997, Boyd 1993). Triangulaatiotyyppeinä olivat aineisto-, metodi- ja analyysit-
riangulaatio. Metodologisessa triangulaatiossa yhdistettiin kvantitatiivisia ja kvalitatiivi-
sia menetelmiä. (Katso sivu 46.) Metodologisella triangulaatiolla voidaan yhtäältä vahvis-
taa tulosten luotettavuutta, mutta toisaalta se vaatii tutkijalta molempien metodien hallin-
taa (Boyd 1993, Burns & Grove 1997). Keskittymällä vain yhteen metodiin olisin ehkä



116
oppinut hallitsemaan sen paremmin, mutta samalla menettänyt merkityksellisiä näkökul-
mia tutkittavaan ilmiöön. Toisaalta metodologisen triangulaation käyttäminen on uutta
suomalaisessa hoitotieteellisessä etnografisessa tutkimuksessa.

Tulosten siirrettävyydellä tarkoitetaan sitä, missä määrin tulokset ovat siirrettävissä
toiseen samanlaiseen kontekstiin niin, että tulokset ovat yhä paikkansapitäviä (Lincoln &
Cuba 1985). Kvantitatiivisen aineiston runsaiden taustamuuttujien sekä haastatteluaineis-
ton perheiden ja heidän asuinympäristöjensä kuvausten perusteella (Liite 2) lukija eli
tulosten hyödyntäjä voi arvioida tulosten siirrettävyyttä, koska hän tuntee sovellusympä-
ristön.

Määrällinen aineisto kerättiin kuvailemaan tutkittavaa ilmiötä, jotta laadulliset tulok-
set voidaan ymmärtää laajemmassa kontekstissa. (vrt. Polit & Hungler 1999). Esimerkiksi
kvantitatiivisten tulosten mukaan 5–10-vuotiaiden lasten elämänlaatua haittasi vähiten
kiusaaminen (ka 0,1). Kiusaaminen on kuitenkin tekijä, joka voi olla osa ihoatoopikko-
lapsen elämää, ja sillä voi olla huomattava merkitys yksilön elämässä. Kvalitatiivisessa
osiossa kuvailen lapsen omaa kokemusta ihottuman takia kiusatuksi joutumisesta. Kvanti-
tatiivinen aineisto liittää kiusaamisen ihoatoopikkolasten elämään kuuluvana ilmiönä sen
oikeisiin mittasuhteisiin. Tavoitteeni ei myöskään ollut laadullisen aineiston tulosten kär-
jistäminen. Hänen kokemuksensa on yksi arvokas näkökulma, joka hoitamisessa tulee
huomioida esiintulevana mahdollisuutena. Toisaalta aineistot voivat antaa aihetta myös
muille näkökulmille kuin minun tulkinnoilleni. Eräs tutkimuksen tehtävä onkin osallistu-
van keskustelun herättäminen (Denzin 2000). Lukija voi arvioida laadullisen osion tulok-
sia suhteessa kvantitatiivisen osion tuloksiin, viitekehyksen antamaan kuvaan suomalai-
sen perheen arjesta ja niihin ympäristöihin, missä aineistot on kerätty.

Tutkimuksen luotettavuudella (dependability) viitataan tiedon toistettavuuteen eri
aikoina, jota voidaan arvioida esimerkiksi tutkimusprosessia auditoimalla (Lincoln &
Guba 1985). Toinen tutkija olisi voinut toistaa sisällönanalyysin jostakin aineiston osasta
ja siten varmistaa tutkimuksen toistettavuutta (vrt. Germain 1993). Tämä etnografia edus-
taa tulkinnallista suuntausta, joten en usko, että toinen tutkija koskaan päätyisi juuri
samanlaiseen tulkintaan kuin minä. Tämä on yksi mahdollinen kertomus ja tulkinta niistä
kertomuksista, joita minulle on kerrottu. Etnografisen tutkimuksen tulee tuottaa kuvaus
tutkimuksen kohteena olevasta kulttuurista. Kulttuurin edustajien tulee vahvistaa tutki-
muksen tulokset. (Byrne 2001.) Avaintiedonantajista toinen sairaanhoitaja luki kvalitatii-
visen tutkimuksen tulokset läpi ja kommentoi niitä. Hän piti kuvauksia todellisuutta vas-
taavina, mutta kirjoitustyyliä vaikeasti luettavana runsaiden lainausten ja eri näkökul-
mien takia. Todeksi vahvistettavuutta (Lincoln & Cuba 1985) olisi ollut syytä edelleen
vahvistaa pyytämällä useamman tiedonantajan arviointia.

Kvantitatiivisen osan luotettavuus. Validilla mittarilla suoritetut mittaukset ovat keski-
määrin oikeita, eikä mittarista aiheudu systemaattista virhettä (Heikkilä 1999). IDQOL-,
CDLQI- ja DFI-mittareilla on todettu olevan hyvä mittausten toistettavuus, ja ne ovat sen-
sitiivisiä hoidoissa tapahtuville muutoksille (Lewis-Jones et al. 1995, 2001). Mittarin tuo-
minen vieraaseen kulttuuriin on ongelmallista. Validiteetin varmistamiseksi mittari kään-
nettiin kahteen kertaan, minkä jälkeen mittarin kehittäjä antoi takaisinkäännöksestä palau-
tetta. Sisällön validiteettia tarkasteltiin paitsi face-validiteetin avulla, myös pyytämällä
ihotautihoitajien ja -lääkärin (n=6) arviot taustamuuttujista ja IDLQI- ja DFI- mittareiden
sisällöstä sekä laskemalla sisällön validiteetin yksimielisyysindeksit (vrt. s. 52). Molem-
pien mittareiden sisällön validiteetin yksimielisyysindeksi oli 0,83, jota voidaan pitää riit-
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tävänä (Polit & Hungler 1999). Tämän jälkeen tehtiin esikysely, joka vahvisti elämänlaa-
tumittareiden käyttökelpoisuuden.

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa reliabiliteetilla tarkoitetaan tulosten tarkkuutta. Otos-
koko ja kato vaikuttavat reliabiliteettiin. (Heikkilä 1999.) Otantamenetelmä oli harkinnan-
varainen eikä perustunut tilastolliseen todennäköisyyteen, koska ei ollut olemassa luotet-
tavaa rekisteriä atooppista ihottumaa sairastavista 0–10-vuotiaista lapsista. Toisaalta
kvantitatiivinen aineisto kerättiin laadullisen aineiston tueksi, joten harkintaan perustu-
van näytteen käyttäminen katsottiin riittäväksi. Kyselylomakkeet annettiin tietyt kriteerit
täyttäville perheille (katso s. 53). Lääkärin arviointi lapsen ihottumasta lisäsi tutkimuksen
luotettavuutta. Näytteen koko oli pieni (n=254), ja siihen valikoitui keskussairaaloiden
poliklinikoilta lapsia, joiden atooppinen ihottuma oli lääkärin arvioimana 14 %:lla lievä,
62 %:lla kohtalainen ja 24 %:lla vaikea. Emersonin et al. (2000) tutkimuksessa ihottu-
man vaikeus oli 1–5 vuotiailla 82 %:lla lievä, 12 %:lla kohtalainen ja 6 %:lla vaikea.
Ben-Gashirin (2004b) tutkimuksessa 5–10-vuotiaiden lasten atooppinen ihottuma oli 80
%:lla lievä, 18 %:lla kohtalainen ja 2 %:lla vaikea. Tulosten yleistämistä koko perusjouk-
koon (atooppista ihottumaa sairastavat 0–10-vuotiaat lapset) ei voi tehdä.

Toinen kriittinen kohta aineiston keräämisessä oli tutkimukseen mukaan ottaminen
poliklinikoilla. Tutkimukseen ei valikoitunut mukaan, jos lapsen ihottuma oli lievä tai jos
henkilökunta joutui kiireen vuoksi priorisoimaan omia työtehtäviään. Keski-Pohjan-
maalla, joka on ruotsinkielistä aluetta, tarvittiin myös hyvä suomen kielen taito, jotta pys-
tyi vastaamaan kyselyyn. Suostumusasiakirjat saatuani varmistin mukaan lupautuneiden
perheiden osallistumisen lähettämällä uuden kyselylomakkeen, jos vastaus ei ollut tullut
perille. Tutkimukseen mukaan suostuneista perheistä vastasi 87,8 %. Aineistoa kertyi
melko tasaisesti eri keskussairaaloista käyntimäärien suhteessa. Varsinaista katoanalyysiä
en tehnyt, koska kyseessä oli harkinnanvarainen näyte. Tutkimuksesta pois jääminen joh-
tui yleensä siitä, että perheitä ei poimittu mukaan eikä siitä, että he eivät olisi halunneet
vastata tai olisivat jonkin ominaisuuden suhteen poikenneet muista vastaajista.
Lehti-ilmoituksen kautta osallistuneilla perheillä oli korkea motivaatio osallistua tutki-
mukseen ja heidän lapsillaan oli enemmän lieviä ihottumia kuin muissa perheissä. Perhei-
den osallistumiselle löydettiin neljä syytä: lapsen atooppinen ihottuma -diagnoosin var-
mistaminen, tyytymättömyys aiempaan ohjaukseen, oman hoitamisen osaamisen varmis-
taminen ja halu auttaa muita atoopikkoja.

Kaikki muuttujat ristiintaulukoitiin 0–4-vuotiaiden lasten, 5–10-vuotiaiden lasten ja
perheiden elämänlaadun luokiteltujen summamuuttujien kanssa. Chi2-testin avulla selvi-
tettiin, oliko muuttujien välillä eroa. Tilastollinen merkitsevyys ei välttämättä aina kerro
tulosten kliinisestä merkitsevyydestä (Munro 2001). Useat tutkittavista muuttujista olivat
riippuvaisia toisistaan esimerkiksi ihottuman vaikeusaste, kutina, antihistamiinin käyttö ja
valohoito. Siten vain vakioitu analyysi esimerkiksi monimuuttujamallissa olisi tuonut
esiin erot eri tekijöiden vaikutuksista elämänlaatuun. Sama henkilö, usein äiti, vastasi pik-
kulapsen puolesta kaikkiin lomakkeen osioihin. Toisaalta viisi vuotta täyttäneet lapset
vastasivat itse omaa elämänlaatuaan koskevaan osioon. Lapset kokivatkin elämänlaa-
tunsa paremmaksi kuin äiti ja perhe.

Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen raportoinnissa on oma tyylinsä. Eniten
vaikeuksia tuotti raportin kirjoittaminen siten, että kirjallisena tuotoksena on etnografia.
Toisaalta jokainen etnografia on erilainen, eikä sen toteuttamistavasta ole olemassa tiuk-
koja vaatimuksia (Munhall & Boyd 1993, Chambers 2000, Denzin & Lincoln 2000,
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Richardson 2000, Byrne 2001). Spradleyn (1979) mukaan jokainen etnografinen kuvaus
on aina osittainen ja epätäydellinen ja vaatii korjaamista. Kirjoittaminen alkoi kenttämuis-
tiinpanoista, joihin kirjasin havainnot ja kuvasin tapahtumien kontekstit. Kirjoittaminen
eteni kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten aineistojen analyysin jälkeen molempien osien
tulosten erikseen kirjoittamiseen. Eri aineistoja ajattelin erilaisiksi kertomuksiksi samasta
ilmiöstä eli ihoatoopikkolasten ja heidän perheidensä arjesta. Pohdin pitkään, olisko hyvä
esittää kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tulokset erikseen vai yhdistää ne yhdeksi kerto-
mukseksi. Pidin viimeistä vaihtoehtoa enemmän etnografisen lähestymistavan mukaisena,
mutta väitöskirjatyöllä on omat vaatimuksensa ja sen on läpäistävä tiedeyhteisön kritiikki,
joten tulokset on esitetty erillään. Valittu esitystapa mahdollistaa raportin osien hyödyntä-
misen erilaisista orientaatioista käsin. Raportin teksti jää tarkoituksellisesti konkreettiselle
tasolle, koska tavoitteeni on välittää lukijalle ihoatoopikkolasten ja heidän perheidensä
arjen todellisuus mahdollisimman aitona. Ongelmaksi tuli ilmaisun osittainen jääminen
haastatteluissa käytetyn arkikielen tasolle. Olen käyttänyt raportissa imperfektiä kuvail-
lessani aineistoa, koska raportoin perheiden arkea tiettynä hetkenä, joka on jo mennyttä ja
tilanteet ovat perheissä muuttuneet. Toisaalta myös preesensin käyttäminen olisi ollut
perusteltua, koska aineisto ei katoa minnekään. Aikamuodon käytössä on jonkin verran
horjuvuutta.

6.2 Tutkimustulosten tarkastelu

Kvantitatiivisen osion keskeisin tutkimustulos oli se, että lasten elämänlaatu oli parempi
kuin perheen elämänlaatu. Lapsen atooppisen ihottuman vaikutus perheen elämänlaatuun
oli huomattava ja lapsen elämänlaatuun kohtalainen. Tärkein perheen elämänlaatua hei-
kentävä tekijä oli lapsen ihon hoitaminen. Kvalitatiivinen tulos tukee tätä käsitystä, kos-
ka siinä nousi keskeiseksi vanhempien kamppailu lapsen atooppisen ihottuman kanssa ja
lapsen hyvinvoinnin asettaminen perheen ratkaisuissa etusijalle. Onko tällä tuloksella
kliinistä merkitystä? Tulos voi olla itsestäänselvyys ihoatoopikkolasten parissa työskente-
leville ammattilaisille, varsinkin jos he hoitavat vaikeaa atooppista ihottumaa sairastavia
lapsia. Kuitenkin sen osoittaminen, että lapsen atooppinen ihottuma vaikuttaa perheen
elämänlaatua heikentävästi, on sinänsä merkittävää perheiden kannalta, koska ihottumaa
usein vähätellään ja siihen liittyviä kärsimyksiä mitätöidään. Toisaalta on myös tärkeää
osoittaa, että elämänlaatumittarien avulla saadaan luotettavasti ja kliinisissä tilanteissa
melko helposti tietoa psykososiaalisista tekijöistä, joihin hoitamisessa tulee kiinnittää
huomiota.

Epätoivo jatkuvasta iho-ongelmasta ja toivo ihottuman lievittymisestä lapsen kas-
vaessa. Lapsiperheiden toivoon ja epätoivoon liittyviä tutkimuksia on vähän. Ihoatoopik-
kolasten perheiden toivon ja epätoivon näkökulma nousi esiin tutkimuksen laadullisesta
aineistosta ja tuo yhden uuden lisän toivon tutkimukseen. Hoitotieteellisten tutkimusten
(n=46) meta-analyysin perusteella toivon tutkimus on keskittynyt aikuisten yksilöiden
näkökulmaan sairaudestaan. Tietoa ei niinkään ole toivon yhteydestä terveyteen, lapsiin,
perheisiin tai hoitotyöntekijöihin. (Kylmä & Vehviläinen-Julkunen 1997.) Hoitotieteelli-
sessä tutkimuksessa toivoa ja epätoivoa tai toivottomuutta on tutkittu esimerkiksi vanhus-
ten (Kylmä & Isola 1997, Kylmä 1998, Pyykkö 2003), syöpään sairastuneiden (Lindvall
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1997), HIV/AIDS-potilaiden (Kylmä 2000), vammaisten lasten vanhempien (Kearney &
Griffin 2001) ja nuorten kokemana (Juvakka 2000).

Lapsen jatkuva ihottuma heikensi lapsen ja perheen elämänlaatua sitä enemmän, mitä
vaikeampi atooppinen ihottuma oli. Balkrishnan et al. (2003) ovat todenneet vanhempien
arvion lapsen atooppisen ihottuman vaikeudesta olevan tärkein perheen elämänlaatua
selittävä tekijä. Lapsen vaikeaa, pitkäaikaista ihottumaa ja sen päivästä toiseen jatkuvaa
hoitamista kuvattiin epätoivoiseksi. Toisaalta toivoa antoi tieto, että ihottuma lievittyy
lapsen kasvaessa ja kehittyessä. Toivoon sisältyi lapsen hyvän olon lisääntyminen ja ihot-
tumaan liittyvien elämänlaatua heikentävien tekijöiden helpottaminen perheen elämässä
tulevaisuudessa. Erilaisia hoitomenetelmiä, välttämisdieettejä ja ärsyttävien tekijöiden
eliminoimista piti kokeilla. Kokeilemista kuvattiin yhtäältä epätoivoiseksi ja turhautta-
vaksi, kun se jatkui kuukaudesta toiseen. Kokeilemisesta aiheutui vanhempien kuvaa-
mana monenlaista epävarmuutta ja ehkä luottamuksen puutetta omien taitojen riittävyy-
teen. Toisaalta kokeilemalla etsittiin esimerkiksi tietoa allergeeneistä, joita välttämällä
voitiin helpottaa lapsen ihottumaa. Kokeilemiseen liittyi toivo lapsen ihottuman oireiden
lievittymisestä, jos ärsyttävä tekijä saadaan poistettua. Tiedon on aikaisemmissa tutki-
muksissa todettu olevan merkittävä tekijä toivon kokemuksessa (Lindvall 1997, Lindvall
2001). Pyykön (2003) mukaan toivon ylläpitämisen osa oli usko selviytymisestä ja kriitti-
nen kohta se, kun usko ja luottamus kääntyvät epävarmuudeksi ja mahdollisuudet peloksi.
Toivo on oleellinen tekijä ihmisen hyvinvoinnissa ja elämänlaadussa (vrt. Kylmä 1996,
Lindvall 1997, Bulvol & Ford-Gilboe 2004). Kuuppelomäen (1996) tutkimuksessa paran-
tumatonta syöpää sairastavien kärsimyskokemukset sisälsivät aina toivoa ja valtaosa poti-
laista eli tarkoituksellista toivon täyttämää elämää.

Toivon dynamiikassa on keskeistä toivon (hope) ja epätoivon (despair) dialektinen
suhde (Kylmä 1997, Kylmä & Vehviläinen-Julkunen 1997, Kylmä & Isola 1997, Lind-
vall 1997, Lindvall 2001). Toivon dynamiikassa voidaan viitata myös toivon, epätoivon ja
toivottomuuden (hopelessness) yhteenkietoutuneeseen ja muuttuvaan tasapainoon (Kylmä
2000, Kylmä et al. 2001, Pyykkö 2003), johon vaikuttavat toivoa uhkaavat ja sitä rakenta-
vat tekijät jokapäiväisessä elämässä (Kylmä 2000, Kylmä et al. 2001). Toivon ja epätoi-
von, välillä jopa hetkittäisen toivottomuuden, dialektinen suhde tuli esiin myös ihoatoo-
pikkolasten perheiden ja heitä hoitavien ammattilaisten kokemuksissa. Kylmän et al.
(1999) mukaan hoitotyöntekijän toivo on tärkeää paitsi hänelle itselleen, myös autettavina
oleville ihmisille ja hoitoyhteisölle. Hoitoyhteisön kieli, hoitotyöntekijän ammatti-identi-
teetti ja hoitotyöntekijän kyky kohdata itsensä voivat olla merkittäviä hoitotyöntekijän
toivon kannalta. Toivo voi perustua joko realistisille tai epärealistisille odotuksille
(Kylmä & Vehviläinen-Julkunen 1997). Kearneyn ja Giffinin (2001) tutkimuksessa van-
hemmat kokivat, että terveydenhuollon ammattilaiset eivät antaneet tilaa vammaisten las-
ten vanhempien toivolle. Tämä on ristiriidassa oman tulokseni kanssa, jossa hoitohenkilö-
kunta oli mukana perheen toivon rakentamisessa. Asetelma on sikäli erilainen, että atoop-
pisen ihottuman lievittyminen lapsen kasvaessa on hyvin todennäköistä (vrt. esim. Hun-
ter et al. 2002) ja toivo realistista. Kiusatun kertomuksessa annettu toivo ihottuman hel-
pottamisesta ei ollut vielä toteutunut, jolloin toivo välillä hiipui epätoivoksi ja jopa hetkit-
täiseksi toivottomuuden kokemukseksi.

Ihoatoopikkolasten perheissä toivoa ylläpitivät odotukset, jotka liittyivät tulevaan
kesään ja auringon ihoa hellivään vaikutukseen, mutta toisaalta aikaisemmat kokemukset
saattoivat olla myös toivoa horjuttavia tekijöitä. Ajallinen ulottuvuus, jossa menneisyys,
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nykyisyys ja tulevaisuus yhdistyvät, on aikaisemmissa tutkimuksissa yhdistetty toivoon
(Kylmä 1997, Kylmä & Vehviläinen-Julkunen 1997, Lindvall 1997, Lindvall 2000,
Kylmä 2000, Juvakka 2000, Pyykkö 2003). Syöpään sairastuneiden toivoa virittivät sen-
hetkisestä tilanteesta löytyvät hyvät asiat ja tulevaisuudessa mahdollisesti toteutuvat odo-
tukset. Toivoa rakensivat henkilökohtaisesti tärkeät päämäärät ja ponnistelu niitä kohti
(Lindvall 1997.) Tavoitteiden asettaminen on osa tulevaisuuteen suuntautumista ja eräs
toivon ulottuvuus (Lindvall 1997, Horton & Wallander 2001).

Perheen ihmissuhteissa odotettavissa olevat myönteiset asiat, kuten yhdessä vietetyn
ajan lisääntyminen ja kotitöiden jakaminen, lisäsivät toivoa perheen tilanteen helpottumi-
sesta esimerkiksi kesäloman aikana. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa toivoon on lii-
tetty suhteet ja luottamus toisiin ihmisiin tai Jumalaan (Kylmä 1997, Kylmä & Vehviläi-
nen-Julkunen 1997, Lindvall 1997, Juvakka 2000, Pyykkö 2003). Lapsen ihon hyvien ja
huonojen kausien vaihtelu – ihon lehahteleminen – sai vanhemmat pohtimaan, mitä on
tehty tai jätetty tekemättä, kun ihon tilanne huononi. Epätoivoon liittyi joskus syyllisyy-
dentunteita, kun kaikesta yrittämisestä huolimatta ei voitu hallita ihottumaa. Myös aikai-
semmissa tutkimuksissa on todettu, että toivon prosessiin kuuluu emotionaalinen ulottu-
vuus (Kylmä 1997, Kylmä & Vehviläinen-Julkunen 1997, Kylmä 2000, Lindvall 2001,
Pyykkö 2003).

Sekä ammattilaiset että vanhemmat, erityisesti äidit, toivat esiin toivon merkitystä jak-
samiselle. Haastattelemani ammattilaiset käyttivät toivoa vanhempien jaksamisen tukemi-
sessa. Horton & Wallander (2001) tutkivat kroonisesti sairaiden lasten äitien kokemuk-
sista hoitoväsymyksen, toivon ja sosiaalisen tuen yhteyttä. Sekä toivo että sosiaalinen tuki
olivat käänteisesti mutta erillisinä yhteydessä äitien uupumukseen. Tietoisuus tai koke-
mus toivosta lievitti stressin ja sopeutumattomuuden (maladjustment) välistä yhteyttä ja
toimi puskurina, kun stressiä oli paljon. Tulokset tukevat ajatusta, että ohjaustilanteissa
toivoa tukemalla voidaan helpottaa uupuneiden äitien selviytymistä. Lisäämällä henkilö-
kohtaista toivoa vahvistetaan tunnetta menestyksekkäästä toiminnasta ja reaktiotavoista
tavoitteiden saavuttamiseksi. Näin autetaan sekä motivaation että positiivisten tuloksien
saavuttamisessa.

Tiedosta arjen taidoksi – perheen ohjaamisen haaste. Tutkimustulosten perusteella
tapa, jolla lapsen ihottuman ohjausta toteutettiin, nousi keskeiseksi. Tietoa atopiasta oli
paljon saatavilla, ja haastattelemani vanhemmat kuvasivat omaa rooliaan tiedon suodatta-
jina. Haasteeksi muodostui tiedon kriittinen arviointi: mikä tieto soveltuu oman lapsen
hoitamiseen? Tiedon kriittiseen arviointiin tarvittiin terveydenhuollon ammattilaisten
apua. Myös Pelkosen (1994) mukaan perheenjäsenen sairaus sai vanhemmat hankkimaan
tietoa yleisestikin terveyteen liittyen. Terveys ja sairaus olivat tärkeitä perheen voimava-
roja punnittaessa. Erityisesti koettu terveys oli merkitsevästi tai erittäin merkitsevästi
yhteydessä muihin voimavaroihin paitsi tietoon. Lääkärin toteama sairaus tai jonkin per-
heenjäsenen kokemat huolta aiheuttavat oireet taas olivat päinvastaisessa yhteydessä voi-
mavaroihin kuin koettu terveys. Koetut oireet koettelivat voimavaroja enemmän kuin
todettu sairaus – ilmeisesti oireisiin liittyvän epävarmuuden vuoksi. Sekä perheet että ter-
veydenhoitajat pitivät tärkeimpinä itsetunnon ja yhteistyösuhteen vahvistamiseen ja tie-
don lisäämiseen kohdistuvia hoitotyön keinoja.

Perheet ja varsinkin äidit joutuivat opettelemaan uusia taitoja lapsen ihon hoitami-
sessa, kuten esimerkiksi perus- ja kortikosteroidivoiteiden käyttämisessä. Kortikosteroidi-
voiteisiin liittyi pelkoa sivuvaikutuksista, eikä niitä aina uskallettu käyttää lääkärin ohjeen
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mukaan, joten hoitotulokset saattoivat olla vaatimattomia. Toisaalta voiteiden ja käärei-
den käytön ohjauksessa oli puutteita. Taidon oppimisessa tarvittavaa näyttämistä ja ohjat-
tuna tekemistä kuvattiin tapahtuvan pääasiassa sopeutumisvalmennuskursseilla ja osasto-
hoidossa. Käytännön kokeilu jäi perheillä kotona tehtäväksi. Kokeilemista kuvattiin
yhtäältä toiveikkaana esimerkiksi uutta lääkevoidetta testattaessa. Toisaalta kokeileminen
saattoi olla epätoivoista, jolloin tartuttiin jokaiseen tiedonjyvään kritiikittä, ikään kuin
pelastavana oljenkortena. Lapsen ihon pahenemisvaiheissa vanhemmat kysyivät itsel-
tään, oliko lapsen ihon hyväksi tehty kaikki voitava tai mitä sopimatonta ruokaa lapselle
oli annettu. Omaan hoitamisen osaamiseen liittyi riittämättömyyden ja syyllisyyden tun-
teita. Wenningerin et al. (2000) mukaan vanhemmat usein yliarvioivat ravitsemuksen
merkityksen atooppisen ihottuman oireissa. Vanhempia on tärkeää auttaa ymmärtämään,
että ravitsemus on vain yksi mahdollinen komponentti monesta ihottuman oireita laukai-
sevasta tekijästä. Ohjauksella voidaan vahvistaa vanhempien luottamusta omaan arvioin-
tikykyyn lapsen ravitsemuksessa. Hanifinin ja Tofen (1999) mukaan keskeiset atooppisen
ihottuman hoidonohjauksen osa-alueet ovat: 1) ihottumaa laukaisevien tekijöiden välttä-
minen, 2) nykyisten hoitomenetelmien kriittinen tarkastelu ja mahdollisten virheiden kor-
jaaminen, 3) peseytymisen ja ihon kostuttamisen merkityksen korostaminen, 4) kortikos-
teroidivoiteiden käytöstä keskusteleminen ja niiden optimaalinen käyttö, 5) avoin keskus-
telu allergioihin liittyvistä faktoista ja virheellisistä käsityksistä. Ohjauksen toteuttami-
sessa on tärkeää lääkärin ja hoitajan tiimityö.

Perheen ohjaamiseen liittyvää tutkimusta, kun lapsella on atooppinen ihottuma, on
melko vähän. Syynä tähän lienee, että lapsiin kohdistuvaa tutkimusta on vähemmän kuin
aikuisiin kohdistuvaa ja ihopotilaiden hoitotyötä on ylipäätään tutkittu vähän. Wenninger
et al. (2000) kuvaavat atooppista ihottumaa sairastavien lasten vanhemmille suunnattua
ohjausta Berliinin mallin mukaan. Ohjauksen päämääränä on parantaa vanhempien itse-
hoitovalmiuksia, lievittää lapsen ihottumaa ja parantaa perheen elämänlaatua. Tavoit-
teena on perheen joustava selviytyminen, ei pelkkä annettujen ohjeiden noudattaminen.
Ohjaus toteutetaan ryhmäohjauksena kuusi kertaa viikon välein. Ohjauksen toteuttaa
moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat lastenlääkäri, psykologi ja ravitsemussuunnitte-
lija. Yhteistä Berliinin ja Oulun Ihotautien klinikan sopva-kurssin ohjausmalleille on run-
sas keskustelun ja vertaistuen mahdollisuus ja toive molempien vanhempien osallistumi-
sesta. Molemmissa tapauksissa äidit osallistuivat, mutta vain harvat isät.

Wenningerin et al. (2000) kuvaamat Berliinin mallin ohjaussisällöt ovat seuraavat:
perusinformaatio atooppisesta ihottumasta, stressin hallinta, päivittäinen ihon hoitami-
nen, laukaisevien tekijöiden tunnistaminen ja niihin suhtautuminen, uniongelmien hoita-
minen, kutina ja raapiminen, oireiden hoitaminen, ravitsemus, ruoka-allergiat atooppi-
sessa ihottumassa, vaihtoehtoisista hoidoista keskusteleminen ja sairauden kanssa selviä-
minen. Ohjaussisällöt ovat samansuuntaiset kuin Oulun sopeutumisvalmennuksessa.
Wenninger et al. (2000) esittävät alustavia tutkimustuloksia äitien vastauksista (n=129).
Berliinin mallin mukainen ohjaus paransi terveyteen liittyvää elämänlaatua ja selviyty-
mistä. Ohjausmalli rohkaisi aktiivista selviytymistapaa opettamalla ongelmanratkaisutai-
toja ja itsehoitovalmiuksia. Johtopäätöksiä sairauden kulusta ei voitu tehdä, koska sekä
koe- että kontrolliryhmän lasten ihottuman vaikeus lievittyi vuoden seurantajakson jäl-
keen.

Turussa on vuodesta 1990 ollut ihotautisairaanhoitajan vastaanotto, jossa potilaat ovat
voineet saada tehostettua ihonhoidon ohjausta. Tulokset ovat olleet myönteisiä. (Kalimo
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et al. 1999). Chinnin et al. (2002) tutkimuksessa yksittäinen perusterveydenhuollon sai-
raanhoitajan antama 30 minuutin interventio ei parantanut lasten (0,5–16 vuotta) tai per-
heiden elämänlaatua, kun sitä mitattiin 4 ja 12 viikon kuluttua interventiosta. Samoin
Holmin (2005) tutkimuksessa atooppista ihottumaa sairastavien lasten tai aikuisten tie-
don määrä ei korreloinut sairauden vaikeuteen eikä heidän elämänlaatuunsa. Eripituisen
ajan sairastaneilla oli erilaiset tiedon tarpeet. Pitkään sairastaneet aikuiset olivat kiinnos-
tuneita psykososiaalisista asioista, kun taas lasten vanhemmat tarvitsivat tietoa taudin eti-
ologiasta ja ihon hoitamisesta ja kaipasivat demonstraatiota hoitomenetelmistä. Tavoit-
teena oli parantaa potilaiden hoitoon sitoutumista hoitajan tuella ja web-pohjaisen infor-
maation avulla.

Perheillä oli mahdollisuus tehostettuun hoidonohjaukseen ja tukeen osastojaksolla ja
sopeutumisvalmennuksessa. Yhteiset tavoitteet olivat tärkeitä, esimerkiksi uuden hoito-
muodon kokeileminen osastojakson aikana motivoi perhettä järjestämään elämäänsä niin,
että äidin ja lapsen oleminen osastolla erossa muusta perheestä mahdollistui. Osastohoi-
don ja sopeutumisvalmennuksen aikana vanhempien luottamusta omiin kykyihin hoitaa
vahvistettiin ja toivoa paremmasta huomisesta rakennettiin yhdessä ihoammattilaisten
kanssa.

Osastohoidossa olevan lapsen vanhempien roolista lapsen hoitamisessa on hyvä kes-
kustella ja helpottaa vanhempien integroitumista osastolle. Vanhemmat luottavat ammat-
tilaisiin, mutta ilman riittävää kommunikaatiota ja sitoutumista vanhemmat jäävät hoi-
dossa auttajiksi olematta lapsen hoitoon osallistujia ja voivat siksi vähemmän olla lapsel-
leen tukena ja turvana. (Kristensson-Hallström 1999, Cescutti-Butler & Galvin 2003.)
Hopia et al. (2004) kuvailivat, miten lastenosastolla työskentelevät hoitajat edistivät pit-
käaikaisesti sairaiden lasten perheiden terveyttä, kun lapsi oli vuodeosastolla. Perheen ter-
veyttä edistettiin kolmella tavalla. Systemaattisessa perhehoitotyössä (systematic family
nursing) lähtökohtana oli koko perheen terveyden edistäminen. Hoitaja tutustui perheen
senhetkiseen tilanteeseen, joka oli hoidon suunnittelemisen lähtökohta. Hoitajat vahvisti-
vat vanhempien vanhemmuutta rohkaisemalla sekä äitiä että isää osallistumaan lapsen
hoitamiseen sairaalassa. He myös rohkaisivat vanhempia ilmaisemaan omia tunteitaan.
Hoitajat auttoivat vanhempia suuntautumaan tulevaisuuteen ja ylläpitämään toivoa, ja
hoitajan ja perheen yhteistyössä korostui molemminpuolinen luottamus. Valikoivassa per-
hehoitotyössä (selective family nursing) hoitajien toimintaa ei ohjannut perheen yksilölli-
nen tilanne tai avuntarve. Hoitajat luokittelivat perheen tilanteen ja avuntarpeen sen
mukaan, mikä oli lapsen diagnoosi, eivät perheen tilanteen mukaan. Hoitajat ottivat etäi-
syyttä perheisiin, joilla oli ongelmia. Kolmas tapa oli tilannekohtainen perhehoitotyö
(situation-specific family nurising). Hoitajat toimivat tilannekohtaisesti, jos perhe ilmaisi
tarpeensa selvästi ja näkyvällä tavalla. Ongelmien ennakointi ei onnistunut. Hoitamisen
kohteena oli lapsi, eikä vanhemmilla ollut selvää roolia hoitamisessa. Hoitajat, jotka toi-
mivat tilannekohtaisesti, halusivat pitää etäisyyttä perheisiin mahdollistaakseen oman
työhyvinvointinsa.

Hunterin et al. (2002) mukaan ihottuma helpottuu suurimmalla osalla lapsista kymme-
neen ikävuoteen mennessä. Toisin sanoen on vaikea arvioida, kuinka merkittävästi lapsen
ihottuma helpottuu ohjauksen ja tehostetun hoidon ansiosta ja kuinka suuri osuus on luon-
nollisella paranemisprosessilla tai taudin luoteeseen kuuluvalla hyvien ja huonojen aiko-
jen vaihtelulla. Toisaalta vaikuttavuuden arvioinnissa syy–seuraus-suhteen osoittamisen
vaatimus heijastaa positivistista ja kvantitatiivista tutkimustraditiota, jossa ei ole huomi-
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oitu terveyden subjektiivista luonnetta (Hakulinen et al. 2002). Yhteenvetona voisi todeta,
että yksilöllisesti lapsen tilanteeseen ja perheen arkipäivään kohdentunut tieto on välttä-
mätöntä perheen hyvinvoinnin ja arjen sujumisen kannalta. Toisaalta yhtä tärkeää on per-
heen psykososiaalinen tukeminen hyväksymään lapsen pitkäaikaissairaus ja löytämään
itse keinoja oman elämänlaatunsa parantamiseksi.

Virallinen tuki. Ihoatoopikkolapsen ja hänen perheensä elämänlaatu voi olla huomatta-
vasti heikentynyt, jolloin perheen hoitaminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä.
Perheen hoitamiseen osallistuvat neuvolan terveydenhoitaja, perusterveydenhuollon lää-
käri, ihotautien, allergologian ja lastentautien erikoislääkärit ja vastaavien alojen hoitajat
sekä tarpeen mukaan ravitsemussuunnittelija. Perheiden kuvaama keskeisin ongelma ter-
veydenhuoltopalvelujen käyttämisessä oli hoitovastuun hämärtyminen, mikä kertonee
moniammatillisen yhteistyön ontumisesta, ainakin kun sille olisi tarvetta yli organisaatio-
rajojen. Koposen et al. (2002) mukaan terveyden edistäminen edellyttää perinteisten
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon organisaatiorajojen häivyttämistä teke-
mällä aiempaa tiiviimpää yhteistyötä. Tähän voidaan pyrkiä rakentamalla ns. saumatto-
mia palveluja ja palveluketjuja. Saumattomuudella tarkoitetaan sitä, että organisaatiorajat
ovat asiakkaalle näkymättömiä siten, että tieto liikkuu ja auttajat konsultoivat, mutta asia-
kas liikkuu vain, kun se on välttämätöntä. Veijolan (2004) mukaan moniammatillisessa
perhetyössä ammattihenkilöiden on opittava ensin keskustelemaan ja työskentelemään
tasa-arvoisesti ylittäen ammattien ja organisaatioiden reviirien rajat, minkä jälkeen yhteis-
työtä voidaan kehittää niin, että perheillä on mahdollisuus päästä tasa-arvoiseen kumppa-
nuussuhteeseen ammattihenkilöiden kanssa.

Tutkimukseen osallistuneet perheet eivät nimenneet tahoa, jonka heidän mielestään
tulisi ensisijaisesti olla vastuussa ihoatoopikkolapsen hoidosta. Useimmilla vanhemmilla
oli kokemus, että heidän itsensä oli oltava aktiivisia, jotta perhe sai tarvitsemansa avun.
Perheiden aktiivisuudesta kertoo myös innokkuus osallistua lehti-ilmoituksen kautta tut-
kimuksen elämänlaatuosioon. Sosiaali- ja terveysministeriön (2004) ohjeissa suositellaan
lastenneuvolan varmistavan, että lapsen hoidon kokonaisuudesta vastaavasta tahosta on
sovittu. Terveydenhoitajan tulee koordinoida pitkäaikaissairaiden lasten hoitoa omalta
osaltaan, ellei perheen kanssa ole muuta sovittu. Okkonen (2004) nostaa tutkimuksessaan
esiin lasten omia käsityksiä terveydestä ja lapsen terveyden edistämisestä. Lapsen ja
aikuisen sekä lapsen kanssa toimivien aikuisten välinen yhteistyö oli tärkeää. Päävastuun
lapsen kasvatuksesta koettiin olevan kodilla, jossa myös terveyteen liittyvät arvot, asen-
teet ja mallit välittyvät lapselle. Aikuiset uskoivat kuitenkin päiväkodin ja neuvolan mah-
dollisuuksiin vaikuttaa lapsen terveyteen. Lapsen näkeminen omassa arkiympäristössään
(päiväkodissa) osoittautui terveydenhoitajan työn kannalta hyödylliseksi. Lohinivan
(1999) mukaan terveydenhoitajien työn selkeä kehittämishaaste oli moniammatillisten
yhteistyömuotojen sekä yhteistyö- ja tiimityötaitojen kehittäminen. Hänen mielestään ter-
veydenhoitajilla oli itsenäisestä yksintyöskentelyn ammatillisesta perinteestä johtuen kes-
kimääräisesti enemmän opittavaa tällä alueella verrattuna moniin muihin ammattiryh-
miin. Edelleen Heimon (2002) tutkimuksen mukaan neuvoloiden terveydenhoitajat teke-
vät hyvin vähän yhteistyötä muiden ammattihenkilöiden kanssa perheiden ongelmien tun-
nistamisessa ja psykososiaalisessa tukemisessa. Terveydenhoitajat määrittelevät yleensä
itsenäisesti perheen tuen tarpeet.

Siira (2005) viittaa Arnkilliin, jonka mukaan moniammatillinen tiimi eroaa verkostosta
siinä, että tiimin jäsenet ovat samasta organisaatioyksiköstä. Työntekijäverkosto luodaan
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ammattilaisista, jotka työskentelevät eri ammateissa ja eri työyksiköissä. Hyviä kokemuk-
sia on saatu, kun verkosto on koottu käsiteltävän asian mukaan kokoonpanoa vaihdellen.
Verkostotyössä on keskeistä dialogi, joka edellyttää hyvää kohtaamista. Kun verkosto-
työssä on koko perhe mukana, vältytään myös salassapitoon liittyviltä ongelmilta. Asiak-
kaan kanssa voidaan sopia, keitä kokoukseen otetaan mukaan. Mattuksen (2001) mukaan
jaettu asiantuntijuus perheiden, ammatti-ihmisten ja viranomaisten kesken saattaa antaa
hyvinvointiyhteiskunnan palvelujärjestelmälle käyttökelpoisia toimintatapoja. Auttami-
sesta ei ole aina apua, ellei erilaisia perhekulttuureja ja perheenjäsenten erilaisia rooleja
oteta huomioon.

6.3 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimushaasteet

Tutkimus tuotti uutta tietoa ihoatoopikkolasten ja heidän perheidensä jokapäiväisestä elä-
mästä ja perheen elämänlaatuun vaikuttavista tekijöistä. Lasten elämänlaatu osoittautui
paremmaksi kuin perheiden elämänlaatu. Lasten atooppinen ihottuma yleisyytensä takia
koskettaa laajasti perheitä heikentäen juuri perheiden elämänlaatua. Ihopotilaiden hoito-
työtä on tutkittu hoitotieteessä vähän, ja lapsiin kohdentuva tutkimus on vähäisempää
kuin aikuisiin keskittyvä tutkimus. Uuden, ihoatoopikkolasten ja perheiden arkea kuvaile-
van tiedon tuottaminen on merkityksellistä sekä hoitotieteelle että käytännön hoitotyölle.

Ihoatoopikkolasten perheiden hoitamisen kompleksisuus käytännön hoitotyössä edel-
lyttää usean eri tieteenalan tiedon hyödyntämistä. Ilmiö oli myös tutkimuksellisesti haas-
teellinen, ja siinä käytettiin metodologista triangulaatiota. Tutkimuksen eräs merkitys on
keskustelun herättäminen niiden tieteenalojen edustajien kesken, jotka tavalla tai toisella
osallistuvat ihoatoopikkolasten perheiden hoitamiseen. Tutkimus tuo perheiden omaa
ääntä mukaan keskusteluun. Tutkimuksessa käytetyt lasten ja perheiden elämänlaadun
mittarit olivat yksinkertaisia ja nopeita täyttää. Jatkossa elämänlaatumittareiden käyttä-
mistä kliinisessä työssä kannattaa harkita psykososiaalisen tuen tarpeen arvioinnin helpot-
tamiseksi.

Tutkimustulokset antavat aihetta tarkastella kriittisesti atooppista ihottumaa sairasta-
vien lasten hoitopolkuja ja hoidon porrastusta. Tutkimuksen tuottama tieto voi auttaa iho-
atoopikkolasten perheiden palvelukokonaisuuden kehittämisessä heidän tarpeitaan vastaa-
vaksi. Ongelmana voi olla palvelujen heikko saatavuus tulevaisuudessa, koska Poh-
jois-Suomen pienissä ja syrjäisissä kunnissa on lääkäripula. Tästä johtuen aikaisemmin
lääkäreille kuuluneita tehtäviä on siirretty sairaanhoitajille tai terveydenhoitajille. Lievää
atooppista ihottumaa sairastavat lapset tulevat todennäköisesti hyvin hoidetuiksi neuvo-
loissa terveydenhoitajien ohjauksella kuten tähänkin asti. Lapsen vaikean atooppisen ihot-
tuman hoitaminen on haastava tehtävä, joka vaatii laajaa perehtyneisyyttä ja moniamma-
tillista yhteistyötä. Tutkimuksen tietoa voidaan hyödyntää suunniteltaessa hoitohenkilös-
tön täydennys- ja jatkokoulutusta.

Perheiden arkeen liittyi lapsen ihonhoidon ja ruokien kanssa kamppailemisen lisäksi
melko runsaasti psykososiaalisia haittoja, kuten esimerkiksi ihottuman aiheuttama stigma,
josta saattoi seurata jopa sosiaalista eristäytymistä. Lasten kasvatukseen liittyvät kysy-
mykset, kuten rajojen asettaminen lapselle, joka raapimalla pyrkii vaikuttamaan vanhem-
piinsa, olivat vanhempien huolen ja uupumuksen aiheita. Hoitotieteellisen tutkimuksen
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merkitys on sairauden kokemuksellisuuden ja inhimillisen kärsimyksen esiin tuominen,
jotta lasten ja perheiden tukemisessa ja auttamisessa onnistutaan entistä paremmin.

Lisää tutkimustietoa tarvitaan seuraavista aiheista:
1. Tämän tutkimuksen lähtökohdat olivat laajat ja laadullisen aineiston tuottaminen lähti

väljästi siitä, mitä perheet halusivat arjestaan kertoa. Tutkimustulosten tiedon syven-
täminen ja rikastaminen on perusteltua. Perheiden ohjausta ja psykososiaalista tuke-
mista koskevaa tutkimusta ja interventioiden vaikuttavuutta arvioivaa tutkimusta tar-
vitaan käytännön hoitotyön kehittämiseksi.

2. Lapsen atooppiseen ihottumaan ja perheen elämänlaatuun vaikuttavat tekijät ovat
monimutkaisia ja toisiinsa kietoutuneita. Jatkossa olisi edelleen tutkittava, mitkä tau-
din ulkopuoliset tekijät (esimerkiksi vanhempien koulutus, työ, työttömyys tai itse
valittu kotiäitiys, matkat lääkäriin jne.) selittävät perheen elämänlaatua. Tutkimusme-
netelmänä tulisi käyttää monimuuttujamenetelmiä ja rakentaa malli perheen elämän-
laatua selittävistä tekijöistä. 

3. Terveydenhuoltopalvelujen saatavuus vaihtelee eri puolilla Suomea. Palvelujen saata-
vuus on hyvä lähellä keskussairaalaa ja heikkenee, mitä kauempana keskussairaalasta
perhe asuu, muun muassa Lapin harvaanasutulla seudulla. Ihoatoopikkolapsille ja
perheille kohdentuvien palvelujen tarjonnan, niiden käytön ja elämänlaadun yhteyttä
olisi mielenkiintoista selvittää. 

4. Kun atooppinen ihottuma on vaikea, lapsen hoitaminen on moniammatillista yhteis-
työtä. Myös tieteellisessä tutkimuksessa olisi aiheellista yhdistää erilaiset näkökulmat
tutkijatriangulaationa. Samassa tutkimuksessa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi aller-
gologian, ihotautien erikoisalan, ravitsemustieteiden ja hoitotieteen näkökulmat.
Myös psykologisen tai kasvatustieteellisen ja hoitotieteellisen näkökulman yhdistä-
minen olisi mielenkiintoista esimerkiksi lapsen raapimiseen ja siihen liittyvien käyt-
täytymismallien poisoppimisen näkökulmasta. Kysymyksenä voisi olla esimerkiksi,
millaisia oppimistekniikoita voidaan käyttää opeteltaessa pois raapimisesta ja miten
erilaisten menetelmien opettaminen perheelle voidaan hoitotyön käytännössä toteut-
taa.

5. Toimintatutkimuksen avulla tuotettua tietoa tarvitaan, jos tehdään atooppista ihottu-
maa sairastavien lasten hoitamisessa muutoksia esimerkiksi siirtämällä työyhteisöissä
tai kunnissa terveyskeskuslääkärin tehtäviä ihotautien hoitamiseen perehtyneelle hoi-
tajalle. Toimintatutkimuksessa voidaan toteuttaa koulutusinterventiot ja kerätä arvi-
ointiaineistoa prosessin eri vaiheissa.

6.4 Kehittämisehdotukset

1. Lapsen atooppisella ihottumalla saattaa olla huomattavia vaikutuksia perheen elä-
mänlaatuun ja jokapäiväiseen elämään. Perheen tuen tarve tulee havaita ja siihen tulee
vastata mahdollisimman varhain. Vanhempien jaksamista tulee tukea ja heille tulee
tarjota mahdollisuutta osallistua esimerkiksi sopeutumisvalmennukseen ja antaa tie-
toa vertaistuen mahdollisuuksista.
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2. Perheet tarvitsevat monipuolista, omaan tilanteeseensa sopivaa tietoa atooppisesta
ihottumasta, sen hoidosta ja siihen mahdollisesti liittyvistä allergioista. Vanhempia ei
saa jättää yksin pohtimaan ruoka-aineiden osuutta lapsen atooppisessa ihottumassa.
Hoitohenkilökunnan tehtävänä on varmistaa, että vanhemmat saavat tilanteeseensa
sopivaa ravitsemusohjausta. Ohjauksessa tulee entistä enemmän kiinnittää huomiota
perheiden omia voimavaroja tukevaan ohjaukseen. 

3. Ihoatoopikkolasten perheiden kanssa tulee sopia, kuka on vastuussa lapsen lääketie-
teellisestä hoidosta. 

4. Atooppista ihottumaa sairastavien lasten hoitopolkuja ja hoidon porrastamista on tar-
kasteltava yhteistyössä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa sekä
horisontaalisesti eri lääketieteen erikoisalojen ja hoitotyön asiantuntijoiden kanssa. 

5. Työnantajan tulee mahdollistaa hoitohenkilökunnan osallistuminen systemaattiseen ja
jatkuvaan täydennyskoulutukseen, joka sisältää tietoa atooppisesta ihottumasta, sen
hoitamisesta, pienten lasten ruoka-aineallergioista ja ravitsemusneuvonnasta. Lisäksi
sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille on tarpeen järjestää ammattikorkeakoulutasoi-
set ihotautihoitajan erikoistumisopinnot (vrt. asetus ammattikorkeakouluopinnoista
256/1995). Avoimen ammattikorkeakoulun lyhyempien opintokokonaisuuksien
kautta tulee mahdollistaa esimerkiksi lähihoitajien kouluttautuminen ihopotilaiden
hoitamiseen.

6. Ihotautihoitajan vastaanottotoiminnan ottamista käyttöön keskussairaaloissa kannat-
taa pohtia. Ihotautien asiantuntijasairaanhoitajan palveluista hyötyisivät ihoatoopik-
kolapset ja perheet sekä konsultaatiomahdollisuutena esimerkiksi terveydenhoitajat ja
muut perusterveydenhuollon työntekijät.



7 English summary

The incidence of atopic dermatitis has increased over the past few decades. It is currently
seen in 15–20 % of all children in industrialized countries. According to research fin-
dings, atopic dermatitis is mild in about 80 % of children, moderate in 12–18 % and seve-
re in 2-6 %.  The key symptom of atopic dermatitis is itching of skin, which often makes
it difficult for the child to sleep and may hence impair the sleep of the whole family. The
need to treat the child’s eczema affects family life. There are no Finnish studies on the
everyday life of the families of children with atopic dermatitis, and international research
is also scarce.

The purpose of the study was to get knowledge of everyday life of children (aged 0-10
years) with atopic dermatitis and their families. An ethnographic approach was used.  Dif-
ferent data sets were collected by interviewing, observing and presenting questionnaires.
The interviews (n=24) and observations (n=24) of the families (n=7) took place at their
homes. The families’ everyday life was reflected on the interview situations in such a way
that some of the family members were occasionally absent, and some of the interviews
were conducted, in response to the informants’ wishes, in a dermatology ward or an out-
patient clinic. Children aged 5-10 years (n=80), assisted by their parents, filled in a qua-
lity of life questionnaire. In the case of children younger than 5 years (n= 174) and fami-
lies (n= 254), the quality of life questionnaire was filled in by the parents.  The severity of
atopic dermatitis of each participating child (n=254) was evaluated by a physician. The
professional perspective was introduced into the study in the form of discussions bet-
ween dermatological nurses and dermatologists (n=4).

Triangulation of data, methods and analyses was performed. The quantitative data
were analyzed by means of SPSS 11.5 for Windows. Categorical and ordinal variable
were presented as frequency and percentage distributions, and medians, quartiles and
arithmetic means were quoted. The interrelations between variables were presented as
cross-tabulations, and Khi square test was used as a non-parametric test. The interviews
and the observational data were analyzed by methods of data-based content analysis.

The more severe the child’s atopic dermatitis was, the more the quality of life of the
child and the family was impaired. The quality of life of the children was better than the
quality of life of the families. The impact of the atopic dermatitis on the quality of life of
the children was moderate and on that of the family severe. The children’s quality of life
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was impaired most by itching and scratching. The need to participate in the treatment of
the children’s skin problems was the most important single factor that impaired the fami-
lies’ quality of life. The child’s severe, long-term dermatitis and its treatment on a
day-to-day basis were described as a desperate process. On the other hand, the knowledge
that eczema is alleviated as the child grows older gave the families hope and helped them
to cope. The families acquired large amounts of diverse knowledge of atopic dermatitis
and its treatment. The parents had to choose and weigh out the pieces of knowledge that
were applicable to their own children. On the one hand, the avoidance of various foods
and allergens and the opportunities to try different treatments raised hopes about the
alleviation of eczema. On the other hand, however, these trials easily turned into despe-
rate efforts to try any available alternative, which often wore out the mother or the whole
family. Families did not receive adequate counselling or support when their quality of life
was seriously compromised. They utilized health care services in diverse ways, but some-
times felt that their child’s care was fragmentary, and that they themselves had to assume
responsibility for it.

The results of the study can be used when developing the public health care services to
better meet the needs of families. The crucial thing is to identify the families whose qua-
lity of life has been markedly impaired by their child’s atopic dermatitis. The parents
should be provided support and informed of the opportunities for peer support. They also
need diverse and relevant information of atopic dermatitis and its treatment and the pos-
sibly related allergies. The parents should not be left alone to wonder about the role of
foodstuffs in their child’s dermatitis. The nursing staff should make sure that the parents
have relevant nutritional counselling. This counselling should focus increasingly on ways
to enhance the family’s own resources.

The care of a child with atopic dermatitis should be accomplished as multiprofessional
co-operation, which should be encouraged and promoted across professional and secto-
rial boundaries. It might be a good alternative to allocate the dermatological nurses in
central hospitals special time for appointments with patients. The services of specialized
dermatological nurses would benefit both children with atopic dermatitis ad their fami-
lies, and they would also provide opportunities for consultation to public health nurses
and other primary health care workers.
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Liite 1 Poliklinikoilla käyneiden 0–10-vuotiaiden 
ihoatoopikkolasten määrät ja tutkimukseen osallistuminen.

Taulukko: Poliklinikoilla käyneiden 0-10-vuotiaiden ihoatoopikkolasten määrät ja tutki-
mukseen osallistuminen. Kainuun ja Lapin keskussairaaloiden kävijämäärästä on huomi-
oitu ihotautien ja lastentautien poliklinikoiden yhteiset asiakkaat.

Paikkakunta: Aineiston keräämi-
sen ajankohta

Poliklinikalla tutki-
muksen aikana käy-
neiden 0–10 v lasten 

määrä 
Dg:L20

Tutkimukseen 
suostuneiden
0–10v lasten 

ja perheiden määrä

Tutkimukseen
vastanneiden
0–10 v lasten

ja perheiden määrä

Oys, Oulu 21.9.01–17.10.02 354 129 111
Lpks, Kemi 21.8.2001–10.10.02 42 12 5
Lks, Rovaniemi,
Lastenpkl mukaan

21.9.2001–1.10.02
31.1.02–1.10.02

32+
64 =96–3 yhteistä=93

43 38

Kaks, Kajaani
Lastenpkl mukaan

16.10.01–4.10.02
1.2.2002–4.10.02

43 (iho)+
40=83–7 yhteistä=76

31 24

Kpks, Kokkola 4.10.01–10.10.02 78 15 14
Poliklinikat yht. (643) (230) (192)–1=191
Oulu, lehti-ilmoi-
tus 22.4.–3.5.2002 63 63 63

Kaikki yhteensä 706 293 254
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Liite 2 Esimerkkejä suomalaisista hoitotieteen 
väitöskirjaetnografioista.

Tutkija (vuosi),
Yliopisto /
Tiedekunta

Tutkimuksen
nimi:

Tutkimuksen 
tarkoitus:

Aineistot: Käytetyt 
analyysimenetelmät:

Meriläinen, Pirk-
ko
(1986)
Kuopion yo, Yh-
teiskuntatieteet, 
Terveydenhuol-
lon hallinnon lai-
tos

Väestön tervey-
denhoidon ko-
konaisuus: itse-
hoito, virallisten 
ja epävirallisten 
terveyspalvelu-
jen käyttö sekä 
niitä määrittävät 
tekijät.

Kulttuuriantropologista 
tutkimussuuntausta edusta-
van hoitotieteellisen tutki-
muksen tarkoitus oli hank-
kia tietoa erilaisilla maan-
tieteellisillä alueilla ja so-
siokulttuurisissa ympäris-
töissä elävän suomalaisen 
väestön terveyden ja sai-
rauden hoidon kokonaisuu-
desta sekä sitä määräävistä 
tekijöistä.

1) Ekologinen aineisto
-toimintasuunnitelmat, vuosiker-
tomukset, kuntasuunnitelmat jne.
2) Surveytutki-muksella hankittu 
yksilötason aineisto (n=4 150)

1) Valmiista tilastoista 
ja dokumenteista vali-
tut indikaattorit ku-
vaajina
2) Tilastomenetelmät 
esim. erottelu-analyy-
si, korrelaatiot, 
Log-lineaarinen ana-
lyysi

Nikkonen, Merja
(1996)
Oulun yliopisto, 
Hoitotieteen lai-
tos ja psykiatrian 
klinikka

Piiriltä siviiliin.
Etnografinen 
tutkimus hoita-
misesta psykiat-
risten pitkäai-
kaispotilaiden 
avohoitoval-
mennuksessa ja 
valmennettujen 
potilaiden elä-
mäntavasta mie-
lisairaalan ulko-
puolella.

Tutkimuksessa kuvataan ja 
analysoidaan hoitamista 
psykiatristen pitkäaikais-
potilaiden avohoitoval-
mennuk-sessa Oulunsuun 
sairaalassa 1977–1988 ja 
valmennettujen potilaiden 
elämäntapaa laitoksen ul-
kopuolella.

1) Potilaiden (n=20) ja henkilö-
kunnan (n=11) haastattelu
2) Osallistuva havainnointi.
Laitoksen ja osaston toimintaa kä-
sittelevät dokumentit 
3) Naismielisairaanhoita-jan elä-
mäntarina.
4) Laitoksesta pois siirtyneiden 
pitkäaikaispotilaiden haastattelut 
(n=25) ja potilaiden arkielämän 
havainnointi.
5) Potilaiden sairaus kertomukset 
haastattelujen ja havainnoinnin tu-
kena

1) Haastattelujen et-
nonursing-analyysi
2) Kenttähavaintojen 
hoitoyhteisöä ja hoi-
toa koskevien doku-
menttien sekä potilai-
den sairauskertomus-
ten sisällönanalyysi
3) Elämäntarinan laa-
dullinen sisällön erit-
tely
4) Haastattelujen laa-
dullinen sisällön erit-
tely teema-alueittain
5) Potilaiden sairaus-
kertomusten sisällön 
analyysi.

Jokinen, Pirkko
(1996)
Kuopion yo, 
Yhteiskuntatie-
teet,

Astmaa sairasta-
van lapsen per-
heen elämänpol-
ku – etnografia 
astmaa sairasta-
vien kouluikäis-
ten lasten per-
heiden elämästä. 

Tarkoituksena oli kuvata 
astmaa sairastavan koulu-
ikäisen lapsen perheen elä-
mää perheen näkökulmas-
ta.

Strukturoidut lomakehaastatelut ja 
teemahaastattelut: 32 äitiä, 9 isää 
ja 38 lasta. Lasten haastatteluissa 
piirros- ja focus group
-haastattelut. 
Havainnointi.

Spradleyn etnografi-
sen tutkumuksen ana-
lyysimenetelmä.

Lohiniva, Vuok-
ko
(1999)
Oulun yo, Hoito-
tieteen ja Ter-
veyshallinnon 
laitos

Terveydenhoita-
jan työ ja kvali-
fikaatiot pohjoi-
sessa toimin-
taympäristössä

Tutkimuksessa kuvataan 
työelämän näkökulmasta 
terveydenhoitajan työn 
ydintoimintoja ja analysoi-
daan terveydenhoitajan 
työn kvalifikaatiovaati-
muk-sia kontekstina yh-
teiskunnan ja työelämän 
muutostendenssit ja poh-
joinen toimintaympäristö.

Avaintiedonantajien teemahaastat-
telut; terveydenhoitajat (n=15), 
terveydenhoitajien asiakkaat 
(n=10), sidosryhmien edustajat 
(n= 8) ja muiden tiedonantajien 
haastattelut (n=14). 
Lisäksi koevastauksia (n=38), ter-
veydenhoitajien esseet (n=11) ja 
hoitosuunnitelmia. 

Kvalitatiivinen sisäl-
lönanalyysi, jossa yh-
tymäkohtia etnonur-
sing-analyysiin

Hirvonen, Eila
(2000)
Tampereen yo, 
Hoitotieteen lai-
tos ja Tampereen 
yliopistollinen 
sairaala

Raskaus nuoren 
valintana. 
Etnografia alle 
18-vuotiaiden 
nuorten raskau-
desta, tulevasta 
vanhemmuudes-
ta ja elämänti-
lanteesta sekä 
äitiysneuvola-
käynneistä

Tutkimuksessa kuvataan ja 
tulkitaan nuorten alle 
18-vuotiaiden kokemuksia 
raskaudesta, tulevasta van-
hemmuudesta ja elämänti-
lanteesta. 

Aineisto koostuu 12 nuoren äitiys-
neuvolakäynneistä (n=74), jotka 
havainnoitiin, ja nuorten haastatte-
luista (n=76) sekä terveydenhoita-
jien (n=11) haastatteluista (n=64) 
neuvolakäyntien yhteydessä.
Nuoret haastateltiin toisen kerran 
synnytyksen jälkeen.
Aineistoa täydennettiin päiväkir-
joilla, sanomalehtikirjoituksilla ja 
tv-ohjelmilla.

1)Äitiysneuvolakäyn-
teihin liittyvä aineisto 
analysoitiin sisällön-
erittelyin ja sisällön-
analyysin avulla.
2)Haastattelujen ja 
erilaisten dokument-
tien aineistot analy-
soitiin aineistolähtöi-
sesti jatkuvan vertai-
lun avulla.
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Liite 2. Jatkuu
Tutkija (vuosi),
Yliopisto /
Tiedekunta

Tutkimuksen
nimi:

Tutkimuksen 
tarkoitus:

Aineistot: Käytetyt 
analyysimenetelmät:

Juntunen, Anitta
(2001)
Oulun yo, Hoito-
tieteen ja Ter-
veyshallinnon 
laitos

Ammatillinen ja 
maallikkohoita-
minen Tansania-
laisessa Ilembu-
lan kylässä

Tarkoituksena on kuvata ja 
analysoida ammatillista ja 
maallikkohoitamista beno-
jen kulttuurisessa konteks-
tissa tansanialaisessa Ilem-
bulan kylässä.

1) Sairaanhoitajien (n=6) haastat-
telut ja havainnointi, tiedonantaji-
en päiväkirjat ja sairaalan toimin-
taa kuvaavat dokumentit.
6)Kyläläisten (n=49) ja omaisten 
(n=12) haastattelut sekä omaisten 
toiminnan havainnointi potilaiden 
hoitamisessa.

1) Laadullinen Et-
nonursing-sisällönan-
alyysi.
2) Sisällön analyysi 
huomioiden kulttuuri-
sen kontekstin.

Hassinen-Ali-
Azzani, Tuulikki
(2002)
Kuopion yo, Yh-
teiskuntatie teel-
linen tiedekunta

Terveys ja lapset 
ovat Jumalan 
lahjoja. Etnogra-
fia somalialais-
ten terveyskäsi-
tyksistä ja per-
he-elämän hoi-
tokäytännöistä 
suomalaiseen 
kulttuuriin siir-
tymävaiheessa

Tutkimuksen tarkoituksena 
oli tuottaa somalialaisten 
terveyttä ja hoitamista ku-
vaavaa hoitotie teellistä 
teoriaa, jonka avulla voi-
daan lisätä Suomessa asu-
vien somalialaisten hoito-
työn kulttuurista osaamista. 

Yksilö ja ryhmä haastattelut ja 
osallistuva havainnointi. 55 soma-
lialaisen ja 6 hoitohenkilön haas-
tattelut. Kenttäpäiväkirja, valoku-
vat ja lehti leikkeet.

Haastatteluaineiston 
luokittelu aineistoläh-
töisesti teemojen ja 
mallien avulla.
Havainnointiaineis-
toa on käytetty rapor-
tissa tilanne kuvauksi-
na ja haastatteluai-
neiston tukena.

Sand, Hilkka
(2003)
Tampereen yo, 
Hoitotieteen lai-
tos, Tampereen 
yliopistollinen 
sairaala

Sateenkaaren 
päästä löytyy 
kultaa. Tutkimus 
suomalaisesta 
saattohoidosta.

Tutkimuksen tarkoituksena 
on kuvata ja tuoda esille 
saattohoidon toimintaa 
saattohoitokodeissa ja siten 
lisätä ymmärrystä kuole-
van potilaan hoitamisessa.

Haastattelut (n=35), saattohoito-
potilaiden haastattelut (n=6)
Havainnointiaineisto: kenttämuis-
tiinpanot, valokuvat, tutkijan päi-
väkirjat (n=35), leikekirjat (n=4), 
vuosikertomukset, hoitoasiakirjat 
(n=44) ym. tukiaineistoa

Haastatteluaineiston 
analyysin tulkinta 
hermeneuttisen tul-
kinnan lähtökohdista. 
Kuva-analyysi, sisäl-
lönerittely, sisällönan-
alyysi. Artikkelien 
käyttö orientaationa 
tutkimusalueeseen.
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Liite 3 Suostumusasiakirja lasten vanhemmille / huoltajille.

Lapsen nimi _______________________________________Syntymäaika

Vanhemman / huoltajan nimi __________________________________________________________________

Suostun tutkimukseen ja annan suostumukseni lapseni osallistumisesta tutkimukseen ”Atooppista ihottu-
maa sairastavien lasten elämänlaatu ja heidän perheidensä arki.” Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla ja ana-
lysoida atooppista ihottumaa sairastavien lasten elämänlaatua ja heidän perheidensä arkea. Aineistoa kerätään
kyselylomakkeilla (n= 250) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelta. Lisäksi haastatellaan perheitä, jotka
valitaan harkinnanvaraisena näytteenä Oulun yliopistollisen sairaalan alueelta.

Tutkimuksessa kerättyä tietoa käytetään tieteelliseen tutkimukseen tutkittavien henkilöllisyyttä paljastamatta,
luottamuksellisesti. Tutkimusaineisto on ainoastaan tutkijan käytössä ja se säilytetään niin, että se ei joudu ulko-
puolisille ja hävitetään tutkimuksen päätyttyä asiallisesti (esim. ääninauhat).

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja tutkittavalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää tutki-
mukseen osallistuminen sen vaikuttamatta hänen hoitoonsa. Tästä suostumusasiakirjasta on tehty kaksi (2)
samanlaista kappaletta, toinen tutkittavalle ja toinen tutkijalle.

Paikka___________________________________________________Aika_____________________________

Huoltajan / holhoojan allekirjoitus ______________________________________________________________

Osoite____________________________________________________________________________________

Puhelinnumero__________________________

Tutkijan allekirjoitus____________________________________

Eija Skarp

Osoite Luutakuja 3, 90460 Oulunsalo
Puhelin 08-5211940 tai työ: 08-3153595
Sähköposti
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Liite 4 Mittarin sisällön validiteetin arviointi.
10.4.2001/ES

Hyvä vastaaja,

Pyydän Sinua arvioimaan oman asiantuntemuksesi perusteella ”Atooppista ihottumaa sairastavien lasten elä-
mänlaatu ja heidän perheidensä arki” tutkimuksen 0-4-vuotiaiden lasten vanhemmille tarkoitettua lomaketta.
Lue lomakkeen kysymykset huolella. Taustamuuttujia arvioidessasi voit kirjoittaa vastauksesi vapaasti tälle
paperille. Muut merkinnät tehdään kyselylomakkeeseen.

VASTAAJA ON :
1. LAPSEN ÄITI
2. LAPSEN ISÄ
3. MUU HUOLTAJA
4. SAIRAANHOITAJA
5. LÄÄKÄRI

JOS VASTAAJA ON SAIRAANHOITAJA TAI LÄÄKÄRI, TYÖKOKEMUS __________________VUOTTA

1. TAUSTAMUUTTUJAT:

A) MITÄ TAUSTAMUUTTUJIA POISTAISIT: __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

B) MITÄ TAUSTAMUUTTUJIA LISÄISIT: _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2. ELÄMÄNLAATUKYSELY

Merkitse kyselylomakkeeseen jokaisen kysymyksen kohdalle oman arviosi mukaan (A ja B):

A) Mittaako osio mielestäsi atooppista ihottumaa sairastavan lapsen elämänlaatua?
A1= Kyllä
A2= Ei

B) Arvioi, miten tärkeä kysymys on atooppista ihottumaa sairastavan lapsen elämänlaadun osoittajana?
B1= Ei ole tärkeä elämänlaadun osoitin
B2= Tärkeyttä vaikea arvioida ennen kuin osioita korjataan
B3= Tärkeä, mutta osiota täytyy hieman korjata
B4= Erittäin tärkeä elämänlaadun osoitin

3. LAPSEN IHOTAUDIN VAIKUTUS PERHEESEEN

Merkitse kyselylomakkeeseen jokaisen kysymyksen kohdalle oman arviosi mukaan (A ja B):

A) Mittaako osio mielestäsi lapsen ihottuman vaikutusta perheen elämään?
A1 = Kyllä
A2 = Ei

B) Arvioi, miten tärkeä kysymys on lapsen ihottuman vaikutuksen osoittajana
B1 = Ei ole tärkeä ihottuman vaikutuksen osoitin
B2 = Tärkeyttä vaikea arvioida ennen kuin osiota korjataan
B3 = Tärkeä, mutta osiota täytyy hieman korjata
B4 = Erittäin tärkeä ihottuman vaikutuksen osoitin

MUITA KOMMENTTEJA:

KIITOS VAIVANNÄÖSTÄSI!
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LOMAKE 1

Arvoisa atooppista ihottumaa sairastavan 0-4 vuotiaan lapsen vanhempi / huoltaja:

”Atooppista ihottumaa sairastavien lasten elämänlaatu ja heidän perheidensä arki” -tutkimuksessa ollaan kiin-
nostuneita juuri teidän lapsenne ja perheenne arjesta. Tutkimuksen onnistumiselle on tärkeää, että vastaatte
kaikkiin kysymyksiin mahdollisimman huolellisesti. Kyselylomakkeeseen kuuluu kolme osaa: taustatiedot, pik-
kulasten elämänlaatu osio ja ihottuman vaikutus perheeseen osio. 

VASTAA YMPYRÖIMÄLLÄ SOPIVIN VAIHTOEHTO/VAIHTOEHDOT TAI KIRJOITTAMALLA VAS-
TAUS VIIVALLE.

1. TAUSTATIEDOT:

1) VASTAAJAN YHTEYSTIEDOT:
NIMI: ________________________________________________________________

OSOITE: ______________________________________________________________

PUHELINNUMERO: ___________________________________________________

2) MINKÄ SAIRAALAN POLIKLINIKALLA LAPSENNE KÄVI ATOOPPISEN IHOTTUMAN VUOKSI? 

1. OYS (OULU)
2. LPKS (KEMI)
3. LKS (ROVANIEMI)
4. KAKS (KAJAANI)
5. KPKS (KOKKOLA)

3) LAPSEN IKÄ: ___________VUOTTA, __________KUUKAUTTA

4) LAPSEN SUKUPUOLI:
1. TYTTÖ
2. POIKA

5) MONESKO LAPSI SYNTYMÄJÄRJESTYKSESSÄ TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVA LAPSI ON PER-
HEESSÄNNE? (ensin syntynyt lapsi =1, seuraavaksi syntynyt =2, jne.)________________________________

6) LAPSEN HOITO ON JÄRJESTETTY:

1. KOTONA, JOMPIKUMPI VANHEMMISTA HOITAA
2. KOTONA TAPAHTUVASSA PÄIVÄHOIDOSSA
3. PERHEPÄIVÄHOIDOSSA, JONKUN TOISEN KODISSA
4. PÄIVÄKODISSA
5. MUUTOIN, MITEN _____________________________________

7) PERHEESEEN KUULUU LAPSEN LISÄKSI:

1. ÄITI
2. ISÄ
3. MUU HUOLTAJA/AIKUINEN, KUKA(esim. äitipuoli jne.)
4. SISARUKSIALUKUMÄÄRÄ
5. MUITA, KEITÄ? ________________________________________

8) VANHEMPIEN/HUOLTAJIEN IKÄ

1. ÄIDIN IKÄ:_____VUOTTA
2. ISÄN IKÄ: ______VUOTTA
3. PERHEEN MUUN HUOLTAJAN/AIKUISEN IKÄ: ___________VUOTTA
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9) ÄIDIN KOULUTUS:

1. KANSAKOULU JA/TAI KESKIKOULU TAI PERUSKOULU
2. AMMATTITUTKINTO
3. YLIOPPILASTUTKINTO
4. OPISTOASTEEN TUTKINTO
5. KORKEAKOULUTUTKINTO
6. MUU, MIKÄ _____________________________________________
7. EI TUTKINTOA

10) ISÄN KOULUTUS:

1. KANSAKOULU JA/TAI KESKIKOULU TAI PERUSKOULU
2. AMMATTITUTKINTO
3. YLIOPPILASTUTKINTO
4. OPISTOASTEEN TUTKINTO
5. KORKEAKOULUTUTKINTO
6. MUU, MIKÄ ______________________________________________
7. EI TUTKINTOA

11) ÄIDIN AMMATTI:

1. MAATALOUSYRITTÄJÄ
2. MUU YRITTÄJÄ
3. PALKKATYÖNTEKIJÄ
4. TOIMIHENKILÖ
5. TOIMIHENKILÖ JOHTAVASSA ASEMASSA
6. TYÖTÖN
7. OPISKELIJA
8. ELÄKELÄINEN
9. MUU, MIKÄ ______________________________________________

12) ISÄN AMMATTI:

1. MAATALOUSYRITTÄJÄ
2. MUU YRITTÄJÄ
3. PALKKATYÖNTEKIJÄ
4. TOIMIHENKILÖ
5. TOIMIHENKILÖ JOHTAVASSA ASEMASSA
6. TYÖTÖN
7. OPISKELIJA
8. ELÄKELÄINEN
9. MUU, MIKÄ__________________________________________________

13) PERHEENNE ASMISMUOTO:

1. KERROSTALO
2. RIVITALO
3. OMAKOTITALO

14) TUPAKOIDAANKO PERHEESSÄNNE?

1. KYLLÄ
2. EI

15) JOS VASTASITTE EDELLISEEN KYLLÄ, KUKA/KETKÄ TUPAKOIVAT?

1. ÄITI
2. ISÄ
3. MUU PERHEENJÄSEN, KUKA / KETKÄ _________________________________________
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16) JOS PERHEESSÄNNE TUPAKOIDAAN, NIIN MISSÄ SE TAPAHTUU?

1. SISÄLLÄ ASUINTILOISSA
2. ULKONA
3. MUUALLA, MISSÄ __________________________________________________________

17) ONKO PERHEESSÄNNE KOTIELÄIMIÄ?

1. KYLLÄ
2. EI

18) JOS VASTASITTE EDELLISEEN KYLLÄ, NIIN MITÄ KOTIELÄIMIÄ TEILLÄ ON?

19) ONKO PERHEESSÄNNE MUITA ATOOPIKKOJA KUIN TUTKITTAVA LAPSI?
1. KYLLÄ
2. EI

20) JOS VASTASIT EDELLISEEN KYLLÄ, NIIN KUKA TAI KETKÄ OVAT MUUT ATOOPIKOT PER-
HEESSÄNNE:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

21) JOS LAPSEN SISARUKSILLA ON ATOOPPISTA IHOTTUMAA, NIIN MONESKO LAPSI/ MONEN-
NETKO LAPSET SYNTYMÄJÄRJESTYKSESSÄ OVAT KYSEESSÄ? (ensin syntynyt lapsi = 1, seuraavaksi 
syntynyt =2 jne.)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

22) JOS LAPSEN SISARUKSILLA ON MUITA ATOOPPISIA SAIRAUKSIA (astma, heinänuha, ruoka-aine 
allergia, allerginen silmätulehdus) , NIIN MONESKO LAPSI /MONENNETKO LAPSET SYNTYMÄJÄRJES-
TYKSESSÄ OVAT KYSEESSÄ? ( ensin syntynyt lapsi = 1, seuraavaksi syntynyt =2 jne.)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

23) KUINKA VAIKEA LAPSENNE IHOTTUMA ON MIELESTÄNNE OLLUT VIIME VIIKON AIKANA, 
TS. KUINKA PUNOITTAVA, TULEHTUNUT TAI LAAJALLE LEVINNYT?

1. ERITTÄIN VAIKEA
2. VAIKEA 
3. KOHTALAINEN
4. MELKO HYVÄ
5. EI IHOTTUMAA

24) LAPSEN ATOOPPISTA IHOTTUMAA HOIDETAAN:

1. VAIN PERUSVOITEELLA
2. PERUSVOITEELLA JA AJOITTAIN KORTISONIVOITEELLA
3. PERUSVOITEELLA, AJOITTAIN KORTISONIVOITEELLA JA AJOITTAIN 

VALOHOIDOLLA
4. SUUN KAUTTA OTETTAVALLA ALLERGIALÄÄKKEELLÄ (antihistamiini)
5. JOLLAKIN MUULLA, MILLÄ? ________________________________________
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25) ONKO LAPSELLANNE ATOOPPISEN IHOTTUMAN LISÄKSI MUITA ATOOPPISIA SAIRAUKSIA? 
(astma, heinänuha, ruoka-aine allergia, allerginen silmätulehdus)

1. KYLLÄ
2. EI

26) JOS VASTASITTE EDELLISEEN KYLLÄ, MITÄ ATOOPPISIA SAIRAUKSIA LAPSELLANNE ON?

1. ASTMA
2. HEINÄNUHA
3. RUOKA-AINE ALLERGIA
4. ALLERGINEN SILMÄTULEHDUS

27) ONKO LAPSENNE SAANUT RINTARUOKINTAA?
1. KYLLÄ
2. EI

28) JOS VASTASITTE EDELLISEEN KYLLÄ, MONTAKO KUUKAUTTA?________________________

29) ONKO LAPSELLANNE JOKIN VÄLTTÄMISRUOKAVALIO?
1. KYLLÄ
2. EI

30) JOS VASTASITTE EDELLISEEN KYLLÄ, MITÄ RUOKA-AINEITA LAPSEN RUOKAVALIOSSA 
VÄLTETÄÄN?

1. LEHMÄNMAITOA
2. MUNAA
3. KALAA
4. SITRUSHEDELMIÄ
5. SUKLAATA
6. KOTIMAISTA VILJAA
7. JOTAKIN MUUTA, MITÄ? ____________________________________________________

31) JOS LAPSELLANNE ON VÄLTTÄMISRUOKAVALIO, MIHIN SE PERUSTUU?
1. VANHEMPIEN / HUOLTAJIEN OMAAN HARKINTAAN
2. NEUVOLAN SUOSITUKSEEN
3. LÄÄKÄRIN SUOSITUKSEEN
4. JONKIN EDELLISEN LISÄKSI TODETTUUN RUOKA-AINEALLERGIAAN (PRICK ELI

PISTOTESTEIN, ALTISTUSTESTEIN)
5. JOHONKIN MUUHUN, MIHIN?_______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

32) MITEN HYVIN IHOTTUMA PARANI VÄLTTÄMISRUOKAVALION ANSIOSTA?
1. IHOTTUMA HÄVISI KOKONAAN
2. IHOTTUMA PARANI OSITTAIN
3. IHOTTUMA PYSYI ENNALLAAN

33) SAATTEKO HOITOTUKEA LAPSENNE IHOTTUMAN TAKIA?

1. KYLLÄ
2. EI

34) JOS VASTASITTE EDELLISEEN KYLLÄ, MITEN MERKITTÄVÄKSI ARVIOITTE HOITOTUEN 
PERHEENNE TALOUDELLE?

1. ERITTÄIN MERKITTÄVÄ
2. MERKITTÄVÄ
3. KOHTALAINEN
4. MELKO MERKITYKSETÖN
5. MERKITYKSETÖN
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2. ELÄMÄNLAATUKYSELY – PIKKULASTEN IHOTTUMA (0-4 VUOTIAAT)

LAPSEN NIMI: ___________________________________________PÄIVÄMÄÄRÄ:___________________

TÄMÄN LOMAKKEEN TARKOITUKSENA ON ARVIOIDA, KUINKA SUURI VAIKUTUS LAPSENNE 
IHOTTUMALLA ON OLLUT HÄNEN ELÄMÄÄNSÄ VIIME VIIKON AIKANA. PYYDÄMME TEITÄ 
YSTÄVÄLLISESTI VASTAAMAAN JOKAISEEN KYSYMYKSEEN. YMPYRÖIMÄLLÄ SOPIVIN VAIH-
TOEHTO.

1.) KUINKA PALJON LAPSENNE ON RAAPINUT ITSEÄÄN VIIME VIIKONA AIKANA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

2.) MILLAINEN LAPSENNE MIELIALA ON OLLUT VIIME VIIKON AIKANA?

1. JATKUVAA ITKUA, ERITTÄIN HANKALA
2. HYVIN HUONOTUULINEN
3. HIEMAN HUONOTUULINEN
4. HYVÄNTUULINEN

3.) KUINKA KAUAN ON KESTÄNYT ENNEN KUIN LAPSENNE ON NUKAHTANUT KESKIMÄÄRIN 
ILTAISIN VIIME VIIKON AIKANA? 

1. YLI 2 TUNTIA
2. 1–2 TUNTIA
3. YLI 15 MINUUTTIA, MUTTA ALLE 1 TUNTI
4. 0–15 MINUUTTIA

4.) KUINKA KAUAN LAPSENNE UNI OLI KESKEYTYNYT ÖISIN KESKIMÄÄRIN VIIME VIIKON 
AIKANA?

1. 5 TUNTIA TAI ENEMMÄN
2. 3–4 TUNTIA
3. 1–2 TUNTIA
4. ALLE 1 TUNNIN

5.) ONKO LAPSENNE IHOTTUMA HAITANNUT LEIKKIMISTÄ TAI UIMISTA VIIME VIIKON 
AIKANA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

6.) ONKO LAPSENNE IHOTTUMA HAITANNUT HÄNEN OSALLISTUMISTAAN PERHEENNE 
MUIHIN TOIMIIN (LUKUUNOTTAMATTA LEIKKIMISTÄ, KYLPEMISTÄ TAI UIMISTA) TAI HÄNEN 
VIIHTYMISTÄÄN NIIDEN PARISSA VIIME VIIKON AIKANA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

7.) ONKO TEILLÄ OLLUT LAPSENNE KANSSA ONGELMIA RUOKA-AIKOINA IHOTTUMAN TAKIA 
VIIME VIIKON AIKANA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN
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8.) ONKO IHOTTUMAN HOITAMINEN AIHEUTTANUT TEILLE ONGELMIA LAPSENNE KANSSA 
VIIME VIIKON AIKANA? 

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

9.) ONKO LAPSENNE IHOTTUMA TEHNYT PUKEMISEN JA RIISUMISEN EPÄMIELLYTTÄVÄKSI 
VIIME VIIKON AIKANA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

10.) ONKO LAPSENNE IHOTTUMA AIHEUTTANUT ONGELMIA ILTAPESULLA/SUIHKUAIKOINA 
VIIME VIIKON AIKANA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

OLE HYVÄ JA TARKISTA, ETTÄ OLET VASTANNUT JOKAISEEN KYSYMYKSEEN.

c M.S. Lewis-Jones, A.Y. Finlay. Kopiointi ilman tekijöiden lupaa kielletty.
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3. LAPSEN IHOTAUDIN VAIKUTUS PERHEESEEN 

LAPSEN NIMI: ____________________ÄITI/ISÄ/HUOLTAJA______________________PVM: _________

TÄMÄN KYSELYN TARKOITUKSENA ON ARVIOIDA, KUINKA PALJON LAPSESI IHO-ONGELMA 
ON VAIKUTANUT SINUUN JA PERHEESEESI VIIME VIIKON AIKANA. YMPYRÖI YKSI VASTAUS-
VAIHTOEHTO

1.) KUINKA PALJON LAPSESI IHOTTUMA ON VAIKUTTANUT TALOUSTÖIHIN ESIM. PYYKIN-
PESUUN JA SIIVOUKSEEN VIIME VIIKON AIKANA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

2.) KUINKA PALJON LAPSESI IHOTTUMA ON LISÄNNYT RUUAN VALMISTUKSEN JA LAPSEN 
SYÖTTÄMISEN TAKIA NÄKEMÄÄSI VAIVAA VIIME VIIKON AIKANA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

3.) KUINKA PALJON LAPSESI IHOTTUMA ON VAIKUTTANUT TOISTEN PERHEENJÄSENTEN NUK-
KUMISEEN VIIME VIIKON AIKANA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

4.) KUINKA PALJON LAPSESI IHOTTUMA ON VAIKUTTANUT PERHEEN VAPAA-AJAN VIETTÄMI-
SEEN ESIM. UIMISEEN VIIME VIIKON AIKANA? 

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

5.) KUINKA PALJON LAPSESI IHOTTUMA ON LISÄNNYT PERHEESI OSTOSTEN TEKEMISEEN 
KÄYTTÄMÄÄ AIKAA VIIME VIIKON AIKANA? 

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

6. KUINKA PALJON LAPSESI IHOTTUMA ON LISÄNNYT PERHEESI KULUJA ESIM. HOITOKUS-
TANNUKSET, VAATTEET JNE. VIIME VIIKON AIKANA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

7). KUINKA PALJON LAPSEN VANHEMPIEN/ HUOLTAJIEN VÄSYMYS TAI UUPUMUS ON LISÄÄN-
TYNYT LAPSEN IHOTTUMAN VUOKSI VIIME VIIKON AIKANA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
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4. EI LAINKAAN

8.) KUINKA PALJON LAPSEN VANHEMPIEN/ HUOLTAJIEN EMOTIONAALINEN STRESSI KUTEN 
MASENNUS, TURHAUTUMINEN TAI SYYLLISYYS ON LISÄÄNTYNYT LAPSEN IHOTTUMAN 
VUOKSI VIIME VIIKON AIKANA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

9.) KUINKA PALJON LAPSEN IHOTTUMA ON VAIKUTTANUT VANHEMPIEN / HUOLTAJIEN VÄLI-
SEEN SUHTEESEEN TAI VANHEMMAN/HUOLTAJAN JA TOISTEN LASTEN VÄLISIIN SUHTEISIIN 
VIIME VIIKKON AIKANA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

10.) KUINKA PALJON LAPSEN AUTTAMINEN IHONHOITAMISESSA ON VAIKUTTANUT 
HUOLTAJAN/VANHEMMAN ELÄMÄÄN VIIME VIIKON AIKANA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

OLE HYVÄ JA TARKISTA, ETTÄ OLET VASTANNUT JOKAISEEN KYSYMYKSEEN. KIITOS 
YHTEISTYÖSTÄ!

 c M.S. Lewis-Jones, A.Y. Finlay. Kopiointi ilman tekijöiden lupaa kielletty.
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LOMAKE 2

ARVOISA ATOOPPISTA IHOTTUMAA SAIRASTAVAN 5–10 VUOTIAAN LAPSEN VANHEMPI / HUOL-
TAJA:

” Atooppista ihottumaa sairastavien lasten elämänlaatu ja heidän perheidensä arki” -tutkimuksessa ollaan kiin-
nostuneita juuri teidän lapseenne ja perheenne arjesta. Tutkimuksen onnistumiselle on tärkeää, että vastaatte 
kaikkiin kysymyksiin mahdollisimman huolellisesti. Kyselylomakkeeseen kuuluu kaksi osaa: taustatiedot ja 
ihottuman vaikutus perheeseen osio. Lisäksi lapsenne vastaa itse tai teidän avustuksellanne elämänlaatukyse-
lyyn.

VASTAA YMPYRÖIMÄLLÄ SOPIVIN VAIHTOEHTO / VAIHTOEHDOT TAI KIRJOITTAMALLA VAS-
TAUS VIIVALLE.

1. TAUSTATIEDOT:

1) VASTAAJAN YHTEYSTIEDOT:
NIMI:____________________________________________________
OSOITE: _________________________________________________
PUHELINNUMERO: ________________________________________

2) MINKÄ SAIRAALAN POLIKLINIKALLA LAPSENNE KÄVI ATOOPPISEN IHOTTUMAN VUOKSI? 

1. OYS (OULU)
2. LPKS (KEMI)
3. LKS (ROVANIEMI)
4. KAKS (KAJAANI)
5. KPKS (KOKKOLA)

3) LAPSEN IKÄ: _________VUOTTA, _____________KUUKAUTTA

4) LAPSEN SUKUPUOLI:

1. TYTTÖ
2. POIKA

5) MONESKO LAPSI SYNTYMÄJÄRJESTYKSESSÄ TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVA LAPSI ON PER-
HEESSÄNNE? (ensin syntynyt lapsi =1, seuraavaksi syntynyt =2, jne.) __________________________

6) ONKO LAPSENNE PÄIVÄHOIDOSSA?
1. KYLLÄ
2. EI

7) JOS VASTASITTE EDELLISEEN KYLLÄ, NIIN MISSÄ PÄIVÄHOITO ON JÄRJESTETTY

1. KOTONA
2. PERHEPÄIVÄHOIDOSSA 
3. PÄIVÄKODISSA
4. MUUTOIN, MITEN_________________________________

8) PERHEESEEN KUULUU LAPSEN LISÄKSI:

1. ÄITI
2. ISÄ
3. MUU HUOLTAJA/AIKUINEN, KUKA ___________________________ (esim. äitipuoli jne.)
4. SISARUKSIA _________________ LUKUMÄÄRÄ
5. MUITA, KEITÄ ?___________________________________________

9) VANHEMPIEN/HUOLTAJIEN IKÄ

1. ÄIDIN IKÄ:___________VUOTTA
2. ISÄN IKÄ: ___________VUOTTA
3. PERHEEN MUUN HUOLTAJAN/AIKUISEN IKÄ:VUOTTA
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10) ÄIDIN KOULUTUS:

1. KANSAKOULU JA/TAI KESKIKOULU TAI PERUSKOULU
2.AMMATTITUTKINTO
3. YLIOPPILASTUTKINTO
4. OPISTOASTEEN TUTKINTO
5. KORKEAKOULUTUTKINTO
6. MUU, MIKÄ __________________________________
7. EI TUTKINTOA

11) ISÄN KOULUTUS:

1. KANSAKOULU JA/TAI KESKIKOULU TAI PERUSKOULU
2. AMMATTITUTKINTO
3. YLIOPPILASTUTKINTO
4. OPISTOASTEEN TUTKINTO
5. KORKEAKOULUTUTKINTO
6. MUU, MIKÄ _____________________________________
7. EI TUTKINTOA

12) ÄIDIN AMMATTI:

1. MAATALOUSYRITTÄJÄ
2. MUU YRITTÄJÄ
3. PALKKATYÖNTEKIJÄ
4. TOIMIHENKILÖ
5. TOIMIHENKILÖ JOHTAVASSA ASEMASSA
6. TYÖTÖN
7. OPISKELIJA
8. ELÄKELÄINEN
9. MUU, MIKÄ _____________________________________

13) ISÄN AMMATTI:

1. MAATALOUSYRITTÄJÄ
2. MUU YRITTÄJÄ
3. PALKKATYÖNTEKIJÄ
4. TOIMIHENKILÖ
5. TOIMIHENKILÖ JOHTAVASSA ASEMASSA
6. TYÖTÖN
7. OPISKELIJA
8. ELÄKELÄINEN
9. MUU, MIKÄ _______________________________________

14) PERHEENNE ASUMISMUOTO:

1. KERROSTALO
2. RIVITALO
3. OMAKOTITALO

15) TUPAKOIDAANKO PERHEESSÄNNE?

1. KYLLÄ
2. EI

16) JOS VASTASITTE EDELLISEEN KYLLÄ, KUKA/KETKÄ TUPAKOIVAT?

1. ÄITI
2. ISÄ
3. MUU PERHEENJÄSEN, KUKA / KETKÄ
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17) JOS PERHEESSÄNNE TUPAKOIDAAN, NIIN MISSÄ SE TAPAHTUU?

1. SISÄLLÄ ASUINTILOISSA
2. ULKONA
3. MUUALLA, MISSÄ ____________________________________

18) ONKO PERHEESSÄNNE KOTIELÄIMIÄ?

1. KYLLÄ
2. EI

19) JOS VASTASITTE EDELLISEEN KYLLÄ, NIIN MITÄ KOTIELÄIMIÄ TEILLÄ ON?

20) ONKO PERHEESSÄNNE MUITA ATOOPIKKOJA KUIN TUTKITTAVA LAPSI?

KYLLÄ
EI

21) JOS VASTASIT EDELLISEEN KYLLÄ, NIIN KUKA TAI KETKÄ OVAT MUUT ATOOPIKOT PER-
HEESSÄNNE:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

22) JOS LAPSEN SISARUKSILLA ON ATOOPPISTA IHOTTUMAA, NIIN MONESKO LAPSI/ MONEN-
NETKO LAPSET SYNTYMÄJÄRJESTYKSESSÄ OVAT KYSEESSÄ? (ensin syntynyt lapsi = 1, seuraavaksi 
syntynyt =2 jne.)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

23) JOS LAPSEN SISARUKSILLA ON MUITA ATOOPPISIA SAIRAUKSIA (astma, heinänuha, ruoka-aine 
allergia, allerginen silmätulehdus) , NIIN MONESKO LAPSI /MONENNETKO LAPSET SYNTYMÄJÄRJES-
TYKSESSÄ OVAT KYSEESSÄ? ( ensin syntynyt lapsi = 1, seuraavaksi syntynyt =2 jne.)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

24) KUINKA VAIKEA LAPSENNE IHOTTUMA ON MIELESTÄNNE OLLUT VIIME VIIKON AIKANA, 
TS. KUINKA PUNOITTAVA, TULEHTUNUT TAI LAAJALLE LEVINNYT?

1. ERITTÄIN VAIKEA
2. VAIKEA 
3. KOHTALAINEN
4. MELKO HYVÄ
5. EI IHOTTUMAA

25) LAPSEN ATOOPPISTA IHOTTUMAA HOIDETAAN:

1. VAIN PERUSVOITEELLA
2. PERUSVOITEELLA JA AJOITTAIN KORTISONIVOITEELLA
3. PERUSVOITEELLA, AJOITTAIN KORTISONIVOITEELLA JA AJOITTAIN 

VALOHOIDOLLA
4. SUUN KAUTTA OTETTAVALLA ALLERGIALÄÄKKEELLÄ (antihistamiini)
5. JOLLAKIN MUULLA, MILLÄ?____________________________________________
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26) ONKO LAPSELLANNE ATOOPPISEN IHOTTUMAN LISÄKSI MUITA ATOOPPISIA SAIRAUKSIA? 
(astma, heinänuha, ruoka-aine-allergia, allerginen silmätulehdus)

1. KYLLÄ
2. EI

27) JOS VASTASITTE EDELLISEEN KYLLÄ, MITÄ ATOOPPISIA SAIRAUKSIA LAPSELLANNE ON?
1. ASTMA
2. HEINÄNUHA
3. RUOKA-AINE-ALLERGIA
4. ALLERGINEN SILMÄTULEHDUS

28) ONKO LAPSENNE SAANUT RINTARUOKINTAA?

1. KYLLÄ
2. EI

29) JOS VASTASITTE EDELLISEEN KYLLÄ, MONTAKO KUUKAUTTA?_________________________

30) ONKO LAPSELLANNE JOKIN VÄLTTÄMISRUOKAVALIO?

1. KYLLÄ
2. EI

31)) JOS VASTASITTE EDELLISEEN KYLLÄ, MITÄ RUOKA-AINEITA LAPSEN RUOKAVALIOSSA 
VÄLTETÄÄN?

1. LEHMÄNMAITOA
2. MUNAA
3. KALAA
4. SITRUSHEDELMIÄ
5. SUKLAATA
6. KOTIMAISTA VILJAA
7. JOTAKIN MUUTA, MITÄ? _________________________________________

32) JOS LAPSELLANNE ON VÄLTTÄMISRUOKAVALIO, MIHIN SE PERUSTUU?

1. VANHEMPIEN / HUOLTAJIEN OMAAN HARKINTAAN
2. NEUVOLAN SUOSITUKSEEN
3. LÄÄKÄRIN SUOSITUKSEEN
4. JONKIN EDELLISEN LISÄKSI TODETTUUN RUOKA-AINEALLERGIAAN (PRICK ELI

PISTOTESTEIN, ALTISTUSTESTEIN)
5. JOHONKIN MUUHUN, MIHIN? _________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

33) MITEN HYVIN IHOTTUMA PARANI VÄLTTÄMISRUOKAVALION ANSIOSTA?

1. IHOTTUMA HÄVISI KOKONAAN
2. IHOTTUMA PARANI OSITTAIN
3. IHOTTUMA PYSYI ENNALLAAN

34) SAATTEKO HOITOTUKEA LAPSENNE IHOTTUMAN TAKIA?
1. KYLLÄ
2. EI

35) JOS VASTASITTE EDELLISEEN KYLLÄ, MITEN MERKITTÄVÄKSI ARVIOITTE HOITOTUEN 
PERHEENNE TALOUDELLE?

1. ERITTÄIN MERKITTÄVÄ
2. MERKITTÄVÄ
3. KOHTALAINEN
4. MELKO MERKITYKSETÖN
5. MERKITYKSETÖN
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2. LAPSEN IHOTAUDIN VAIKUTUS PERHEESEEN 

LAPSEN NIMI: ___________________________ÄITI/ISÄ/HUOLTAJA ____________________ PVM: ____

TÄMÄN KYSELYN TARKOITUKSENA ON ARVIOIDA, KUINKA PALJON LAPSESI IHO-ONGELMA
ON VAIKUTANUT SINUUN JA PERHEESEESI VIIME VIIKON AIKANA. YMPYRÖI YKSI VASTAUS-
VAIHTOEHTO

1.) KUINKA PALJON LAPSESI IHOTTUMA ON VAIKUTTANUT TALOUSTÖIHIN ESIM. PYYKINPE-
SUUN JA  SIIVOUKSEEN VIIME VIIKON AIKANA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

2.) KUINKA PALJON LAPSESI IHOTTUMA ON LISÄNNYT RUUAN VALMISTUKSEN JA LAPSEN 
SYÖTTÄMISEN TAKIA NÄKEMÄÄSI VAIVAA VIIME VIIKON AIKANA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

3.) KUINKA PALJON LAPSESI IHOTTUMA ON VAIKUTTANUT TOISTEN PERHEENJÄSENTEN NUK-
KUMISEEN VIIME VIIKON AIKANA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

4.) KUINKA PALJON LAPSESI IHOTTUMA ON VAIKUTTANUT PERHEEN VAPAA-AJAN VIETTÄMI-
SEEN ESIM. UIMISEEN VIIME VIIKON AIKANA? 

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

5.) KUINKA PALJON LAPSESI IHOTTUMA ON LISÄNNYT PERHEESI OSTOSTEN TEKEMISEEN 
KÄYTTÄMÄÄ AIKAA VIIME VIIKON AIKANA? 

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

6.) KUINKA PALJON LAPSESI IHOTTUMA ON LISÄNNYT PERHEESI KULUJA ESIM. HOITOKUS-
TANNUKSET, VAATTEET JNE. VIIMEISEN VIIKON AIKANA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

7). KUINKA PALJON LAPSEN VANHEMPIEN/ HUOLTAJIEN VÄSYMYS TAI UUPUMUS ON LISÄÄN-
TYNYT LAPSEN IHOTTUMAN VUOKSI VIIME VIIKON AIKANA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN
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8.) KUINKA PALJON LAPSEN VANHEMPIEN/ HUOLTAJIEN EMOTIONAALINEN STRESSI KUTEN 
MASENNUS, TURHAUTUMINEN TAI SYYLLISYYS ON LISÄÄNTYNYT LAPSEN IHOTTUMAN 
VUOKSI VIIME VIIKON AIKANA? 

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

9.) KUINKA PALJON LAPSEN IHOTTUMA ON VAIKUTTANUT VANHEMPIEN / HUOLTAJIEN VÄLI-
SEEN SUHTEESEEN TAI VANHEMMAN/HUOLTAJAN JA TOISTEN LASTEN VÄLISIIN SUHTEISIIN 
VIIME VIIKKON AIKANA? 

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

10.) KUINKA PALJON LAPSEN AUTTAMINEN IHONHOITAMISESSA ON VAIKUTTANUT HUOLTA-
JAN/VANHEMMAN ELÄMÄÄN VIIME VIIKON AIKANA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

OLE HYVÄ JA TARKISTA, ETTÄ OLET VASTANNUT JOKAISEEN KYSYMYKSEEN. 
KIITOS YHTEISTYÖSTÄ!

 c M.S. Lewis-Jones, A.Y. Finlay. Kopiointi ilman tekijöiden lupaa kielletty.
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LOMAKE 3

ELÄMÄNLAATUKYSELY – LASTEN IHOTAUDIT (5–10 VUOTIAAT)

NIMI: ___________________________________________________ PÄIVÄMÄÄRÄ: _____________

TÄMÄN KYSELYN TARKOITUKSENA ON ARVIOIDA, KUINKA SUURI VAIKUTUS IHO-ONGELMIL-
LASI ON OLLUT ELÄMÄÄSI VIIME VIIKON AIKANA. OLE HYVÄ JA YMPYRÖI YKSI VAIHTOEH-
TO JOKA KYSYMYKSESTÄ.

1. ONKO IHOSI OLLUT KUTISEVA, RAAPIMAHERKKÄ, ARKA TAI KIPEÄ VIIME VIIKON AIKANA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

2. ONKO SINUA NOLOTTANUT TAI HÄVETTÄNYT, TAI OLETKO OLLUT ONNETON TAI SURULLI-
NEN IHO-ONGELMASI TAKIA VIIME VIIKON AIKANA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

3. ONKO IHO-ONGELMASI VAIKUTTANUT KAVEREIDEN KANSSA OLEMISEEN VIIME VIIKON 
AIKANA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

4. OLETKO PITÄNYT ERITYISIÄ VAATTEITA TAI KENKIÄ TAI VAIHTANUT ERI VAATTEET TAI 
KENGÄT IHO-ONGELMASI TAKIA VIIME VIIKON AIKANA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

5. ONKO IHOSI TILA VAIKUTTANUT ULOSMENOOSI, LEIKKIMISEESI TAI HARRASTUKSIISI 
VIIME VIIKON AIKANA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

6. OLETKO VÄLTELLYT UIMISTA TAI URHEILEMISTA IHO-ONGELMASI TAKIA VIIME VIIKON 
AIKANA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

7. OLIKO SINULLA KOULUA TAI PÄIVÄHOITOA VIIME VIIKOLLA?

1. KYLLÄ
2. EI
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8. JOS SINULLA OLI KOULUA TAI PÄIVÄHOITOA, NIIN HAITTASIKO IHO-ONGELMASI KOULUN-
KÄYNTIÄ TAI PÄIVÄHOIDOSSA KÄYNTIÄ? 

1. EN VOINUT MENNÄ KOULUUN/PÄIVÄHOITOON
2. HYVIN PALJON
3. MELKO PALJON 
4. EI LAINKAAN

TAI

9. OLIKO SINULLA LOMAA VIIME VIIKOLLA?

1. KYLLÄ
2. EI

10. JOS SINULLA OLI LOMAA, NIIN HAITTASIKO IHO-ONGELMASI LOMASTA NAUTTIMISTA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

11. KIUSATTIINKO SINUA IHOSI VUOKSI VIIME VIIKOLLA ESIM. NIMITTELEMÄLLÄ, VÄLTTELE-
MÄLLÄ TAI TEKEMÄLLÄ KYSYMYKSIÄ?

1. KYLLÄ
2. EI

12. JOS SINUA KIUSATTIIN IHOSI VUOKSI, NIIN KUINKA PALJON SE HAITTASI SINUA VIIME 
VIIKON AIKANA ?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

13. ONKO IHO-ONGELMASI HAITANNUT NUKKUMISTASI VIIME VIIKON AIKANA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

14. KUINKA PALJON VAIVAA SINULLA ON OLLUT IHOSI HOITAMISESTA VIIME VIIKOLLA?

1. HYVIN PALJON
2. MELKO PALJON
3. VAIN VÄHÄN
4. EI LAINKAAN

OLE HYVÄ JA TARKISTA, ETTÄ OLET VASTANNUT JOKAISEEN KYSYMYKSEEN. KIITOS 
YHTEISTYÖSTÄ!

TÄMÄN LOMAKKEEN TÄYTTI:
1. LAPSI ITSE
2. LAPSI VANHEMMAN AVUSTUKSELLA
3. LAPSI JONKUN MUUN AVUSTUKSELLA, KENEN?
4. VANHEMPI LAPSEN PUOLESTA

c M.S. Lewis-Jones, A.Y. Finlay. Kopiointi ilman tekijöiden lupaa kielletty.
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HYVÄ IHOTAUTILÄÄKÄRI!
”Atooppista ihottumaa sairastavien lasten elämänlaatu ja heidän perheidensä arki” -TUTKIMUKSEN ONNIS-
TUMISELLE ON ERITTÄIN TÄRKEÄÄ SINUN ARVIOSI LAPSEN IHOTTUMASTA: ONKO KYSEES-
SÄ ATOOPPINEN IHOTTUMA JA KUINKA VAIKEA-ASTEINEN IHOTTUMA ON. OLE HYVÄ JA REN-
GASTA SOPIVIN VAIHTOEHTO / VAIHTOEHDOT TAI KIRJOITA VASTAUS VIIVALLE.

1) LAPSEN NIMI:___________________________________________________________________ 
(tarra)

2) MITKÄ SEURAAVISTA ATOOPPISEN IHOTTUMAN KRITEEREISTÄ TÄYTTYIVÄT LAPSEN KOH-
DALLA (Williams et al. 1994):

Peruspiirre (pakollinen):
1. Kutiava iho (tai vanhemman tieto lapsen ihon raapimisesta tai hankaamisesta)

Lisäpiirteet (vähintään kolme seuraavista):

2. Iho-oireiden esiintyminen taipeissa, kuten kyynär- ja polvitaipeissa, nilkkojen etuosassa tai 
niskassa (sekä poskissa alle 10 -vuotiailla)
3. Astma tai heinänuha (tai atooppisen ihottuman esiintyminen lähiomaisilla alle 4-vuotiailla)
4. Kuivan ihon esiintyminen viimeksi kuluneen vuoden aikana
5. Näkyvä taiveihottuma (tai poskien ja /tai otsan ihottuma alle 4-vuotiailla)
6. Ihottuman alkaminen alle 2-vuotiaana (ei käytetä alle 4-vuotiailla)

3) ARVIOI LAPSEN ATOOPPISEN IHOTTUMAN VAIKEUSASTE YMPYRÖIMÄLLÄ IHOTTUMAN
LAAJUUTTA JA KESTOA SEKÄ KUTINAN VOIMAKKUUTTA ILMAISEVA PISTEMÄÄRÄ 1-3 (Rajka
& Langeland 1989):

1. IHOTTUMAN LAAJUUS TUTKIMUSHETKELLÄ PISTEET:
a) YLI YKSI VUOTIAAT LAPSET 
9 % kehon pinta-alasta tai vähemmän 1
Yli 9% ja alle 36 % 2
36 % kehon pinta-alasta tai enemmän 3
b) YKSI VUOTIAAT JA NUOREMMAT LAPSET
18 % kehon pinta-alasta tai vähemmän 1
Yli 18 % ja alle 54 % kehon pinta-alasta 2
54 % kehon pinta-alasta tai enemmän 3

2. TAUDINKULKU VIIMEISEN VUODEN AIKANA

Yli 3 kk oireettomana 1
3 kk tai vähemmän oireettomana 2
Ihottumaa on jatkuvasti 3

Jos puhkeamisesta on alle vuosi tai imeväisikäiset (0-1v) luokitellaan 1-2 pistettä.
Jos epävarma, niin voi käyttää pisteitä 1,5 ja 2,5

3. INTENSITEETTI VIIMEISEN VUODEN AIKANA:
Lievä kutina, joka vain poikkeuksellisesti häiritsee yöunta 1
Kohtalainen kutina 2
Hankala kutina, joka yleensä häiritsee yöunta 3

Yhteenlasketut pisteet: 

3–4 = LIEVÄ
4,5–7,5 = KOHTALAINEN
8–9 = VAIKEA
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4) ONKO LAPSELLA TODETTU JOKIN ALLERGIA PRICK- TAI RAST- TUTKIMUKSELLA?

Kyllä
Ei

5) JOS VASTASIT EDELLISEEN KYLLÄ, NIIN MIKÄ/MITKÄ ALLERGIAT ON TODETTU?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

6) MITÄ MUUTA HALUAISIT SANOA:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

KIITOS VAIVANNÄÖSTÄSI!

18.09.2001/es



171
Liite 6 Jatkuu



172
Liite 7 Lehti-ilmoitus.

ATOPIA-TUTKIMUS

Atooppinen ihottuma vaikuttaa monin tavoin lasten ja heidän perheidensä elämänlaatuun. Kutina aiheuttaa uni-
häiriöitä ihottuman aktiivisessa vaiheessa häiriten usein myös sisarusten ja vanhempien yöunta. Dieettien kokei-
leminen ja kodin pitäminen pölyttömänä lisäävät työtä perheessä.

Jos 0–10-vuotiaalla lapsellasi on kuiva, kutiseva atooppinen iho, hän voi soveltua ”Atooppista ihottumaa sai-
rastavien lasten elämänlaatu ja heidän perheidensä arki” -tutkimukseen, jonka tarkoituksena on tuoda esiin las-
ten ja perheiden omia kokemuksia. Tutkimukseen kuuluu maksuton lääkärintarkastus OYS:ssa. Käynnin yhtey-
dessä täytetään tutkimukseen liittyvät kyselylomakkeet, jolloin on mahdollisuus keskustella tutkijan kanssa lap-
sen hoitoon liittyvistä asioista. Koska kyseessä on tutkimus, matkakustannuksiin ei ole mahdollista saada kor-
vausta.

Jos olet kiinnostunut, soita 13.3–21.3. 2002 klo 9.00–18.00 puh. 040-5358636. 

Eija Skarp

TtM, osastonhoitaja, OYS Ihotautien poliklinikka.
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Aineisto: Aineiston ke-
ruun 
ajankohta:

Avaintiedonantajan 
Ammatti:

Avaintiedonantajan
erityisosaamisalue:

Tiedonantajan haastattelu 25.9.2001 Sairaanhoitaja Niilon omahoitaja perhekurssilla, pitkä 
ihohoitamisen kokemus

Tiedonantajan haastattelu 26.9.2001 Sairaanhoitaja Perhekurssin vastaava hoitaja, pitkä iho-
hoitamisen kokemus

Tiedonantajan haastattelu 8.11.2001 Dermatologi Monipuolinen kokemus terveydenhuolto-
järjestelmästä ja kolmannesta sektorista.

Arviointikeskustelu
22.4.–3.5.2002 aineiston-
keruujaksosta

3.5.2002 Sairaanhoitaja,
lääkäri ja tutkija

Tietoa perheiden tarpeesta hakeutua tutki-
mukseen ja saada ohjausta ja tukea.
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Oulu 10.04.2001

Hyvä tutkimukseen osallistuvan lapsen vanhempi / huoltaja!

Oulun yliopistollisen sairaalan Ihotautien klinikassa on käynnistynyt tutkimus ”Atooppista ihottumaa sai-
rastavien lasten elämänlaatu ja heidän perheidensä arki”. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla ja
analysoida atooppista ihottumaa sairastavien lasten (0–10 v.) elämänlaatua ja heidän perheidensä arkea. Tutki-
musta tarvitaan tuomaan esiin lasten ja perheiden omia näkökulmia ja kokemuksia. Tutkittua tietoa tarvitaan ter-
veydenhuollossa tehtävien ratkaisujen perustaksi, jotta toimintaa voidaan kehittää entistä paremmin vastaamaan
perheiden tarpeita.

Aineistoa kerätään kyselylomakkeilla Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelta. Kyselytutkimukseen
osallistuu 0–10-vuotiaita atooppista ihottumaa sairastavia lapsia (250) ja heidän perheitään (250), joita hoide-
taan Oulun yliopistollisen sairaalan, Lapin keskussairaalan (Rovaniemi), Länsipohjan keskussairaalan (Kemi),
Kajaanin keskussairaalan (Kajaani) ja Keski-Pohjanmaan keskussairaalan (Kokkola) Ihotautien poliklinikoilla.
Lisäksi haastatellaan Oulun yliopistollisen sairaalan alueelta perheitä (4), joissa on atooppista ihottumaa sairas-
tava lapsi. Haastatteluaineistoa kerätään myös ammattihenkilöiltä, jotta saadaan monipuolista tietoa. Lääkäri
toteaa tutkimukseen osallistuvien lasten atooppisen ihottuman ja sen vaikeusasteen.

Teidän lapsenne kohdalla tutkimukseen sisältyy yhden tai kahden lomakkeen täyttäminen. 5–10-vuotiaat lapset
täyttävät itse tai vanhemman/huoltajan avustuksella elämänlaatukyselyn. Vanhemmat/huoltajat täyttävät lomak-
keen, johon sisältyy 0–4-vuotiailla lapsilla myös pikkulasten elämänlaatukysely. Lomakkeet palautetaan yhdes-
sä suostumusasiakirjan kanssa suljetussa kirjekuoressa poliklinikkanne yhdyshenkilölle, joka palauttaa kirje-
kuoret tutkijalle.

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja sen voi halutessaan keskeyttää milloin tahansa. Kes-
keyttäminen ei vaikuta lapsenne saamaan hoitoon. Yli viisi-vuotiaalle lapselle ei tehdä tutkimusta, jos hän vas-
tustaa sitä. Tutkimukseen osallistuneiden henkilötiedot pidetään salassa kaikissa tutkimuksen vaiheissa ja tutki-
musaineisto on ainoastaan tutkijan käytössä. Tutkimukseen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä tutkijaan.

Tutkija Eija Skarp Professori Aarne Oikarinen
Osastonhoitaja, TtM Ihotautien klinikka, OYS
Ihotautien poliklinikka, OYS Puh: 08-3153500
Puh: 08-3153595 
Sähköposti:
Kotiosoite: Luutakuja 3, 90460 Oulunsalo
Kotipuh: 08-5211940

KIITOS OSALLISTUMISESTA!
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havainnointiaineistot.

Aineistot: Aineiston 
keruun ajankohta:

Lapsen sukupuoli ja 
ikä haastatteluhetkel-
lä

Perheenjäsenet: Asuinpaikka:

Pirkon perhe,
Haastattelut ja 
Havainnoinnit

7.5.2002
17.6. 2002
12.8. 2002
15.10.2002

Tyttö,
3 kk
5 kk
7 kk
9 kk

Äiti ja isä,
Isällä ennestään 2
ja äidillä 2 lasta,
äidin lapset asuvat 
perheessä

Oulun lähiö

Eeron perhe,
Haastattelut ja 
Havainnoinnit

9.10.2001
21.5.2002

Poika
8 kk
1 vuosi 4 kk

Äiti ja isä,
ei sisaruksia

Oulun lähiö

Niilon perhe,
Haastattelut ja 
Havainnoinnit

2.10.2001
19.10.2001
23.10.2001
25.3.2002
30.4.2002
8.5. 2002
15.8. 2002

Poika
1 vuosi 5 kk
1 vuosi 6 kk
1 vuosi 6 kk
1 vuosi 11 kk
2 vuotta 
2 vuotta 
2 vuotta 3 kk

Äiti ja isä,
2 isompaa veljeä.

Maaseutukunta

Esterin perhe
Haastattelut 24.4.2002

5.9.2002
16.1.2003

Tyttö
3 vuotta 2kk
3 vuotta 6 kk
3 vuotta 11 kk

Äiti ja isä,
Mummo,
nuorempi sisko

Toisen keskussairaalan 
alueelta

Jaanan perhe,
Haastattelut ja 
Havainnoinnit

7.11.2001

22.4.2002
15.10.2002

Tyttö
5 vuotta
5 vuotta
6 vuotta

Äiti ja isä,
Isoveli ja 
2 pikkuveljeä.

Oulun naapurikunta

Veeran perhe
Haastattelut ja
Havainnoinnit

16.5.2002
22.8. 2002
7.11.2002

Tyttö,
8 vuotta
9 v uotta

Äiti ja isä,
Nuorempi sisko

Oulun lähiö

Jere ja hänen äi-
tinsä

7.11.2002 (Jeren 
haastattelu)
13.11.2002 (äidin 
haastattelu)

Poika 
11v

Äiti ja isä,
sisko

Oulun lähiö

N=7 perhettä n=24
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ALUSTAVIA KESKUSTELUNAIHEITA NIILON PERHEESSÄ 25.3.2002.

– aikaisemmat tapaamiset 2.10.2001 koti, 19.10.2001 OYS poli, 23.10.2001 OYS osasto.

MITEN NIILO ON VOINUT?

VOITKO KUVAILLA, MIKÄ MERKITYS ON SILLÄ, ETTÄ ÄITI (=OLET ) ON JÄÄNYT KOTIIN?

miltä se on tuntunut?
mitä merkinnyt Sinulle, mitä merkinnyt muulle perheelle?
Miten vaikuttanut perheen työnjakoon?
Kuka tekee millaisia perheen töitä?

VOTKO KUVAILLA MILLAINEN ON NIILON PÄIVÄ?

PIRKON PERHEEN 3. HAASTATTELU 12.8.2002

Pirkko on huomenna 7 kk.

1) MITÄ NYT KUULUU? MILLAINEN KESÄ TEIDÄN PERHEELLÄ ON OLLUT?

2) MILLAINEN PIRKON IHO NYT ON?

3) MITEN IHOA NYT HOIDETAAN?

4) RAVITSEMUS? MITKÄ OVAT NYT KOKEMUKSET LUOMUMAIDOSTA? MITÄ MUUTA PIRKKO 
SYÖ?

5) MITKÄ ASIAT SAIVAT SINUT VAKUUTTUMAAN LUOMUMAIDOSTA?

6) KÄSITYKSISSÄ LUOMUMAIDOSTA ON EROJA ESIM. NEUVOLAN JA SINUN JA ILMEISESTI 
MYÖS ISÄN JA ÄIDIN VÄLILLÄ. MITEN OLETTE RATKAISSEET NÄMÄ RISTIRIIDAT? MIKSI? 
MILTÄ TUNTUU, KUN ASIANTUNTIJOILLAKAAN EI OLE NS. VARMAA RESEPTIÄ, KUN TEET 
NÄIN SEURAA TÄMÄ? TAI JOS VÄLTÄT TÄMÄN, VÄLTÄT MYÖS IHO-OIREET JNE?

7) OLETKO SAANUT AJAN ALLERGIA-TESTAUKSEEN OYS:IIN? AIOTKO MENNÄ? 

8) PIDÄTKÖ TESTEJÄ TARPEELLISINA?

9) MIKÄ ON NEUVOLAN MERKITYS SINULLE/PERHEELLE? KOETKO TARVITSEVASI NEUVOLAN 
PALVELUITA? MITEN NIITÄ PITÄSI KEHITTÄÄ?

10) TIETOA ATOPIASTA ON PALJON SAATAVILLA. MITÄ TIETOLÄHTEITÄ ITSE KÄYTÄT? MIKSI? 

11) MISTÄ HAET APUA VAUVAN ONGELMIIN?
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Liite 12 Ihoatoopikkolasten ja heidän perheidensä elämän-
laatuun yhteydessä olevat tekijät.
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Liite 13 Esimerkki laadullisen aineiston abstrahoinnista.
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Liite 14 Haastatteluaineistoja yhdistävät luokat.

KUTINA, RAAPIMINEN, RAPPAAMINEN:

– kutina – raapiminen – kipu – helpotus
– tapa
– raapimisen estäminen
– raapia ehdot – valtapeli
– toiminta lievittää
– hikoilu – kutina
– kuolema lopettaisi tuskastuttavan kutinan (äidin lause)

IHON HOITAMINEN, IHOTTUMAN HOITAMINEN:

– kotisonin pelko
– kortisoni pitää kurissa
– kortisoni auttaa, jos uskaltaa käyttää
– kuivan ihon hoito jatkuu päivittäisenä rasvaamisena 
– työlästä / työläys-hyöty
– erilaiset menetelmät 
– uusi hoitomuoto toivon antajana

ANTAA HOITAA, HOITAMISESTA TAPPELEMINEN:

– vauva ei vastustele, kynsien leikkaaminen on tappelua (9 kk), sylkee lääkkeen pois
– oman tahdon kehittyminen (1v 6 kk)
– päättäväinen 3-vuotias
– rasvaamisesta tappeleminen
– pakeneminen
– väkisin hoitaminen
– ”rasvaaminen on vaan tavallinen arkihomma” (11 v)

HOITAMISEEN KYLLÄSTYMINEN / HOITOVÄSY:

– Jo E:n vanhemmilla (vauvan vanhemmilla ei)
– osastolle eri lailla, kun ei ole mennyt vaan sen takia, kun äiti ei jaksa hoitaa
– koululainen ei jaksa, ei huvita

ÄIDIN VÄSYMYS/ JAKSAMINEN/ ÄITI ON VASTUUSSA / YKSIN KOTONA LAPSEN KANSSA:

– oman ajan / tuulettumisen tarve
– yöt valvomista
– fyysinen väsyminen
– tuen puute
– äiti vastaa arjen sujumisesta / tai ei vastaa 
– perheen arvot / muut elämän vastoinkäymiset

LASPI EI NUKU:

– ei nuku /nukkuu – helpottuu
– nukkuu vanhempien kanssa samassa sängyssä

HUOLI RUOKAVALIOSTA /HUOLI LAPSEN KASVAMISESTA:

– ruokien välttäminen / vain perustellusti välttäminen / kaikkea saa syödä
– ruuan kanssa ronklaaminen
– yleisimmin allergisoivat poistettu
– ihon lehahtelu estää ruokien kokeilemista
– dieetin pitäminen lapsen kasvaessa vaikeutuu
– allergian aiheuttajat pois
– huoli ravitsemuksen laadusta / huoli lapsen kasvusta 
– lehmänmaito / suomalainen kulttuuri
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LUONTAISTUOTTEET /VAIHTOEHTOLÄÄKINTÄ:

– luomumaito
– luontaistuotteista odotettu ihmeitä 
– kriittistä kantaa joutuu puolustamaan

KIVA / HYVIN KEHITTYNYT / AINUTLAATUINEN LAPSI:

– rakastettu
– hyvin hoidettu
– eskari /koulu / harrastukset

ULKONÄKÖ:

– rumasta /(pahasta ihosta) kauniiksi lapseksi
– kiusaaminen ääri-ilmiönä
– katseiden kerääminen 
– lehahtelu / märkärupi
– atopia + valoherkkyys
– kasvojen ihottuma sosiaalinen ongelma

YMPÄRISTÖN PAINE KOKEILLA / SOSIAALINEN PAINE KOKEILLA vrt. OMA VALINTA:

– perustuuko hoito ym. ulkopuoliseen ”painostukseen” vai omaan valintaan ja miksi?
– omaan asiantuntemukseen luottaminen
– ympäristön vähättely

ALLERGIAT / ASTMA / MUUT ATOPIAN ILMENEMISMUODOT KUIN IHOTTUMA:

– pelko astman puhkeamisesta
– ärsytyksen /allergian välttäminen
– allergiatesteissä ei mitään
– iho on ongelma, allergian ja astman kanssa pärjää
– allergioihin voi liittyä pelkoja

TIEDON TULVA/ OHJAUS – OPETUS/ HOITOVASTUU:

– erilaiset käsitykset perheissä, mitä ohjeita noudatetaan
– tietojen ja taitojen hankkiminen
– ”oikeiden vastausten” hankkiminenLiite 14 jatkuu
– yrityksen ja erehdyksen kautta oppiminen on raskasta

MILLAISIA PERHEITÄ:

– työelämän paineet isillä
– äitien osuus korostuu
– isä hoitanut lapsia vauvasta asti, mukana keskusteluissa koko perhe
– nuoripari, molemmat työssä
– työpainotteiset isät; vastuu arjesta äidillä
– eri kokemus: äiti saa olla kotona/ äiti painostettiin kotiin, haluaisi olla työssä

SYY-SEURAUS PROBLEMATIIKKA / SYYLLISYYS:

– etsitään tekojen yhteyttä ihon pahenemiselle: mitä on tehty, ei uskalla muuttaa mitään
– yhteys ruokaan
– tarkkaileminen
– lehahduksen syyn pohtiminen
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ARKI JATKUU:

– kotihoito / hoitopaikan vaatimukset
– kodin hoitaminen
– vanhempien tekemä työ
– lakanoissa verta
– ”oman elämän eläminen aktiivisesti ja rohkeasti”
– imurointia ja pyykinpesua
– vaatevalinnat

SOSIAALINEN ONGELMA/ YKSINÄISYYS, ERISTYNEISYYS TAI SOISAALINEN TUKI:

– kotiin jääminen / ei reissaamista
– samakin perhe eri aikoina: dieettien kokeilun aikana tuntui, että kukaan ei pyydä kylään tai lasta synttä-

reille, tilanteen helpottaessa sos.elämä vilkasta, huomaa suvun tuen

PITKÄAIKAISUUS /LIEVITTYMINEN / LEHAHTELU:

– ihottuman aaltoilu
– ihottuman helpottuminen, silti atooppinen tulevaisuus, astma?
– on koko ajan, ei parane, ihottuma on ja pysyy
– hyvät / pahat vaiheet
– epävarmuus tulevasta, ihottuman paranemattomuus kauhistuttaa
– atopia jatkuvana osana elämää, arkea, on tottunut

MUU VAIKUTUS ARKEEN:

– perheen muut atoopikot
– autoilu – kuuma?
– este harrastuksille
– voi hajottaa perhettä / vaikeaa läheisten kanssa
– äiti joutui kotiin

KOKEILURUMBA:diettikokeilut

– ihmeen odotus
– ei ole kokeiltu?
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Liite 15 Kuvauksia lapsista ja arjen ympäristöistä.

PIRKKO

Pirkolla on ollut atooppinen ihottuma kolmen kuukauden ikäisestä alkaen, jolloin hän tuli mukaan tutkimuk-
seen. Hänen ihonsa on olut syntymästä asti kuiva. Kolmetoista vuotiaalla siskolla on myös atooppista ihottu-
maa. Pirkko on syönyt äidinmaidon korviketta miltei syntymästä asti. Vanhemmat ovat epäilleet tämän pahenta-
van oireita. Pienokainen on pyrkinyt kovasti raapimaan itseään hankalan kutinan vuoksi. Ihottumaa on miltei
kauttaaltaan jalkojen alueella, jalkapohjat ja nilkat siistimmät. Ylävartalolla iho on rauhallisempi, jonkin verran
olkavarsissa ja kaulalla on ekseemaa. Päänahassa on lievää hilseilyä ja otsalla rikkiraavittuja alueita. Poskien ja
suun ympärystän iho on kunnossa. 

8/2002 tehdyssä Prick:ssä testattiin munanvalkuainen, maito, soija, vehnä-, ohra-, kaura-, ja ruisjauho. Munan-
valkuaiselle saatiin allerginen reaktio, muutoin testi oli negatiivinen. Ravitsemusta laajennetaan iän mukaan,
paitsi munanvalkuaista vältetään. Luomumaito on ollut käytössä kesäajan. Sekä neuvola että lääkäri ovat kehot-
taneet käyttämään äidinmaidonkorviketta. 

Pirkon perhe ja koti

Sataa pitkästä aikaa parin viikon hellejakson jälkeen. Oulun lähiössä on uusi kaksikerroksinen omakotitalo, jon-
ka toisessa kerroksessa on parveke ja alakerrasta avautuu pihalle tilava kuisti. Autotallirakennus ja piha ovat
vielä keskeneräisiä. Talon päädyssä on maalaustelineet ja Pirkon vaunujen ratasosa on kuistilla. Isän harrastuk-
sesta kertoo golf-kärry autokatoksessa.

Isosisko avaa oven. Isä on kahvilla ja äiti syöttää Pirkolle Pilttiä ja pullosta maitoa. Pirkon iho on kuiva poskis-
ta, joissa on myös hieman ihottumaa. Polvitaipeissa on ihottumaa ja ne punoittavat, mutta eivät ole rikki. Pirk-
ko raapii heti, kun vaate otetaan pois ja raapimisen jälkiä näkyy polvissa. Pirkko imee punoittavia kämmeniään.
Vierailun aikana istumme keittiön pöydän ympärillä ja isä pitää vuorollaan Pirkkoa sylissä. Välillä Pirkko istuu
myös turvaistuimessa. Vierailun lopussa lasta alkaa väsyttää, ja äiti lorauttaa tuttipulloon luomumaitoa purkista
ja lämmittää sen mikrossa.

Ollessani lähdössä ihailemme isosiskon tekemiä maalauksia talon seinillä. Talo on huolella ja taidolla sisustet-
tu. Sisustuksessa on käytetty raikkaita värejä, ja perheen äidin sanoin ”aurinko paistaa synkkinäkin päivinä”.
Perheen kahdella vielä kotona asuvalla isommalla lapsella on isot 15 neliömetrin huoneet. Olohuone ja keittiö
muodostavat kokonaisuuden, jossa olohuoneeseen laskeudutaan keittiöstä parilla portaalla. Olohuoneen nurkas-
sa on valkoinen takka. Sisäkatto on korotettu ja antaa tilan vaikutelman. Lasiovet erottavat työhuoneen olohuo-
neesta. Saunaosastossa on kaksi suihkua ja kodinhoitohuoneessa on runsaasti tilaa. Keittiön tasot ovat aitoa puu-
ta. Yläkerrassa on iso vanhempien makuuhuone, jossa vauvakin nukkuu. Pirkon sängyssä on romanttiset vaale-
anpunaiset verhot. Hänen kastepukunsa roikkuu seinällä ripustimessa sängyn vieressä. Ulkoiset puitteet kerto-
vat taloudellisesti hyvin toimeentulevasta perheestä. 

Pirkon äiti kuvaa perhettään sanonnalla ”nykyaikainen uusioperhe”. Perheeseen kuuluu äidin ja isän lisäksi
äidin edellisestä avioliitosta 16-vuotias poika ja 13-vuotias tyttö. Pirkon isällä on lisäksi kaksi tytärtä, joista toi-
nen asuu itsenäisesti ja toinen biologisen äitinsä kanssa. Kolmetoistavuotiaan mielestä perheeseen kuuluvat ne,
jotka asuvat saman katon alla, eli hänen lisäkseen äiti, isä, Pirkko ja veli. Isä on yrittäjä ja äiti kotiäiti.

EERO, HÄNEN PERHEENSÄ JA KOTINSA

On lokakuun yhdeksäs vuonna 2001, pimeä ja sateinen ilta kun ajan kohti oululaista lähiötä. Minun on määrä
tavata Eeron perhe. Tapasin Eeron äitinsä kanssa ensimmäistä kertaa Ihotautien poliklinikalla ottamassa SUP-
valohoitoa reilu viikko sitten. Ajaessani muistan, miten tyytyväisenä ja rauhallisesti pieni poika istui vaipassaan
ja aurinkolaseissaan valolampun alla ja tutki edessään olevia muovileluja. Matkalla perheen luo käväisen hake-
massa poliklinikalta rasvanäytteen ja ”Santerilla on atopia”-kirjan tuliaisiksi. Perheen kotiosoite löytyy helpos-
ti, mutta autoa parkkeeratessani joudun soittamaan lisäohjeita. Asunto on saunallinen kolmio kerrostalossa. 
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Soitettuani ovikelloa Eeron äiti tulee avaamaan oven. Perheen isä on työhuoneessaan puhelimessa ja äidillä on
Eeron syöttämien kesken keittiössä. Perheeseen kuuluu kahdeksan kuukauden ikäisen Eeron lisäksi 25-vuotias
äiti ja 24-vuotias isä. Äiti on vielä kotona lapsen kanssa ja isällä on oma yritys. 

Koti on melko pelkistetysti kalustettu; olohuoneesta puuttuu matto ja makuuhuoneesta verhot sekä matot. Ase-
tumme keittiön pirtinpöydän ääreen juttelemaan ja minulle tarjotaan kahvia, jota juomme samalla kun juttelem-
me. Eero leikkii lattialla enimmäkseen omissa oloissaan. Eeron leikin ja aikuisten keskustelun keskeyttää vain
Eeron kakkavaipan vaihtaminen ja pyllyn pesu. Isällä on flunssa ja hän niistää ja yskii, mutta osallistuu kaikes-
ta huolimatta kiinnostuneena keskusteluun. Kodissa vallitsee mukavan myönteinen ilmapiiri ja molemmat van-
hemmat osallistuvat haastatteluun toisiaan täydentäen. Heillä on myös kysymyksiä, joita he kyselevät tutkijalta.

Toukokuussa 2002 teen toisen käyntini Eeron luo. Kerrostalojen keskellä on lasten leikkipiha, jossa on keinuja
ja joitakin muita leikkipuiston välineitä. Pihamaalla on lapsia leikkimässä ja yksi ajelee polkupyörällä, myös
pari naista seisoo pihamaalla juttelemassa keskenään. Äidin avatessa oven, kohta paikalla on myös Eero. Hän
on nyt iältään vuosi ja neljä kuukautta. Hänellä on asuna vaippa ja puuvillaneuletta oleva slipoveri. Isä ei ole
tällä kertaa kotona, jonka tiesinkin etukäteen. 

Eero on valloittava persoona; hyväntuulinen ja seurallinen. Ennen tuloani otetut päiväunet ovat tehneet hyvää.
Heti aluksi hän tulee ihan viereeni sen näköisenä, että ota syliin. Sen tehtyäni hän katsoo, että outo täti, mutta ei
muuta. Eerolla piisaa vauhtia – hän juoksee, kävelee, yrittää hypätä. Hän myös juttelee koko ajan ja välillä
hakee kuvakirjan, josta katselee auton kuvia. Hän pitää autoista ja omistaa ison polkuauton ja päällä istuttavan
formula-auton. Eero opettelee myös itse syömään, mutta se on äidin mukaan niin sotkuista, että aina ei äiti mal-
ta olla syöttämättä. Potalla Eero ei vielä malta istua ja kesällä on tarkoitus opetella näitä asioita lisää. Imuria
Eero pelkää, eikä kotia voi imuroida, jos Eero on kotona. Hän käy kyllä taputtelemassa imuria siivouskomeros-
sa ja on kiinnostunut myyntikuvaston imurin kuvista. 

Eero on nuhainen ja paksu vihreä lima vilahtaa nenänpielessä ja äiti pyyhkii sen pois. Eeron posket ja jalkojen
takaosat ovat kuivat ja hennosti ihottumaiset, mutta raapimajälkiä ei näytä olevan. Eerolla on aika Ihopolille
kesäkuussa lähinnä hoitotuki-asiaa varten. Eerolla on ollut atoopinen ihottuma vajaan 3 kuukauden ikäisestä.
Äidinmaitoa hän on saanut vain pari viikkoa, sen jälkeen korvikkeita. Maito ja soija Rastit on otettu 5/2001 ja
ne olivat negatiiviset. Äidillä on ollut 

atooppista ekseemaa ja isällä käsi-ihottumaa. 9/2001 tuli osastolle SUP-aloitusta ja Prick-testejä varten: virkeä,
hyväkuntoinen lapsi, jolla ei ole raajoissa ihottumaa. Kasvot myös terveet. Alavatsalla hieman hentoa ekseema-
ryyhkää. Yläselän ja keskiselän alueella hentoa ekseemaa kauttaaltaan. Juuri käyttäneet viikon Hydrocorti-
son-kuurin. Tehty Prick-testit kauralla, vehnällä, ohralla, rukiilla, perunalla, porkkanalla, munalla, maidolla,
banaanilla ja soijalla. Todettiin allerginen reaktio kananmunalle ja tämän osalta välttämisohje. Muutoin annettiin
ohjeeksi kokeilla vapaasti muita ruoka-aineita. Sup-hoito aloitettiin polikliinisesti. 

Eeron vanhemmat kuvailevat 8 kuukauden ikäistä esikoistaan:

”Kova naureskelleen se on ja kehittyny hirviän hyvin.” ( äiti)

”Ossaa liikkua noita tukia pitkin” (isä)

”No on se sitä tehny pitkän aikaa. Varmaan se kohta käppäilee tuossa.” (äiti)

”Pääasiassa kiva tuo Eero, sehän on mukava päivällä ja yöllä vaan on välillä rankkaa, mutta
se on sitten taas mukava kattoo, ko se herrää ja nousta sen kans kuitenkin ylös.” (äiti)

JAANA, HÄNEN PERHEENSÄ JA KOTINSA

Jaana on viisi vuotias tyttö, jolla on ollut atooppinen ihottuma noin viiden kuukauden ikäisestä. Ihottuma muut-
tui nummulaariseksi noin 9 kuukauden ikäisenä. Prick-testaukset tehty lastensarjalla viimeksi 5/2000, testauk-
sen tulos oli negatiivinen. Nummulaariset läiskät ajoittain kutisevat kovasti ja häiritsevät yöuntakin. Jaana on
saanut ajoittain Sup-valohoitoa kutinakierteen katkaisemiseksi ja siitä on ollut aina apua. Perusvoiteita käyte-
tään päivittäin ja kortisonivoidetta pääsääntöisesti kerran viikossa ihonsuojalevyn alle. Pahimmissa vaiheissa
käyttöaika on ollut noin viikon yhtämittaa. Statuksessa 10/2001 todetaan nummulaariset ja rikki raavitut eksee-
maläiskät harvakseltaan siellä täällä säärillä sekä kyynärvarsissa.
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On marraskuinen keskiviikkoilta vuonna 2001, kun saavun kookkaan kaksikerroksisen keltaisen omakotitalon
pihaan. Talo vaikuttaa melko uudelta ja perheen äiti kertoo myöhemmin, että se on rakennettu noin neljä vuotta
sitten ja tällä hetkellä siihen tehdään yläkertaa. Pihassa on autotalli ja lasten ulkolelut paljastavat, että talossa
asustaa lapsiperhe. Perheeseen kuuluu äidin ja isän lisäksi neljä lasta, joista viisi-vuotias Josefiina on toiseksi
vanhin. Isoveli on eskarilainen ja pikkuveljiä on kaksi, joista nuorempi on kaksivuotias. Isä on opettaja ja äiti
hoitaa lapsia kotona.

Perheen koti on kauniisti sisustettu ja kynttilöitä on sytytetty eri puolille taloa tuomaan tunnelmaa ja lämpöä.
Lapset pelaavat olohuoneessa tietokonepeliä ja äidin sisko istuu keittiössä parsimassa sukkia. Hän paimentaa
lapsia vierailuni ajan, lukee lapsille ja tarjoilee vieraalle ja isäntäväelle kahvia. Välillä lapset kuuntelevat
musiikkia ja lähtevät sitten joukolla käymään hampurilaispaikassa äidin siskon kanssa. Haastattelijankin lähdet-
tyä noin parin tunnin kuluttua perheen äiti ja isä saavat hetken aikaa olla kahdestaan. 

Jaana otti osaa keskusteluun vanhempiensa (I=isä, Ä=äiti) ja tutkijan(H) kanssa seuraavalla
tavalla:

”Kerro tuohon kasetille ensin, että mistä kaikista sie tykkäät, mitä sie tykkäät tehä vaikka?”
(I)

”Piirtää ja sitten kirijottaa” (Jaana vastaa reippaalla äänellä ihan kuuluvasti ja iloisesti)
(Jaana)

” Niin.” (I) 

”Ja” (Jaana)

” Onko sinusta mukava käyä muskarissa?” (Ä)

”On.” (Jaana)

”No, mikä siinä on mukavaa?” (Ä)

TAUSTALLA JOKU LAPSISTA ITKEE

” Soittaminen vai laulaminen, vai leikkiminen?” (Ä)

”Kaikkia semmösiä.” (Jaana)

”Mitä sinä kesällä tykkäät tehä?” (I)

”No pyöräillä.” (Jaana)

Soitin Jaanan äidille maaliskuun 28. päivä 2002 sopiakseni tapaamisesta. Jaanan ihottuma oli hankalampana,
varsinkin jalat. Korvat ovat myös olleet kiusana ja liimakorvan takia on laitettu uudet tuubit. Jaanan äidin äiti oli
kuollut helmikuussa syöpään. Kuolema oli kuitenkin ollut yllätys ja perheen äiti oli väsyneen ja surullisen oloi-
nen puhelimessa, eikä halunnut mitään ylimääräistä. Hän ei kuitenkaan ilmaissut, että haluaisi kokonaan kes-
keyttää osallistumisensa. Sanoin, että hän voi valita, missä tavataan ja hän halusi tulla käymään poliklinikalla.
Sovimme, että tapaamme 18.4. Myöhemmin äiti siirsi tapaamistamme maanantaille 22.4.2002. Äiti oli kiirei-
nen ja kertoi, että hänellä oli vain 15 minuuttia aikaa haastattelulle. Menimme Ihotautien hallinnon työhuonee-
seen juttelemaan. Sovimme, että otan elokuussa uudelleen yhteyttä, koska hän ei tällä hetkellä jaksa mitään yli-
määräistä. Totesi Jaanan ihosta, että se on huonona ja pitäisi tulla käymään poliklinikalla, mutta ei jaksa. 

NIILO, HÄNEN PERHEENSÄ JA ARJEN YMPÄRISTÖNSÄ

Niilolla on ollut atooppinen ihottuma 8 kuukauden ikäisestä. Lisäksi on ollut otiittikierre, joka rauhoittunut.
Prick-testit tehty 5/2001, jolloin todettu allergiset reaktiot munalle, vehnäjauhoille ja kissan epiteelille. Ruoka-
valiosta poistettu muna, vehnä, kala sekä yleisesti allergisoivat ruoka-aineet. Suvussa ei ole allergiataustaa. Ihot-
tumaoireet ovat olleet vaikeita. 



185
Liite 15 Jatkuu

Sova-kurssin tulostatuksessa todettiin laaja-alainen atooppinen ekseema käsittäen kasvojen ihon, korvalehdet,
kaulan, vartalon ja raajat. Paksuja nummulaarisia läiskiä siellä täällä. Seuraava Prick-testi tehtiin 5/2002, jossa
todettiin allergiset reaktiot lehmän epiteelille, ohralle, rukiille, koivulle ja lepälle.

Niilon perheeseen kuuluu äiti, isä ja kolme lasta. Niilo on 1vuoden ja 5 kuukauden ikäinen lokakuussa 2001.
Perhe asuu 100 kilometrin päässä Oulusta pienessä maaseutumaisessa kunnassa. Isä on kiireinen ja tulee kotiin
vasta myöhään illalla ja tapaan hänet vain pikaisesti. Niilon äiti on kosmetologi, joka on tällä hetkellä kotona
hoitamassa Niiloa. Isä käy töissä ja opiskelee korkeakoulututkintoa. Isommat veljet ovat 6-vuotias ekaluokkalai-
nen ja parin viikon päästä 8-vuotias tokaluokkalainen.

Perheen talo on uusi, hieman vielä keskeneräinen. Äiti on Niilon kanssa kahden kotona; taustalla soi rauhalli-
nen musiikki ja eteisessä on sytytettynä tunnelmallinen lamppu, jota Niilo kovasti ihmetellen selittää tulijalle.
Alun tutustumisen jälkeen äiti kertoo avoimesti ja vuolaasti, mitä tarkoittaa jokapäiväisessä elämässä, kun lap-
sella on paha ihottuma. Mummu ja vaari, jotka ovat äidin vanhemmat, tuovat kohta isot pojat partiosta. Toisella
pojista on kädessään kimppu syksyn värjäämiä vaahteran lehtiä, jotka hän on poiminut tuliaisiksi tieltä. Mum-
mu puolestaan tuo ison säkin porkkanoita lapsille. 

Haastattelua varten asettaudutaan keittiön pöydän ympärille; äiti, K-veli, I-veli ja minä. Vaari ja mummu ovat
Niilon kanssa olohuoneen puolella, josta on avoin yhteys keittiöön. Vaari ja Niilo leikkivät siihen asti, kunnes
isovanhemmat lähtevät kotiin. Isot pojat ottavat keskustelun aikana itselleen omatoimisesti välipalaa; omenoita
ja porkkanoita. He myös tutkivat haastattelijan heille tuomaa peliä atopiasta ja I-veli lukee peliohjeita ääneen.
Niilolle annetaan vierailun aikana leipää, puuroa ja jäätelöä. Jäätelöä Niilo syö itsekin; herkun syöminen on
hauskaa. Niilo on hyväntuulinen lapsi, joka selittää, jokeltelee ja liikkuu kaiken aikaa. Välillä äiti hakee hänet
pois korkealta tuolilta, jonka avulla hän kiipeää kirjahyllyyn. Isot pojat katselevat televisiosta tai videolta las-
tenohjelmaa ja kuuntelevat toisella korvalla, mitä tapahtuu kommentoiden ajoittain. Välillä ohjelman käydessä
kovaääniseksi äiti pyytää poikia siirtymään yläkertaan katsomaan, mutta pojista on kiinnostavampaa olla muka-
na. K-veljen ja Niilon välillä syntyy syöttötuolista pientä nahinaa, johon äidin on puututtava.

Isä tulee kotiin, kun nauhuri on pakattu laukkuun ja asettaudutaan juomaan lähtökahvit. Keskimmäinen poika
sanoo isälle tämän tultua ja otettua Niilon syliinsä, että miksi isä et anna huomiota minulle. Niilo puolestaan on
innoissaan isän tulosta ja isän huomiosta. Isä nimittää Niiloa hellästi ”Rappariksi”. Lähtiessäni on pilkkopime-
ää ja sumuista.

Niilon (1 vuosi 5 kuukautta) kahdeksan ja seitsemän vuotiaat veljet kertoivat:

”Minkälainen veli tuo teijän Niilo on?” (Haastattelija)

”Mukava.” (I)

” Mitä se K?” (Haastattelija)

”Mulla on vähän vaikia hoitoinen.” (K)

”Mitä se tarkottaa, jos on vaikia hoitoinen?” (Haastattelija)
”Reppii kaikki käjestä.” (K)

”Se on kyllästyny siihen rasvaukseen.” (I)

Äiti kertoo Niilosta:

”Se oli oppinu niihin kavereihin ja tykkäs olla niitten kans, se oli semmonen sosiaalinen.” 

On huhti–toukokuun vaihde 2002. Niilo on tullut osastolle takrolimuusi-hoidon aloitukseen. Ennätin osastolle
tiistai-iltapäivänä, Vapun aattona. Kurkistaessani huoneen ovelta äiti nukutti juuri Niiloa, jonka kasvot, kädet ja
koko poika näytti olevan kääreissä ja toi mieleeni egyptiläisen muumion. Niilon nukahdettua tulimme äidin
kanssa Ihotautien klinikan hallinnon huoneeseen juttelemaan. Eräs välitavoite, lapsen tuleminen kahden vuoden
ikään, oli täyttynyt. Pettymys siitä, että Niilon iho ei ollut tullut paremmaksi kahdesta ikävuodesta huolimatta,
oli ilmeinen. Äidille nousivat kyyneleet silmiin, kun sanoin, että hän on taitava hoitaja.
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Niilolla oli löytynyt myös uusia allergian aiheuttajia. Silti toivoa paremmasta oli ilmassa uuden voiteen kokeile-
misen ansiosta. Muutaman päivän päästä Niilo lähti kotiin. Iho oli jonkin verran parempana ja takrolimuusi-voi-
detta on tarkoitus laittaa kotona kahdesti vuorokaudessa. Osastoreissu on edessä taas viikon päästä.

NIILO 2 VUOTTA 3 KUUKAUTTA

Oli elokuinen lämmin päivä vuonna 2002. Ajoin hiekkatietä pitkin Niilon perheeseen; perunapeltoja tien laidas-
sa, koivut jo osittain keltaisina. Talo oli saanut uuden sinisen maalipinnan ja piha nurmikon. Terassilla roikkui-
vat kukka-amppelit ja pihalle oli tehty Niilolle hiekkalaatikko. Pihalla seisoi kaksi autoa.

Niilo tuli avaamaan oven. Oli ruoka-aika ja Niilo söi itse perunaa, riisiä, lihakastiketta ja maitoa. Hänestä oli
tullut isomman pojan oloinen, asuna oli housut ja t-paita. Vaippaa käytettiin enää öisin. Nyt Niilolla ei ollut
sukkia, eikä käsissä kääreitä. Hän näytti oikealta hurmurilta ruskeine silmineen ja kihartuvine hiuksineen.

Yläkertaan oli saatu yksi huone lisää valmiiksi. Yläkerrassa on poikien huone ja aikuisten makuuhuone ja
yksi keskeneräinen huone. Niilo nukkuu aikuisten makuuhuoneessa.

ESTER, HÄNEN PERHEENSÄ JA ARJEN YMPÄRISTÖNSÄ

Esterillä on ollut noin 1,5 vuoden ikäisestä lähtien atooppista ihottumaa. Ongelmana on laaja-alainen ihon kuti-
na ja ekseema etenkin ylävartalolla, kasvoissa, kyljissä ja alaraajoissa. Kortisonivoiteita on jouduttu käyttä-
mään runsaanlaisesti. Kutina häiritsee yöunta, eikä antihistamiineista ole apua. Kesällä 2001 atooppinen eksee-
ma infektoitui ja tyttö oli antibioottikuurilla. Välillä käytetty erikoisdieettejä, viimeksi syksyllä 2001 viljaton
dieetti. Iho-oireet eivät rauhoittuneet eliminaatiodieettien aikana. Allergiatestejä on tehty, mutta niissä ei ollut
positiivisia löydöksiä. 4/2002 Esterillä on kasvojen iho kuiva, hennosti punoitteleva ja hiuspohjan alueella on
kuivuutta. Ylä- ja alaraajoissa ojentajapuolilla nummulaarisia ekseemaläiskiä, pakaroiden, selän, niskan ja kyl-
jen seudussa on paksumpia ihottumaläiskiä.

Kolme-vuotiaan Esterin mummi oli huomannut lehti-ilmoituksen atopia-tutkimuksesta. Tarkoitukseni oli valita
haastateltavat perheet ja myös lehti-ilmoituksella lomake-tutkimukseen mukaan tulevat perheet läheltä Oulua,
jotta haastattelumatkat, niihin kuluva aika ja myös kulut olisivat kohtuullisia. Perheille ei myöskään korvattu
matkakustannuksia tutkimuskäyntiin liittyen. Esterin perhe oli pitkästä matkasta huolimatta halukas tulemaan
mukaan tutkimukseen. Puhelun aikana tuli ilmi äidin hätä lapsesta ja tämän vaikeasta atooppisesta ihottumasta,
mutta myös tyytymättömyys terveydenhuoltopalveluihin. Motivaatio osallistua oli hyvin voimakas ja 22.4.2002
Esterin perhe tuli käymään OYS:ssa. Keskustelin etukäteen tutkimukseen osallistuvan lääkärin kanssa perheen
tilanteesta. Tieto, että Ester otetaan osastohoitoon jo seuraavana päivänä, sai äidin puhkeamaan helpotuksen
kyyneliin.

Parin päivän osastolla olemisen jälkeen juttelin Esterin äidin kanssa Ihotautien hallinnon huoneessa, jossa olim-
me ottaneet vastaan tutkimuspotilaita. Äiti kiitti lopuksi, että oli saanut ”purkautua” ja joku kuunteli häntä.
Sovimme, että tapaisimme uudelleen syksyllä Sopeutumisvalmennus-kurssilla, jonne perhe oli kutsuttu.

Esterin perheen kotona

Tammikuussa määränpääni oli Esterin koti, noin 130 kilometriä Oulusta. Ajoin kymmeniä kilometrejä asumat-
tomia seutuja. Vastaantuleva rekka pölläytti lunta niin, että en hetkeen nähnyt mitään. Maisema muuttui hiljal-
leen Pohjanmaan lakeudesta vaaramaisemaksi. Pohdin itsekseni, mitä pitkät etäisyydet ja asuminen maaseudul-
la merkitsevät atooppisen ihottuman hoitamisen kannalta.

Perillä oli vaaleansininen puolitoistakerroksinen talo, jonka pihalla oli kaksi vanhahkoa autoa. Äiti oli lasten
kanssa kotona. Esterillä, kohta neljä vuotta, oli yllään pitkä juhlamekko, jossa oli kimalteita ja kullan väriset
”rokkitossut”. Oikea prinsessa!

Talossa oli aika lämmin, uunia oli lämmitetty. Lasten tavaroita oli joka paikassa. Olohuoneessa lattialla oli patja
ja uuden TV:n pahvilaatikko. Laatikko-majaan mahtuivat perheen molemmat tytöt yhtä aikaa. Ester esitteli
minulle taloa; hän nukkuu kolme metriä leveässä sängyssä äidin ja isän kanssa. Yläkerrassa, entisessä mummon
kodissa, oli aulassa lasten leikkipaikka ja kaksi kamaria. Talon olohuone oli vasta tapetoitu ja pohjakerroksen
takkahuone ja sauna-osasto oli remontoitu.
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Vieraalle tarjottiin kahvia, suolapalaa ja itse leivottua mustikkapiirakkaa. Pikkusisko söi halukkaasti ja sottaises-
ti mustikoita käsin. Isä tuli ruokatauolla kotiin syömään ja ajoi rekalla pihaan. Kodissa oli hieman kaaosmainen
tunnelma: puhdasta, mutta sekaista. Lapset olivat kovia puhumaan ja kovaäänisiä. Esterillä näytti olevan paljon
valtaa.

Poislähtiessäni Esterkin lähti ulos, kun kuuli lumiukkojen tekemisestä. Hän puki itse päälleen ja sisko matki
perässä. Pihalla Ester hiihti ja nuorempi sisaruksista istui pulkassa.

Ester juttelee ja kertoilee itse itsestään.

Ester 3 vuotta 11 kuukautta piirtelee ja juttelee haastattelijan (H) kanssa:

”Minkälaisista vaatteista sinä Ester tykkäät?” (H)

”Tämmösistä pitkistä.” (E)

”Pitkistä.” (H) ”Niin, pitkistä.” (E)

”Tarkoitatko sinä tätä mekkoa, mikä sinulla on tämmönen hieno mekko?” (H)

”Tarkotan.” (E)

” Mitäs siinä on niin mukavaa?” (H)

”Se tuota siinä kiiltää.” (E)

” Kiiltää.” (H)

”Niin kaikki.” (E)

”Onko se semmonen juhlamekko?” (H)

”On.” (E)

”Joo. Mikä sinusta tulee isona?” (H)

” Prinsessa.” (E)

VEERA, HÄNEN PERHEENSÄ JA KOTINSA

Veera oli ensimmäisellä tapaamiskerrallamme kahdeksan vuotias koululainen. Hänellä on ollut atooppinen ihot-
tuma 3 kuukauden ikäisestä lähtien ja hän on ollut vaikean atopian ja kovan kutinan vuoksi menneinä vuosina
valohoitojaksoilla. Vanhemmilla ei ole atopiaa, sen sijaan tädillä ja isovanhemmilla on. Atopiaoireilu on jatku-
vaa, eikä selvää helpottumista kesäaikaan tule. Valohoidoistakaan ei ole ollut kuin hetkittäinen apu. Veeralla ei
ole ruoka-aineallergioita. Koivulle on tullut jossain vaiheessa positiivinen paukama ja koivun siitepölyaikoina
on silmien kutinaa ja aivastelua. Iltaisin miltei säännöllisesti hydroksitsiini, josta jonkin verran apua kutinaan.
Laaja-alaisesti atooppista ekseemaa, joka monin paikoin myös rikkiraavittua. Iho on kauttaaltaan kuiva ja kar-
hea. Kasvojen alueella tilanne rauhallinen, samoin selän alueella. Kaikkialla muualla atopia-läiskiä raajoihin
painottuen. Etenkin nivelten ympärillä on paksumpia plakkeja. Yksi erityisen kiusallinen ja jäkälöitynyt alue on
myös niskassa. Märkärupiepsiodejakin ollut. Lääkäri suositteli hoidoksi 2. asteen kortisonia ja takrolimuusin
tarpeellisuuden harkintaa.

Veeran perhe asuu valkoisessa tiiliverhoillussa omakotitalossa eräässä Oulun lähiössä. Perheen isä tuli avaa-
maan oven. Koko perhe oli paikalla: äiti, isä, Veera ja hänen pikkusiskonsa. Minut pyydettiin olohuoneeseen,
jossa juteltiin ensin tutkimuksesta ja sen jälkeen siirryttiin kotoisasti keittiön pöydän ääreen keskustelemaan ja
nauhoittamaan. Olin tavannut Veeran äitinsä kanssa ensi kerran huhtikuussa 2002, kun he hakeutuivat mukaan
tutkimukseen lehti-ilmoituksen kautta.

Äiti on hoitoalalla, mutta tekee lyhyitä työsuhteita ja on tutkimushetkellä työttömänä. Perheen kaikki jäsenet
osallistuivat rakentavasti keskusteluun. Tutkijan muistiinpanoista löytyy, että hän itse ei ollut hyvässä vireessä.
Keskustelun lopuksi juotiin kahvit ja sovittiin seuraava tapaaminen.
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Seuraavalla vierailulla oven tulee avaamaan Veeran pikkusisko. Aluksi istuimme hetken olohuoneessa, jonka
jälkeen siirryimme keittiön pöydän ääreen juttelemaan. Aluksi koko perhe oli läsnä, mutta myöhemmin tytöt
kävivät välillä pois; Veera puhelimessa ja pikkusisko soitti syntetisaattoria. Koti oli hyvin siisti, järjestyksessä ja
viihtyisä. Äiti oli edelleen työtön. Tytöillä oli kesäsäähän sopiva vaatetus: t-paidat ja capri-housut.

Viimeisellä kerralla oli tarkoitus jututtaa Veeraa kahden kesken. Soitin perheen äidille ja varmistin haastattelu-
ajan. Äiti kertoi, että Veera on askartelukerhossa, joka loppuu klo 18.30, joten sovimme tapaavamme sen jäl-
keen. Veeran iho on äidin mukaan huonompana ja oli mietitty, tilataanko aikaa Ihopolille, mutta Veera alkaa
aina huutamaan, että ei halua sinne lähteä. Äiti ei tiedä syytä, koska kaikki käynnit ovat menneet ihan hyvin.
Äiti oli edelleen työttömänä, mutta suoritti ammattikorkeakoulussa ammattia täydentäviä opintoja. Laajempien
opintojen takia hän menettäisi työttömyyskorvauksen.

Veeran isä tulee avaamaan oven. Veera on tullut askartelukerhosta, mutta nyt piiloutunut olohuoneen nurkkaan.
Hetken juteltuamme hän suostui näyttämään huonettaan ja juttelemaan kanssani. Veeran huoneen lattialla oli
koulukirjoja ja leluja. Tuolilla oli balettitossut ja-asu. Seinällä oli hänen itsensä tekemä kehystetty kuva Nal-
le-Puhista. Vuode oli petaamatta ja valkoisissa lakanoissa oli pieniä veriläiskiä. Haastattelun jälkeen katsoimme
Veeran ihoa, joka oli kuiva ja nilkkojen takaosassa, polvitaipeissa ja ranteissa oli raapimisjälkiä. Ihottumaläis-
kiä oli vatsalla ja pakaroissa.

Lopuksi joimme kahvit keittiön pöydän ääressä. Veera kävi kuiskaamassa jotain isänsä korvaan ja sanoi sitten
ponnekkaasti, isommalla äänellä: ”Haluan!”. Sitten oli vuorossa äiti. Haluamisen tehostamiseksi Veera raapi
itseään käsistä. Isä kielsi raapimasta. Veera jatkoi: ”Haluan syödä. Ne ovat minun. Haluan ne nyt! Syön!” Van-
hemmat vastasivat: ”Ei. Vasta lauantaina, kun on karkkipäivä. Et syö”. Veera haki juusto-naksut kaapista. Tähän
äiti ja isä: ”Et aukaise. Jos aukaiset, me syömme ne. Jos aukaiset, ne kuivuvat.” Veera: ”Haluan”. Isä haki pus-
sin pois ja Veera yritti ottaa sen, jolloin vanhemmat alkoivat pallotella pussilla. Veera kiukutteli ja uhmasi van-
hempiaan, jotka eivät antaneet periksi. Lopputuloksena Veera ei syönyt juusto-naksuja, vaan suolakeksejä.

Veera on 9-vuotias koululainen, joka jutteli tutkijalle esimerkiksi näin:

”Kerroppa vielä ne sinun harrastukset, sinulla oli niin mukavia harrastuksia?” (H)

”Askartelu ja sitten oli tuo kuorolaulu ja baletti.” (V)

”Jos ois kolme toivomusta, niin missä järjestyksessä sinulla sinun toivomukset menis?” (H)

”Ensimmäinen ois se, että tuo ihottuma lähtis pois….minä toivoisin, että minä pääsisin Lee-
golandiaan.” (V)

”Tiijätkö, missä maassa on Leegolandia?” (H)

”Tiijän.” (V)

”No?” (H)

”Tanskassa.” (V)

”Joo, minäkin voisin toivoa sitä. Entä sitten kolmas?” (H)

”Kolmas ois semmonen, että joka toinen päviä ois synttärit.” (V)

NAURUA

JERE JA HÄNEN PERHEENSÄ

Jerellä on ollut atooppinen ihottuma muutaman kuukauden ikäisestä alkaen. Lisäksi hänellä on ollut 1990-luvun
puolivälistä hankalia valoherkkyysoireita kevättalvella ja keväisin. Useamman vuoden ajan hän on saanut talvi-
sin pitkän SUP-totutusjakson, johon valoherkkyys on reagoinut suotuisasti.



189
Liite 15 Jatkuu

Lisäksi hänellä on allerginen nuha ja astma, johon säännöllinen lääkitys. Pitkän SUP-totutusjakson aikana
valonsietokyky paranee, mutta ekseema on edelleen hankala kasvoilla, kaulalla, ranteissa ja käsissä. Myös nilk-
kojen etupinnoilla ja jalkaterissä atooppista ekseemaa. Paikallishoitona on mieto kortikoidi.

Perheeseen kuuluu äidin, isän ja Jeren lisäksi kohta kuusitoista vuotta täyttävä tyttö. Lisäksi äidillä on edellises-
tä avioliitosta aikuinen poika, jolla on oma perhe. Molemmat vanhemmat käyvät töissä ja sisko on lukiossa.

Jere on 11 vuotias ja kertoilee näin:

”Tuota sinä harrastat pyöräilyä, mikä siinä pyöräilyssä on semmosta, että sinä sen oot
valinnu harrastukseksi?” (H)

” Se on sillein kivvaa, että kesällä on niin kivvaa niin tuolla metikössä pyöräillä ja sitte tala-
vella se on hauskaa kun tiet on vähän jäässä, niin voi sillai vähän niinku, se on semmonen
seikkailun halu.” (J)

”Joo. Harrastaako sinun kaverit kans sammaa?” (H)

” No ei minulla oo, mutta kyllä minulla on kaks kaveria harrastaa haukanpitoa kans, mutta
ei ne pyöräile.” (J)

”Miten sulla koulu muuten mennee?” (H)

”Ihan hyvin, että on menny ihan hyvin tähän asti, että on tullu osattua kaikki hommat ja ihan
hyvin.” (J)

”Joo, minkälaisia numeroita sinulla on toikkarissa?” (H)

”No siinä on kasista kymppiin. Matikasta ylleensä tullee kymppi.” (J)

TAPAAMISIA IHOTAUTIEN POLIKLINIKALLA

Ihotautien poliklinikka toimii lähete- ja ajanvarauspoliklinikkana maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjan-
taisin kello 8–15. Talvella kysytyimpinä aikoina marraskuusta maaliskuulle paikallishoitoyksikössä annetaan
valo- ja paikallishoitoja myös iltaisin kello 18 asti maanantaista torstaihin.

Ihotautien poliklinikalle kirjautuu noin 22 000 käyntiä vuodessa. Atooppista ihottumaa sairastavat ovat polikli-
nikan suurin potilasryhmä. Poliklinikalla työskentelee hallinnollisen apulaisylilääkärin lisäksi kaksi ihotautien
erikoislääkäriä ja kolme sairaalalääkäriä. Hoitohenkilökuntaa on osastonhoitajan ja apulaisosastonhoitajan lisäk-
si viisi ja puoli sairaanhoitajaa sekä kaksi ja puoli perushoitajaa. Henkilöstöön kuuluu myös neljä osastonsihtee-
riä, kaksi tekstinkäsittelijää ja sairaala-apulainen.

Tapasin Eeron äitinsä kanssa ensimmäistä kertaa Ihotautien poliklinikalla ottamassa SUP-valohoitoa lokakuun
alussa 2001. Muistan, miten tyytyväisenä ja rauhallisesti pieni poika istui vaipassaan ja aurinkolaseissaan valo-
lampun alla ja tutki edessään olevia muovileluja. Seuraavat kerrat tapasimme Eeron kotona.

Olimme sopineet Jaanan äidin kanssa, että tapaamme kolmannen kerran 15.10.2002. Hän halusi tavata mie-
luummin poliklinikalla kuin kotona. Jaana tuli äitinsä kanssa osastonhoitajan huoneeseen klo 9.15 ja tapaaminen
loppui klo 10.10. Kanslia oli pieni kattoikkunallinen huone, johon mahtui työpöydän ja tuolin lisäksi vain kirja-
hylly ja asiointia varten varatut tuolit. Jaanalla oli yllään liivihame ja sukkahousut ja jalassa talvisaappaat. Äiti
kietoi Jaanan hartioille yltävät vaaleat hiukset ponihännälle. Jaana oli iloisen oloinen. Hänen poskensa näyttivät
hieman kuivilta, mutta eivät ihottumaisilta. Äiti näytti pirteämmältä kuin viimeksi tavatessamme. 

Astuin poliklinikan ovesta sisään ja näin äidin istuvan noin 10-vuotiaan pojan kanssa odotusaulassa. Tiesin, että
kyseessä on nuori, jota olin tullut tapaamaan hänen poliklinikkakäyntinsä yhteydessä. Pojan kasvot hohtivat
kauttaaltaan mansikanpunaisena ja hieman surumieliset silmät katselivat ympärilleen. Hänellä oli yllään farkut
ja college-pusero ja jalassa skeittikengät. Kävelin pojan ja äidin luokse ja tervehdin molempia kädestä. Sovim-
me, että tapaamme lääkärin vastaanoton jälkeen osastonhoitajan kansliassa. Äiti oli ollut yön työssä ja oli väsy-
nyt. Hän meni kanttiiniin kahville, kun juttelimme Jeren kanssa. Poika oli erittäin reipas ja miellyttävä.
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Lähtiessään hän ojensi äidilleen takin ylle. Myös Jeren äidin haastattelu tapahtui Ihotautien poliklinikalla hänen
toiveestaan. Äidin silmät kostuivat muutaman kerran haastattelun aikana, kun hän kertoi poikaansa kohdistu-
neesta kiusaamisesta. Lopuksi hän totesi, että juttelu helpotti häntäkin, kun sai purkaa itseään. 

NIILO JA ÄITI IHOTAUTIEN VUODEOSASTOLLA

Ihotautien vuodeosastolla on 23 potilaspaikkaa, joista 18 on ihopotilaita varten. Osastolla hoidetaan sekä aikui-
sia että lapsia. Alle seitsemänvuotiailla lapsilla on toinen vanhemmista mukana osastolla. Lasta ja vanhempaa
varten järjestetään oma huone. Useinkaan lapsia ei ole kovin monta osastolla kerrallaan, ja tunnelma on rauhal-
linen. Ympäristö on viihtyisä, mutta aikuisia potilaita varten suunniteltu. Osastolla on yhden, kahden ja kolmen
hengen huoneita. Neljässä potilashuoneessa on suihku ja kuudessa huoneessa on oma wc. Muut käyttävät osas-
ton yhteisiä suihkutiloja. Lapsille on varattu jonkin verran leluja, mutta toisten lasten seura puuttuu. Osastolla
on erikoislääkäri, sairaalalääkäri, osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, yhdeksän ja puoli sairaanhoitajaa, kol-
me perushoitajaa, osastonsihteeri ja sairaala-apulaiset.

On tiistai-iltapäivä lokakuussa 2001, ja olimme sopineet tapaamisesta edellisen perjantain poliklinikkakäynnin
yhteydessä. Kysyn osastolla Niilon ja hänen äitinsä huonetta, jonka oven avaan hetkistä myöhemmin. Tieduste-
len, sopiiko minun tulla sisään, koska Niiloa juuri hoidetaan. Paikalla ovat sairaanhoitaja ja Niilo, joka pötkötte-
lee tyytyväisenä sairaalasängyn päällä. Äiti istuu Niilon vieressä ja sairaanhoitaja rasvaa juuri ihottumaläiskiä 2.
luokan kortikoidivoiteella. Hän oli jo laittanut 1. asteen kortikoidivoiteen osaan ihottumasta. Hoitava lääkäri
käy myös huoneessa kertomassa, että valohoito on siirretty huomiselle ja myös perustelee miksi. Rasvauksen
jälkeen hoitaja ja äiti sopivat, että laitetaan keittosuolakääreet jalkoihin, käsiin ja myös kasvoihin, koska Niiloa
väsyttää ja hän käy päiväunille. Niilo antaa tehdä hoidot todella rauhallisesti, kasvokompressit eivät kuitenkaan
ole hänen suosikkejaan. Näkee, että lasta kutisee, koska hän raapii itseään ja kyhnyttää sekä luikertelee alustaa
vasten. Iho on taipeista paksuuntunutta ja posket ovat kirkkaan punaiset, mutta iho ei ole rikki posken pientä
naarmua lukuunottamatta. Ihottumaa on kehossa joka puolella. Hoitojen jälkeen sovimme äidin kanssa, että hän
nukuttaa lapsen ja tulen sitten takaisin.

ESTERIN PERHE SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSILLA

Menin sopeutumisvalmennuskurssille OYS:n kurssiyksikköön torstaiaamuna 5.9.2002. Esteri pötkötteli mahal-
laan olohuoneen lattialla ja väritti värityskirjaa. Tervehdin ja aloin jutella kysymällä hänen nimensä, ja samalla
istahdin lattialle katselemaan hänen puuhiaan. Esteri oli reipas tyttö, johon sai helposti kontaktin. Hän kertoi
saaneensa värityskirjan isältään ja tarjosi minullekin värikyniä. Esteri väritti nallea ja sen poskia punaiseksi.
Kysyessäni, miksi nallella on punaiset posket, Esteri vastasi niissä olevan ihottumaa. Kun kysyin, mitä sitten
tehdään, hän vastasi, että pannaan rasvaa, laita sinäkin. Väritimme erivärisellä kynällä ihottuman päälle. Kysy-
mykseen, miksi rasvaa laitetaan, lapsi vastasi, että se auttaa.

Pian tapasin myös Esterin äidin, isän ja pitkin käytävää tassuttelevan pikkusiskon. Juttelimme kurssiyksikön
huoneessa, jossa oli kaksi sänkyä ja pöytä tuoleineen. Minä, äiti, isä ja Esteri istuimme pöydän äärelle. Pikkusis-
ko oli aluksi hoitotädin huomassa, ja Esterikin kävi välillä leikkimässä, mutta äiti joutui hakemaan tämän pois,
kun kuuli hänen itkevän. Esteri vaati myös pikkusiskon paikalle ja molemmat istuivat tyytyväisinä äidin sylis-
sä, Esteri tuttia imeskellen.

Perhe oli silminnähden helpottuneen oloinen viime tapaamiseemme verrattuna. Äiti oli halukas uuteen tapaami-
seen todeten, että hänellä on sitten joku ”etappi”. Tulkitsin hänen tarkoittavan tilaisuutta arvioida, miten syksy
on lähtenyt menemään, koska se tuntui jollain tavalla pelottavalta.
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