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TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä Menieren tautia sairastavien ter-

veysinformaatiokäyttäytymisestä tarkastelemalla Meniere-potilaiden terveystie-

dontarpeita, -hankintaa, -lähteitä ja -käyttöä. Menieren tauti on krooninen, mutta 

ei hengenvaarallinen sairaus, jossa potilaalla on iso rooli sairauden päivittäises-

sä hoidossa. Tästä aiheesta ei ole aiempaa tutkimusta informaatiotutkimuksen 

tai -käyttäytymisen näkökulmasta. Laadullisena tutkimusmenetelmänä käytettiin 

teemahaastattelua. Haastateltavana oli 14 henkilöä. Aineisto analysoitiin sisäl-

lönanalyysillä. 

 

Tutkimuksessa ilmeni, että Menieren tautiin liittyvää tietoa haetaan aktiivisesti. 

Passiivisesti tietoa ei löydy. Tiedontarpeet ovat saman suuntaisia kuin muita 

tauteja sairastavilla. Terveystiedonhankinta on monipuolista sairauden alussa ja 

sairauden aktiivisessa vaiheessa. Tietoa hankitaan myös sairauden passiivi-

sessa vaiheessa. Oma kokemus, Suomen Meniere-liiton ja toisten Meniere-

potilaiden jakama informaatio sairaudesta ja vertaistuki nähtiin tärkeinä. Lääkä-

reiltä koetaan saatavan liian niukasti tietoa. Poikkeuksena ovat Menieren tautiin 

erikoistuneet korvalääkärit. Asiantuntevan tiedon saannilla voi olla suuri merki-

tys taudin hallinnan saavuttamisessa. Terveystiedonkäyttöön saadaan vaikuttei-

ta monista terveystiedonlähteistä, mutta lopulta kokemus omasta voinnista saa 

muuttamaan käyttäytymistä. 

 

Meniere-potilaiden tiedonsaantiin ja tiedonlähteille ohjaamiseen kannattaa kiin-

nittää diagnosointivaiheessa tarkempaa huomiota. Tutkimus antaa alustavan 

kuvan aiheesta. Tarvitaan lisätutkimuksia, jotka voivat antaa yleistettävää tietoa 

kroonista, ei-hengenvaarallista, mutta potilaan kannalta ikävää tautia sairastavi-

en terveysinformaationkäyttäytymisestä. 

 

Avainsanat: Menieren tauti, terveysinformaatiokäyttäytyminen, terveystiedon-

tarpeet, terveystiedonhankinta, terveystiedonlähteet, terveystiedonkäyttö   
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1 JOHDANTO 

Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä Menieren tautia sairastavien 

terveysinformaatiokäyttäytymisestä. Maailmanlaajuisesti terveyspolitiikoissa 

korostetaan potilaan roolia terveydenhoidossa. Niiden mukaan potilaiden tar-

peiden ja mieltymysten mukaiset fokusoidut palvelut ja tiedon tarjoaminen tuke-

vat potilasta osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. (Ormandy 

2011, 92-93.)  

 

Menieren taudin heikko tunnettavuus, diagnosoinnin hitaus ja taudin yksilöllinen 

luonne voivat hämmentää tautiepäilyn kohteeksi joutunutta potilasta. Tautia sai-

rastavien terveysinforamaatiokäyttäytymisen tuntemus auttaa lääkäreitä ja Me-

niere-yhdistyksiä jakamaan tietoa juuri sairastuneelle. Meniere-potilaiden infor-

maatiokäyttäytymistä ei ole aiemmin tutkittu informaatiotutkimuksen näkökul-

masta. 

1.1 Tutkimuksen aihe 

Menieren tauti on krooninen, päivittäiseen elämään vaikuttava tauti, jonka pää-

oireita ovat huimaus, sairaan korvan humina ja huonokuuloisuus. Myös ääniyli-

herkkyys on usein koettu vaiva. Taudinkulku vaihtelee ja välillä voi olla oireet-

tomia kausia. (Aantaa, Kotimäki & Kauko 2004, 4-5, 7, Kotimäki 2004, 2080, 

2082.) Meniere-potilaiden psykologinen profiili on verrattavissa muuta kroonista 

sairautta sairastavien profiileihin. Hoidossa tulee huomioida sairauden vaikutus 

potilaan henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Vaikutusten tun-

nistaminen ja niissä auttaminen saavat potilaan voimaan paremmin ja auttavat 

selviytymään sairauden kanssa. (Van Cruijsen, Jaspers, Van de Wiel, Wit & 

Albers 2006, 501-502.) 

 

Diabetes-, syöpä- ja HIV/AIDS-potilaiden sairauteen liittyvää informaatiokäyttäy-

tymistä on tutkittu laajasti informaatiotutkimuksen näkökulmista. Näiden tutki-
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musten perusteella on luotu terveyskäyttäytymisen malleja, joiden avulla voi-

daan selvittää terveyskäyttäytymisen taustavaikuttimia, informaatiokäytäntöjä ja 

terveyskäyttäytymisen muutoksia (muun muassa Czaja, Manfredi & Price 2003, 

Longo ym. 2010). 

 

Meniere-potilaiden kokemaa ahdistusta ja haittaa tai sairauden tuomia positiivi-

sia kokemuksia on tutkittu lääketieteellisestä näkökulmasta. Tiedonhankintaa ei 

pääsääntöisesti nähdä tutkimuksissa oleellisena terveyskäyttäytymisen muutta-

jana, mutta vertaistukea korostetaan positiivisten kokemusten välittäjänä. Lukija 

voi tehdä taustaoletuksen, että sairastunut on aina kiinnostunut sairauteensa 

liittyvästä tiedosta tai vertaistuesta. Tämä ei pidä informaatiokäyttäytymisen tut-

kimusten mukaan välttämättä paikkaansa, sillä yksilö saattaa myös vältellä tai 

torjua tietoa (Niemelä 2006, 163, Longo ym. 2010, 337, Sairanen & Savolainen 

2010). Poikkeuksena on Yardleyn (1994, 573-575) tutkimus, jossa huimaukses-

ta kärsiviltä potilailta löytyi neljä selviytymiskeinoa, joista yksi oli ongelmaperus-

teinen tiedonhankinta. Meniere-potilaiden tiedontarpeista on tehty yksi pro gra-

du-tutkimus (Laaksonen 1997). Se pohjautuu hoitotieteelliseen näkökulmaan ja 

lähestyy tiedontarpeita kroonisten sairauksien ongelmien kategorisoinnin näkö-

kulmasta, jossa ongelmat jaotellaan fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin ja ekono-

misiin ongelmiin. Näitä tutkimuksia tarkastellaan enemmän Menieren taudin 

yhteydessä luvussa kaksi.  

 

Meniere-potilaiden informaatiokäyttäytymistä ei ole aiemmin tutkittu. Tämän 

tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä Meniere-potilaiden terveysinfor-

maatiokäyttäytymisestä asettamalla seuraavat tutkimuskysymykset: 

1. Millaisia terveyteen liittyviä tiedontarpeita Meniere-potilailla on?  

2. Millä tavoin Meniere-potilaat etsivät terveyteen liittyvää tietoa? 

3. Mitä terveystiedonlähteitä Meniere-potilaat käyttävät? 

4. Miten Meniere-potilaat käyttävät terveystietoa? 
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Tutkimuskysymyksiin vastataan haastatteluaineiston analyysin avulla. Haasta-

teltaviin on saatu yhteys yhden Meniere-liiton paikallisyhdistyksen ja Faceboo-

kissa olevan Menieren tautiin liittyvän suomenkielisen keskusteluryhmän avulla. 

1.2 Keskeiset käsitteet 

Informaatiokäyttäytymisen käsitteistö ei ole täysin vakiintunutta. McKenzie 

(2003, 19-20, 36) käyttää termiä informaatiokäytännöt ja linjaa, että informaatio-

käyttäytymisen tutkimus painottaa käyttäytymisen systemaattisuutta, joka ei ole 

käyttökelpoinen arkeen liittyvässä tiedonhaussa. Yksilöt toimivat informaatio-

käytäntöjen suhteen joustavasti ja siirtyvät käytännöstä toiseen tarpeidensa 

mukaan. Lähtökohtana on yksilö ja hänen tiedontarpeensa omissa konteksteis-

saan. Aktivoivien mekanismien ja vaikuttavien tekijöiden johdosta tiedontarve 

johtaa tai ei johda tiedonhankintaan. (Wilson 1997, 551-569.) 

 

Tiedontarve-käsitteen määrittely informaatiotutkimuksessa on hajanaista ja osa 

tutkijoista jopa pohtii käsitteen tarpeellisuutta. Yksinkertaistettuna se voidaan 

kuitenkin määritellä yksilön tarpeeksi lisätä tietoaan, ymmärtää tai ratkaista on-

gelma. Ei-ammatillisen tiedon tarpeista voidaan puhua käsitteellä arkitiedon tar-

ve, jolla viitataan yksilön jokapäiväisen elämään liittyviin tiedontarpeisiin. Ter-

veyteen liittyvät tiedontarpeet luokitellaan arkitiedon tarpeiksi. (Haasio & Savo-

lainen 2004, 21, 109-111.) Wilson (1997, 553) erottaa tiedontarvetyypeiksi li-

säksi tarpeen jäsentää, selkeyttää tai vahvistaa aiempia käsityksiä tai uskomuk-

sia ja tarpeen selvittää onko toiminta tai ongelmanratkaisu oikean suuntaista. 

 

Tiedonhankinta voi olla aktiivista tai passiivista. Aktiivisessa tiedonhankinnassa 

yksilö hakeutuu tiedonlähteille. Passiivisessa tiedonhankinnassa yksilö kohtaa 

tai vastaanottaa tietoa sattumalta. (Wilson 1997, 562, McKenzie 2003, 26-27, 

Longo ym. 2010, 337.) Tiedonhankintaan kuuluvat tiedonlähteiden ja kanavien 

valinta, niille hakeutuminen ja lähteiden arviointi (Savolainen 2002, 84-85). 
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Arkielämän tiedonlähteitä on tutkittu monesta näkökulmasta. Tutkimuksissa on 

paneuduttu muun muassa siihen, mitä lähteitä käytetään useimmin. Tuloksissa 

on korostunut vähimmän vaivan periaate, jossa oman kokemuksen lisäksi apua 

on kysytty ihmislähteiltä, sukulaisilta, ystäviltä, työtovereilta tai asiantuntijoilta. 

Henkilölähteiden lisäksi lähteinä on käytetty erilaisia organisaatioita tai liikeyri-

tyksiä, televisiota, radiota, internettiä, kirjastoa ja erilaisia painettuja lähteitä. 

(Haasio & Savolainen 2004, 110-115.) Longo ym. (2010, 336) jakavat terveys-

tiedonlähteet henkilölähteisiin ja mediaan. Media on ymmärrettävä koskemaan 

kaikkea sitä, mikä ei tule suoraan henkilölähteestä. 

 

Tiedonkäyttö nähdään näkökulmasta riippuen joko taustavaikuttimena tai tie-

donhankinnan tuloksena (Wilson 1997, 569, Coulter, Entwistle & Gilbert 1999, 

319, Savolainen 2002, 85, 95-96, Czaja ym. 2003, 534, Longo ym. 2010, 337-

339). Godboldin (2006) mukaan löydettyä informaatiota voidaan jakaa, levittää, 

luoda siitä uusia dokumentteja ja kertoa niistä muille. Lähteiden arviointi voi-

daan liittää myös tiedonkäytön yhteyteen (Savolainen 2002, 85). Hoitopäätök-

siin osallistuminen on yksilön ja hoitavan lääkärin välistä vuorovaikutusta, jossa 

yksilö on voinut saada käytettävän tiedon muualtakin kuin lääkäriltään (Czaja 

ym. 2003, 534, 553-554, Longo ym. 2010, 337-339). 

 

Terveysinformaatiokäyttäytymisellä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan sitä, mitä 

terveyteen liittyvää tietoa etsitään, millä tavoin ja mistä lähteestä sitä etsitään ja 

miten löydettyä tietoa käytetään. Casen (2012, 160) mukaan terveysinformaa-

tiokäyttäytymisen malleissa pääajatus on, että tiedon myötä käyttäytyminen 

muuttuu. Tutkimuksissa mallia käytetään, jotta ymmärretään paremmin terveys-

tietoa, tiedottamista ja potilaiden ja kuluttajien tiedonhankintaa (Longo 2005, 

189). Tutkimuksessa sivutaan tiedonkäytön kautta käyttäytymisen muuttumista 

esimerkiksi tarkastelemalla mistä saatu informaatio vaikuttaa hoito-ohjeiden 

käyttöön ottamiseen. Fysiologisesti mitattavia terveyskäyttäytymisen muutoksia 

ei tutkita. 
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1.3 Tutkimuksen rakenne 

Katsauksen aluksi luvussa kaksi kerrotaan Menieren taudista sekä käydään läpi 

Meniere-potilailla tehtyjä elämänlaatua tai tiedontarpeita käsitteleviä tutkimuk-

sia, jotta lukijalle muodostuu kuva taudin luonteesta ja sen vaikutuksesta päivit-

täiseen elämään ja terveysinformaatiokäyttäytymiseen. Myös Suomen Meniere-

liitto ja sen MeniTuki-ohjelma esitellään lyhyesti. 

 

Luvussa kolme tarkastellaan informaatiokäyttäytymistä sekä sen terveyskon-

tekstia tiedontarpeen, tiedonhankinnan, tiedonlähteen ja tiedonkäytön avulla. 

Luvun kolme lopussa on yhteenveto kirjallisuuskatsauksesta. Luvussa neljä esi-

tellään tutkimusasetelma ja kerrotaan menetelmistä. Luvussa viisi esitellään 

tutkimuksen tulokset ja luku kuusi sisältää johtopäätökset. 
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2 MENIEREN TAUTI 

Menieren taudin kirjoitusmuodoissa on vaihtelevuutta. Toiset lähteet käyttävät 

aksenttimerkintöntä muotoa Menieren tauti, toiset aksentillista muotoa Ménièren 

tauti, joka linkittyy vahvasti taudin löytäjän Prosper Ménièren nimeen. Tässä 

tutkimuksessa käytetään taudista aksenttimerkitöntä muotoa Menieren tauti.  

 

Menieren tauti on sisäkorvan sairaus, jossa sisäkorvaan kehittyy nesteturvotus. 

Nesteturvotuksen kehittymisen syytä ei tunneta. Menieren taudissa on kolme 

tyypillistä oiretta: huimaus, sairaan korvan huonokuuloisuus ja humina eli tinni-

tus. Usein esille tuleva oire on myös ääniyliherkkyys. Tautia esiintyy yhtä paljon 

miehillä ja naisilla sekä yhtä usein oikeassa kuin vasemmassakin korvassa. Ta-

vallisimmin tautiin sairastuva on 40-50-vuotias. Taudinkulku vaihtelee ja välillä 

voi olla oireettomia kausia. (Aantaa ym. 2004, 4-5, 7, Kotimäki 2004, 2080, 

2082, Levo & Hirvonen 2005, 2783.) 

 

Kotimäki (2006) kirjoittaa Menieren taudin diagnostiikasta: 

Varman Ménièren taudin diagnoosin edellytykset ovat vähintään 

kaksi tyypillistä 20 minuutista useaan tuntiin kestävää kierto-

huimauskohtausta, korvan soiminen tai paineen tunne sekä doku-

mentoitu kuulon alenema sairaassa korvassa. (Kotimäki 2006, 

3587.) 

 

Taudinkuvan yksilöllisyys korostuu monessa lähteessä. Tauti voi alkaa millä 

tahansa kolmesta oireesta ja vain kolmasosalla oireet ilmaantuvat samanaikai-

sesti. Tämän vuoksi taudin diagnosointiin voi mennä jopa vuosia. (Levo & Hir-

vonen 2005, 2783-2784, Suomen Meniere-liitto 2011a.) Diagnoosin saamista 

ovat vaikeuttaneet 70-luvulta asti vaihdelleet diagnosointikriteerit, joiden vuoksi 

Menieren tautia on ali- tai ylidiagnosoitu. Nykyiset tiukat kriteerit johtavat siihen, 

että osa potilaista luokitellaan mahdollisiksi tapauksiksi. Potilaan kannalta diag-

noosilla on merkitystä, jotta hän pystyy saamaan informaatiota taudista, hoito-

mahdollisuuksista ja ennusteesta. (Kotimäki 2004, 2079-2083.) 

 



11 

 

Havian (2004, 49-50) tutkimuksen mukaan Menieren taudin yleisyys on Suo-

messa 513 tapausta 100 000 asukasta kohden. Tutkimuksen tulos on huomat-

tavasti suurempi kuin mitä aikaisemmat arviot ovat olleet. Kotimäen (2003, 51-

53) tutkimus kertoo tautia esiintyvän Suomessa 40-50 tapausta 100 000 asu-

kasta kohti, mikä on hänen mukaansa vähemmän kuin muualla maailmassa. 

Kotimäki linjaa tautia esiintyvän enemmän, mikäli mukaan lasketaan todennä-

köiset ja mahdolliset tapaukset. Hän pohtii diagnoosikriteerien vaihtelun eri ai-

koina ja paikoissa selittävän erilaisia tuloksia esiintyvyydestä. 

 

Hietikko (2013, 6-10) on tutkinut Menieren taudin perinnöllisyyden yleisyyttä. 

Menieren tauti voi olla periytyvä, mutta periytyvyyttä on vaikea tutkia, koska 

taudin alkaessa keski-iässä voivat edelliset sukupolvet olla jo menehtyneitä. 

Tutkimusaineistona oli 248 vastaajaa, joista varmistettu tai todennäköinen pe-

rinnöllinen Menieren tauti oli 23,4 prosentilla. Perinnöllisen ja ei-perinnöllisen 

Menieren taudin taudinkuva oli pääpiirteissään samanlainen.  

 

Menieren tautiin ei ole olemassa parantavaa hoitoa. Hoitomuodoilla pyritään 

hoitamaan oireita, mutta taudin yksilöllisyyden vuoksi hoitojen tulokset vaihtele-

vat ja niitä on vaikea erottaa taudin luonnollisesta kulusta. (Levo & Hirvonen 

2005, 2783.) Taudin hoidossa ensisijainen merkitys on elämäntavoilla. Säännöl-

lisyys, stressittömyys ja suolan käytön rajoittaminen ovat tärkeitä. Lääkehoitoa 

käytetään, mikäli kohtauksia tulee useita kertoja kuukaudessa. Suurin osa Me-

niere-potilaista elää lähes normaalia elämää ja voi jatkaa työssään. Eri lähtei-

den mukaan 70-90 prosenttia potilaista tulee hyvin toimeen lääkehoidolla ja 

elämäntapamuutoksilla. (Aantaa ym. 2004, 5-7, Levo & Hirvonen 2005, 2784.) 

2.1  Menieren taudin vaikutus päivittäiseen elämään 

Menieren tauti vaikuttaa monella tavalla potilaan jokapäiväiseen elämään. Pos-

tikyselyssä joka kuudennelle Suomen Meniere-liiton jäsenelle pyydettiin vas-

taamaan avokysymykseen Menieren taudin tuomista merkittävistä vaikutuksista 

elämään. 181 vastausta palautettiin ja 91 prosenttia listasi yhden tai useamman 
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vaikutuksen. Tutkimuksessa saadut merkittävimmät vaikutukset luokiteltiin 

olennaisiin häiriöihin, aktiivisuusrajoitteisiin, osallistumisrajoitteisiin ja tilanne-

kohtaisiin vaikutteisiin käyttäen International Classification of Functioning, Disa-

bility and Health -luokitusta. (Stephens ym. 2010a, 335-336.) 

 

Olennaiset häiriöt liittyivät henkiseen ja fyysiseen jaksamiseen. Olennaisia häi-

riöitä liittyi mielialaan, uupuneisuuteen, nukkumiseen, kuuloon ja tasapainoon. 

Huimaus, paineentunne, tinnitus ja ääniyliherkkyys olivat myös olennaisia häiri-

öitä. Näitä häiriöitä listasi 70 prosenttia tutkittavista. Aktiivisuusrajoitteet liittyivät 

kommunikaatioon ja liikkumiseen ja osallistumisrajoitteet arkielämään, ihmis-

suhteisiin, työhön ja työttömyyteen sekä yhteiskunnalliseen osallistumiseen, 

virkistäytymiseen ja vapaa-aikaan. Aktiivisuusrajoitteita listasi 39 prosenttia ja 

osallistumisrajoitteita 47 prosenttia vastaajista. Tilannekohtaisia vaikutteita oli-

vat ympäristötekijät, kuten ruokavalio, lääkitys, alkoholin käyttö, tuki ja ihmis-

suhteet sekä henkilökohtaiset tekijät, kuten elämän epävarmuus ja elämänta-

pamuutokset. Ympäristötekijöitä listasi 16 prosenttia ja henkilökohtaisia tekijöitä 

28 prosenttia vastaajista. Tutkimuksessa selvinneitä osallistumis- ja toimintara-

joitteita ei tekijöiden mukaan kyetä tunnistamaan oiresuuntautuneessa lähesty-

mistavassa. (Stephens ym. 2010a, 335-338.) 

 

Suomessa on tutkittu positiivisten kokemusten vaikutusta Meniere-potilaiden 

elämänlaatuun. Myös puolisoiden kokemuksia Menieren taudin positiivisista 

vaikutuksista elämään on tutkittu. Tutkimusten mukaan positiivisten kokemusten 

ymmärtäminen ja tiedostaminen auttavat Meniere-potilasta puolisoineen selviy-

tymään sairauden kanssa. Positiivisilla kokemuksilla on merkittävä vaikutus ko-

ettuun elämän laatuun. Tutkimuksista selviää, että positiivisia kokemuksia ovat 

muun muassa seuraavat: Menieren tautiin ei kuole, ystävien tuki sairastuneelle, 

tauti on opettanut terveitä elämäntapoja ja potilas on oppinut elämään sairau-

tensa kanssa.  Tutkimuksilla on ollut tavoitteena saada avaimia muun muassa 

Meniere-potilaiden vertaistukiohjelman luomiseen. (Stephens, Kentala, Varpa, & 

Pyykkö 2007, 982, 986, Stephens ym. 2010b, 839, Manchaiah, Pyykkö, Kenta-

la, Levo & Stephens 2013, 550-551.) 
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Dibb ja Yardley (2006, 1602, 1612) tutkivat vaikuttaako sosiaalinen vertailu tuki-

ryhmissä krooniseen tautiin sopeutumisessa. 301 vastaajaa Iso-Britannian Me-

niere-yhdistyksestä osallistui kyselyyn, jossa ennustavina tekijöinä oli taustaan 

ja sairauden oireisiin liittyviä asioita ja lisäksi tutkittiin tukiryhmän sosiaalisen 

vertailun mekanismeja. Sosiaalisen vertailun mekanismeihin liittyivät tukiryhmän 

resurssien käytön laajuus ja muiden jäsenten kokemusten lukemisen aiheutta-

ma positiivinen tai negatiivinen tunne. Tutkimuksen mukaan positiivinen sosiaa-

linen vertailu auttoi sopeutumaan paremmin sairauteen ja negatiivinen puoles-

taan huonommin. Tutkimuksen johtopäätöksissä suositeltiin, että tukiryhmissä 

kannattaa korostaa positiivisia tarinoita, koska niillä ehkä on merkitystä tautiin 

sopeutumisessa.  

 

Suomalaisessa tutkimuksessa avokysymyksellä pyydettiin listausta Menieren 

tautiin liittyvistä positiivisista vaikutuksista. 181 vastaajan joukosta 14 prosenttia 

vastaajista listasi vertaistukeen tai yhdistystoimintaan liittyviä asioita. Vertaisyh-

teisön antamasta tuesta arvostettiin ennen kaikkea tietoa siitä, ettei taudin 

kanssa ole yksin sekä yhteisön antamaa tietoa taudista, mikä täydensi terveys-

ammattilaisten antamaa tietoa. Tutkimuksessa jäävät huomiotta ne potilaat, jot-

ka eivät kuulu vertaistukiverkostoihin tai yhdistyksiin. (Stephens ym. 2007, 986.) 

Positiiviset kokemukset nähdään selviytymiskeinona monessa kroonisessa sai-

raudessa (Dibb & Yardley 2006, 1610, Stephens ym. 2007, 982-983, 986-987). 

Meniere-potilaiden elämänlaatua koskevissa tutkimuksissa ilmenee, että Me-

niere-potilaiden psykologinen profiili on verrattavissa muuta kroonista sairautta 

sairastavien profiileihin. Hoidossa tulee huomioida sairauden vaikutus potilaan 

henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Vaikutusten tunnistaminen 

ja niissä auttaminen saavat potilaan voimaan paremmin ja auttavat selviyty-

mään sairauden kanssa. (Van Cruijsen ym. 2006, 501-502). 

 

Vertaistukiryhmiä pidetään siis lääketieteelliseltä kannalta tärkeinä empatian ja 

tiedon jakajina. Meniere-potilaille suunnattuja tieto- ja tukisivustoja internetissä 

on useita. Sen ja Papesch (2003, 780-782) pyrkivät selvittämään ja listaamaan 
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parhaita Meniere-potilaiden tukisivustoja. Ammatilliset sivustot esittivät enem-

män lääketieteellistä informaatiota, kun taas potilaisiin liittyvillä sivuilla oli 

enemmän mahdollisuuksia psyykkiseen tukeen ja niillä myös tarjottiin tietoa 

Meniere-potilaiden päivittäisistä huolenaiheista. 

 

Yardley (1994, 573, 575) tutki haittaa ja ahdistusta ennustavia tekijöitä potilailla, 

jotka kärsivät toistuvasta huimauksesta. Analyysi tuotti neljä erilaista, yksilöllistä 

selviytymisstrategiaa, jotka ovat ongelmaperusteinen tiedonhankinta (taulukko 

1), häirintä, kieltäminen ja luovuttaminen. 

 

 

Taulukko 1. Ongelmaperusteisen tiedonhankinnan tekijät. (Yardley 1994, 581.) 

Ongelmaperusteisessa tiedonhankinnassa yksilö voi 

 Pohtia, voinko omalla toiminnallani vaikuttaa asiaan 

 Kysyä lääkäriltä mikä vaiva on ja mitä tulee tapahtumaan 

 Pitää silmällä oireita nähdäkseen parantumista tai pahenemista 

 Laittaa muistiin asioita ja huomioita lääkäriltä kysyttäväksi 

 Selvittää terveysammattilaisilta sairauden syytä ja hoitoa 

 Selvittää, mikä vaiva on, mikä sen aiheuttaa ja mikä sitä pahentaa 

 Selvittää asiaa kirjojen, lehtiartikkelien ja televisio-ohjelmien avulla 

 Käydä läpi mitä tietää asiasta ennalta 

 Analysoida ongelmaa paremman ymmärryksen saavuttamiseksi 

 Pitää silmällä merkkejä kohtauksen tulosta 

 Etsiä lääkinnällistä informaatiota 

 Puhua ongelmasta sukulaisten ja ystävien kanssa 

 Puhua muiden ihmisten kanssa, jotka ovat kokeneet samaa 

 

 

Ongelmanperusteista tiedonhankintaa käytti jossain määrin 90 prosenttia vas-

taajista. Kolme neljästä oli käyttänyt sitä laajalti ja lähes puolet oli etsinyt lääke-

tieteellistä tietoa sairaudesta. Häirintä tarkoitti keinoja, joilla huomio kiinnitettiin 

pois huimauksesta. Kieltämiseen liittyvillä keinoilla pyrittiin unohtamaan huima-
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us tai uskottelemaan itselle, ettei koko asiaa eli huimausta tapahdu. Luovutta-

minen liittyi keinoihin, joissa välteltiin henkistä tai fyysistä rasitusta. (Yardley 

1994, 575.) 

 

Laaksonen (1997, 12, 14) tutki hoitotieteen pro gradu –tutkielmassaan Meniere-

potilaiden tiedonhankintaa. Lähtökohtana tutkimuksessa olivat Menieren taudin 

tuomat ongelmat päivittäiseen elämään. Toisena lähtökohtana tutkimuksessa oli 

Meniere-potilaan tiedon tarpeen täyttyminen, jossa selvitettiin potilaan omaa 

kokemusta tiedon riittävyydestä taudista ja sen vaikutuksista elämään. Laakso-

nen ei tutkinut tiedonlähteitä ja lähestyi tiedontarpeita kroonisten sairauksien 

ongelmien kategorisoinnin näkökulmasta, jossa ongelmat jaotellaan fyysisiin, 

psyykkisiin, sosiaalisiin ja ekonomisiin ongelmiin. 

 

Tulosten mukaan vastaajat olivat saaneet riittävästi tietoa itse Menieren taudis-

ta. Noin puolet tiesi, mitä tutkimuksia siihen liittyy, mutta vain alle 40 prosenttia 

oli saanut riittävästi tietoa omista tutkimustuloksistaan. Taudin hoitoon liittyvistä 

tiedoista lääkehoito ja Meniere-liitto ja sen toiminta tunnettiin. Omaa hoitolinjaa 

tai taudin ennustetta ei tunnettu kovin hyvin. Taudin fyysiset vaikutukset elä-

mään tunnettiin hyvin, sen sijaan sosiaaliset, psyykkiset ja ekonomiset vaiku-

tukset tunnettiin huonommin. Psyykkistä pelkoa taudin johdosta tunsi noin 40 % 

vastaajista. Yhtä suuri määrä vastaajia ilmoitti, ettei sairaus aiheuta pelkoa. 

Muutamassa vastauksessa oltiin tyytymättömiä tiedottamiseen tai omaan tiedon 

tasoon. Lääkäreiden suhtautumiseen oltiin tyytymättömiä, kun taas Meniere-

liiton toimintaan oltiin tyytyväisiä. Laaksosen mukaan taustamuuttujilla, kuten 

ikä, sukupuoli tai koulutus, ei ollut merkitystä koettuun tiedon riittävyyteen. 

(Laaksonen 1997, 26, 37-43, 48-49.) 

 

Meniere-potilaiden elämänhallintaa ja -laatua on tutkittu lääketieteellisestä nä-

kökulmasta. Tutkimusten johtopäätöksissä osin heijastuu myös tiedonhankinta 

ja vertaistuki, mutta varsinaisesti tiedonhankinnan näkökulmasta asiaa ei ole 

tutkittu. Positiivisia kokemuksia on tutkittu, mutta ei sitä, mistä tiedonlähteistä 

tutkittavat löytävät niitä. Vertaistuen merkitys positiivisten kokemusten jakajana 
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tunnistetaan. Poikkeuksen muodostaa Yardleyn (1994) tutkimus, jossa ongel-

maperusteisen tiedonhankinnan tekijöitä on jonkin verran eritelty. Kyseisen tut-

kimuksen tuloksiin palataan terveystiedontarpeita ja terveystiedonlähteitä kos-

kevissa luvuissa. 

2.2 Suomen Meniere-liitto 

Suomen Meniere-liitto on perustettu 1993 ja ympäri maata toimii 18 paikallisyh-

distystä. Meniere-liitto palvelee Menieren tautiin sairastunutta ihmistä muun 

muassa jäsenlehden, jäsenkirjeiden ja vertaistukitapaamisten muodossa. (Aan-

taa ym. 2004, 8.) 

 

Liiton verkkosivuilla korostetaan taudin yksilöllistä luonnetta ja vertaistuen vai-

kutusta taudista selviytymiseen, mutta myös lääketieteellisen hoidon tärkeyttä. 

Lääketieteellisen hoidon sanotaan vähentävän elimistön muutoksia ja vertaistu-

en auttavan ymmärtämään taudin luonnetta ja selviämään sen tuomista rajoi-

tuksista. Liiton tavoitteena on parantaa Meniren tautia sairastavan elämänlaa-

tua. (Suomen Meniere-liitto 2011a.) 

 

Vertaistukea liitto antaa muun muassa alueyhdistysten tukihenkilöjen tai inter-

netissä olevien keskustelupalstojen ja MeniTuki-ohjelman kautta. Verkossa ole-

vaa keskustelupalstaa voivat kaikki lukea, mutta vain rekisteröityneet käyttäjät 

voivat kirjoittaa. Palstalle kirjoitetaan nimimerkillä ja se on aika hiljainen.  

 

Facebookissa on ainakin yksi suomalainen ja useita ulkomaisia Menieren tautia 

käsitteleviä ryhmiä, joissa ryhmään liittyneet keskustelevat ja jakavat kokemuk-

siaan taudista. Nämä ryhmät eivät liity Suomen Meniere-liiton toimintaan vaan 

ovat tautia sairastavien itse luomia vertaistukiryhmiä. 

 

MeniTuki on RAY:n rahoittama verkossa oleva vertaistukiohjelma, jossa Me-

niere-potilas vertaa omia oireitaan ohjelman tietokantaan. Tietokantaan on ke-

rätty anonyymisti 700 Meniere-potilaan sairautta koskevat tiedot. Potilas saa 
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tietoa sairaudesta ja toimintamalleista, joista saa apua sairauden tuomiin rajoit-

teisiin joka päiväisessä elämässä. MeniTukea voivat käyttää vain Suomen Me-

niere-liiton jäsenet. (Suomen Meniere-liitto 2011b.) 

 

MeniTuki antaa anonyymia vertaistukea ja haastaa ohjelman käyttäjän pohti-

maan sairauttaan monelta puolelta. Laaja tietokanta muista tautia sairastavista 

auttaa ohjelman käyttäjää suhteuttamaan kokemuksensa sairaudesta. Ohjelma 

luo käyttäjästä kysymysten perusteella profiilin ja vertaa sitä keskimääräiseen 

Meniere-potilaaseen ja esittää tulokset taulukoiden muodossa. Vertailu auttaa 

potilasta kehittämään itsessään niitä puolia, jotka sairaudessa koetaan vai-

keimmiksi. (emt.) 
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3 TERVEYSINFORMAATIOKÄYTTÄYTYMINEN 

Terveysinformaatiokäyttäytymisen tutkimus kohdistuu siihen, kuinka ja miksi 

potilaat omaksuvat täsmällistä informaatiota, jonka odottavat olevan käyttökel-

poista tai tarkoituksenmukaista heidän omiin tarpeisiinsa (Longo ym. 2010, 

335). Casen (2012, 160) mukaan terveysinformaatiokäyttäytymisen malleissa 

pääajatus on, että tiedon myötä käyttäytyminen muuttuu. Tutkimuksissa malleja 

käytetään, jotta ymmärretään paremmin terveystietoa, tiedottamista ja potilai-

den ja kuluttajien tiedonhankintaa (Longo 2005, 189). 

3.1 Informaatiokäyttäytyminen 

Informaatiokäyttäytymisen käsitteistö ei ole täysin vakiintunutta. Informaatio-

käyttäytyminen on sarja prosesseja, johon sisältyvät tiedonhankinta- ja tiedon-

hakukäyttäytyminen (kuvio 1). Tiedonhankintakäyttäytyminen on informaatio-

käyttäytymisen osa-alue ja tiedonhakukäyttäytyminen on tiedonhankintakäyttäy-

tymisen osa-alue. Informaatiokäyttäytymiseen sisältyvät aktiivinen tiedonhankin-

ta ja passiivinen tiedon vastaanottaminen erilaisista tiedonlähteistä ja -kanavista 

ja tiedonkäyttö. Tiedonhankintakäyttäytyminen on tarpeiden mukaista informaa-

tion hankintaa. (Wilson 1999, 262-264, Wilson 2000, 49.) Tämä tutkimus painot-

tuu tiedonhankinta- ja informaatiokäyttäytymiseen. 

 

 

 

Kuvio 1. Informaatiokäyttäytymisen, tiedonhankinnan ja tiedonhaun tutkimusalu-

eet. (Wilson 1999, 263.) 

Informaatiokäyttäytyminen 

Tiedonhankinta- 

käyttäytyminen 

Tiedonhaku-

käyttäytyminen 
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McKenzie (2003, 19-20, 36) käyttää termiä informaatiokäytännöt ja linjaa, että 

informaatiokäyttäytymisen tutkimus painottaa käyttäytymisen systemaattisuutta, 

joka ei ole käyttökelpoinen arkeen liittyvässä tiedonhaussa. Yksilöt toimivat in-

formaatiokäytäntöjen suhteen joustavasti ja siirtyvät käytännöstä toiseen tar-

peidensa mukaan. Wilson (1999, 249) määrittelee informaatiokäyttäytymisen 

toiminnoiksi, joihin yksilö kiinnittää huomiota tunnistaessaan tiedontarpeita, 

hankkiessaan informaatiota jollakin tavalla ja käyttäessään ja siirtäessään 

hankkimaansa informaatiota. 

 

Terveyteen liittyvän informaatiokäyttäytymisen käsitteistö on samoin vakiintu-

matonta. Osa tutkimuksista käyttää käsitteenä terveysinformaatiokäyttäytymistä 

(Sairanen & Savolainen 2010), osa terveyteen liittyvää tiedonhankintaa tai tie-

donhankintakäyttäytymistä (Tuominen 1992, Huber & Cruz 2000, Czaja ym. 

2003, Longo ym. 2010). Czaja ym. (2003) ja Longo ym. (2010) käyttävät toisi-

naan myös termiä terveyskäyttäytyminen puhuessaan terveystiedonkäytöstä. 

Sisällöltään nämä käsitteet ovat lähellä toisiaan. Tässä tutkimuksessa käyte-

tään käsitteitä informaatiokäyttäytyminen ja terveysinformaatiokäyttäytyminen. 

 

Wilson (1997, 569) erottelee informaatiokäyttäytymisen osa-alueiksi yksilön ja 

tiedontarpeen konteksteissaan, tiedonhankintaan vaikuttavat väliintulevat muut-

tujat ja aktivoivat mekanismit, tiedonhankinnan tavat ja tiedonkäytön. Savolai-

sen (2002, 85) tiedonhankintaprosessissa osa-alueina ovat ongelman tai tehtä-

vän synnyttämä tiedontarve, joka johtaa tiedonhankintaan ja tiedonkäyttöön. 

McKenzie (2003, 26) ei esitä syklistä informaatiokäyttäytymisen mallia vaan 

pureutuu tiedonhankinnan tapoihin ja siinä tapahtuvaan vuorovaikutukseen. 

Czaja ym. (2003, 534) mainitsevat potilaan tiedonhankintakäyttäytymisen ja 

terveyskäyttäytymisen, mutta painottavat enemmän terveystiedonhankintaan 

johtavia ja vaikuttavia tekijöitä. Longon (2005, 192) ja Longon ym. (2010, 337) 

lähtökohtia terveysinformaatiokäyttäytymiselle ovat yksilöiden tiedonhankinta-

käyttäytymiseen vaikuttavat muuttujat, joista tiedonkäyttö on yksi. He korostavat 

passiivisen ja aktiivisen tiedonhankinnan suhdetta hoitopäätöksiin osallistumi-

seen ja tiedonhankinnan positiivisia seurauksia yksilölle. Yhteenvetona voidaan 
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sanoa, että informaatiokäyttäytymisen osa-alueita ovat tiedontarve, tiedonhan-

kinta, tiedonlähteet ja tiedonkäyttö. Käsitteitä, informaatiokäyttäytymisen malleja 

ja niiden terveyskonteksteja tarkastellaan lähemmin kussakin alaluvussa. 

3.2 Taustavaikuttimet 

Tiedonhankinnan todennäköisyyteen vaikuttavat yksilö ja hänen tiedontarpeen-

sa omissa konteksteissaan sekä erilaiset aktivoivat mekanismit ja vaikuttavat 

tekijät (kuvio 2). Wilson (1997, 569), Savolainen (2002, 85) ja Longo ym. (2010, 

337) mainitsevat tiedonkäytön yhtenä tiedonhankinnan taustavaikuttimena. 

Tässä tutkimuksessa tiedonkäyttöä tarkastellaan myöhemmin omassa alalu-

vussaan. 

 

 

 

Kuvio 2. Wilsonin malli tiedonhankintakäyttäytymisestä (Wilson 1997, 569). 
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Wilson (1997, 555) sisällyttää informaatiokäyttäytymisen malliinsa stressinhal-

lintateorian ja riski-palkinto -teorian tiedontarpeen ja tiedonhankinnan väliin tu-

leviksi muuttujiksi. Stressinhallintateoriasta voidaan erottaa ongelmakeskeinen 

ja tunnekeskeinen stressinhallinta. Ongelmakeskeiselle stressinhallinnalle on 

ominaista, että ongelmaa pyritään selvittämään aktiivisen tiedonhankinnan avul-

la ja tilannetta koetetaan muuttaa itselle edulliseksi. Tunnekeskeisessä stres-

sinhallinnassa korostuu sopeutuminen ja jopa alistuminen ongelmatilanteisiin, 

jolloin tiedonhankinnalla ei ole suurta merkitystä. 

 

Vaikuttavia tekijöitä ovat yksilön psykologiset tekijät, kuten motivoituneisuus ja 

viitseliäisyys ja demografiset tekijät, kuten koulutustaso ja ikäryhmä. Myös roo-

lit, ympäristötekijät ja tiedonlähteiden ominaisuudet, kuten lähteen kieli vaikutta-

vat tiedonhankintaan. Riski-palkinto -teoria tarkoittaa tiedonhankinnan kustan-

nusten ja hyötyjen pohtimista, kun mietitään tiedonlähteiden vaihtoehtoja. Hel-

posti tavoitettavaa lähdettä, josta saadaan tarpeellinen tieto, käytetään toden-

näköisemmin kuin lähdettä, joka vaatii ponnisteluja. Merkittävää hyötyä sisältä-

vää lähdettä tarkastellaan työn määrästä huolimatta. Pystyvyyskäsitykset viit-

taavat siihen, että tiedonhankinnasta luovutaan helposti, jos yksilö ei luota omiin 

kykyihinsä. (Wilson 1997, 556-563.) 

 

Czaja ym. (2003, 532-534) keskittyvät potilaan tiedonhankinnan käsitemallissa 

syöpäpotilaiden terveysinformaatiokäyttäytymistä ohjaaviin taustavaikuttimiin. 

Malli (kuvio 3) esitetään kausaalisena, mutta tutkijat huomauttavat, että tausta-

tekijät eivät välttämättä vaikuta tiedonhankintaan suoraviivaisesti. Taustatekijöi-

nä tutkijat huomioivat potilaan ominaispiirteet, mahdollistavat tekijät, diag-

noositekijät, altistustekijät, terveydenhoitotekijät ja viestintäkokemuksen. 

 

 

 

Kuvio 3. Käsitemalli potilaan tiedonhankinnasta. (Czaja ym. 2003, 534.) 
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Potilaan ominaispiirteitä ovat ikä, sukupuoli, koulutus ja siviilisääty. Mahdollista-

viin tekijöihin sisältyvät potilaan aiempi tietoisuus vakavista sairauksista, pereh-

tyneisyys terveyspalveluihin sekä ystävät ja sukulaiset, jotka puhuvat ja tukevat 

sairauden aikana. Diagnoositekijöihin sisältyvät syövän tyyppi, diagnoosin aihe-

uttama stressitaso ja diagnoosin tehneen lääkärin asiantuntemus tai erikoisala. 

(Czaja ym. 2003, 534.)  

 

Altistustekijöitä ovat potilaan mieltymys osallistua terveydenhoitoa koskeviin 

päätöksiin ja potilaan tiedontarve. Terveydenhoitotekijöihin kuuluvat potilaan 

lääkärinvastaanotolla käyntien ja sairaalakäyntien määrät. Viestintäkokemuk-

sessa otetaan huomioon potilaan kokemus kysymisen mukavuudesta tai luon-

nollisuudesta hänen kysyessään kysymyksiä hoitavalta lääkäriltä, lääkärin vas-

tauksen selkeys ja lääkärin neutraali tai positiivinen reaktio, kun potilas tuo esil-

le muusta lähteestä etsittyä tietoa. Tiedonhankintakäyttäytymiseen selvitettiin 

käytettyjen ulkopuolisten lähteiden määrä. (emt.)  

 

Ormandyn (2011, 94-95, 98-99) mukaan tiedontarpeen merkittävyyteen vaikut-

tavat henkilökohtaiset ominaispiirteet sekä tilannekohtaiset tekijät, muun muas-

sa missä sairauden vaiheessa henkilö on. Hän linjaa, että tavoitteet, aikomuk-

set, asiayhteys, tilanne ja aika määrittelevät, mitkä ovat potilaalle milloinkin tär-

keimpiä tiedontarpeen osa-alueita. Samoin ne määrittelevät kuinka nopeasti 

tiedontarve tulee saada tyydytetyksi. Aika merkitsee, minkä ajan kuluessa tie-

dontarpeeseen odotetaan tyydytystä. Tilannevaikuttimet ovat reaktioita elämän 

muuttumiseen. Ne voivat olla tapahtumia, kuten sairastuminen tai sairaalasta 

pääsy, kohtaamisia lääkärin tai toisen potilaan kanssa, viestintäkokemuksia, 

oirekokemuksia, sairauden vaihe tai osallistumista vaativaa kuten kuntoutus tai 

hoitopäätösten tekeminen. Tiedonlähteen ominaisuudet ja terveydenhuoltoon 

liittyvät tekijät kuten erikois- tai yleislääkärin palvelujen saatavuus liittyvät tilan-

nevaikuttimiin. 

 

Kontekstivaikuttimia ovat yksilön psykologiset ominaisuudet kuten tietoisuus, 

stereotypiat, asenteet, uskomukset, kokemukset, muistot ja persoonallisuus 
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sekä demografiset tekijät kuten ikä, sukupuoli, asuinpaikka, sosiaalinen ja eko-

nominen status, diagnoosi ja sairauden taso. Kontekstivaikuttimina stressi ja 

selviytyminen, minäpystyvyys ja yksilön rooli ja ympäristötekijät vaikuttavat tie-

dontarpeisiin ja siihen mitä tietoa uskotaan. (Ormandy 2011, 95-97.) 

3.3 Terveystiedontarve 

Tiedontarpeen käsitteelle ei ole yksiselitteistä määritelmää informaatiotutkijoi-

den keskuudessa. Yksinkertaistettuna se voidaan kuitenkin määritellä yksilön 

tarpeeksi lisätä tietoaan, ymmärtää tai ratkaista ongelma. Tiedontarpeista voi-

daan erottaa orientoivan tiedon tarpeet ja ongelmalähtöisen tiedon tarpeet. 

Orientoivan tiedon tarpeet liittyvät toimintaympäristön seuraamiseen ja ajan ta-

salla pysymiseen. Ongelmalähtöisen tiedon tarpeet liittyvät jonkin ongelman 

ratkaisemiseen. (Savolainen 2002, 81-82, Haasio & Savolainen 2004, 21-27.) 

Tiedontarvetyyppejä ovat lisäksi tarve jäsentää, selkeyttää tai vahvistaa aiempia 

käsityksiä tai uskomuksia ja tarve selvittää onko toiminta tai ongelmanratkaisu 

oikean suuntaista. Yksilöllä on taipumus tavoitella tietoa, joka on yhtä pitävää 

aiempien normien, arvojen, uskomusten ja mielipiteiden kanssa (Wilson 1997, 

553, Savolainen 2002, 81, Sairanen & Savolainen 2010). 

 

Tiedontarvetta voidaan määritellä myös ammatillisen ja ei-ammatillisen tiedon 

tarpeiden näkökulmista. Ei-ammatillisen tiedon tarpeista voidaan puhua myös 

käsitteellä arkitiedon tarve, jolla viitataan yksilön jokapäiväisen elämään liittyviin 

tiedontarpeisiin lukuun ottamatta työhön tai opiskeluun liittyviä tiedontarpeita. 

Ongelmalähtöiset arkitiedontarpeet voivat liittyä esimerkiksi koulutukseen, va-

paa-aikaan, terveydenhoitoon tai sosiaalietuuksiin. (Haasio & Savolainen 2004, 

106-109, 111, 114.) 

 

Belkin (1984; tässä Savolainen 2002, 83) jäsensi tiedontarvetta käsitteellä 

”Anomalous State of Knowledge” eli ASK. Hän korostaa tiedontarpeen syntyvän 

tiedontilassa havaitusta vajavaisuudesta, aukosta. Tiedonhankinnan avulla auk-

ko tiedontilassa saadaan täytetyksi. Dervinin (1983, tässä Savolainen 2002, 83, 
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102) Sense-Making –teoriassa lähtökohtia ovat tilanne, kuilu ja käyttö. Tilanne 

on tiedontilan vajavaisuuteen, kuiluun, havahtuminen, joka synnyttää tiedontar-

peen. Tiedonhankinta on sillan rakentamista kuilun ylitse. Sillan rakentaminen 

johtaa tiedonkäyttöön. 

 

Tutkimukset tiedontarpeista suhteessa terveysongelmiin ja terveyspalveluihin 

ovat yleensä osa informaatiotutkimusta, mutta myös lääketieteen puolella asiaa 

on tutkittu. Yksilö etsii tietoa sairauksien ehkäisemisestä, havaitsemisesta tai 

hoidosta tai tietoa, joka auttaa häntä käsittelemään sairauden aiheuttamia tun-

teita. Sairauden vaikutus yksilön tunteisiin on huomattava ja tämä vaikuttaa 

myös terveysinformaatiokäyttäytymiseen. (Wilson 1997, 555.) 

 

Ormandy (2011, 92-94) väittää, että tiedontarpeen näkökulmasta kehitetään 

potilasjohtoisia palveluita, vaikka ei ole selkeää määritelmää, kuinka potilaiden 

tiedontarve ilmenee tai muotoutuu. Lääketieteellisestä näkökulmasta tehdyt tut-

kimukset keskittyvät potilaan tiedontarpeiden tyydyttämiseen sen sijaan, että ne 

kysyisivät miksi potilaat tarvitsevat tietoa. 

 

Yksilöiden tiedontarpeet vaihtelevat riippuen yksilön ominaisuuksista, konteks-

tista ja tilanteesta, vaikka tutkimusten mukaan kroonisia tauteja sairastavilla on 

samanlaisia tiedontarpeita (Ormandy 2011, 98). Terveystietoa tuleekin räätälöi-

dä vastaanottajan mukaan. Nuorten miesten liikunnan harjoittamista käsittele-

vissä tutkimuksissa ilmenee, että yksilöiden erilaiset fyysiset ominaisuudet vai-

kuttavat tiedon vastaanottoon ja käyttöön. Eri harjoitteluvaiheissa olevat yksilöt 

tarvitsevat erilaisilla viestintästrategioilla tuotettua terveysinformaatiota. Fysiolo-

gisten mittausten tulisi olla lähtökohtana terveystiedon mukauttamiseen. (Hirvo-

nen, Huotari, Niemelä & Korpelainen 2012, 1814-1815, Enwald 2014, 141.) 

 

Coulter ym. (1999, 318-322) tutkivat potilaan tiedontarpeita ja osallistumista 

hoitoa koskevaan päätöksentekoon. Potilaan tiedon käyttötarkoitukset (taulukko 

2) luotiin kertomaan terveydenhuollon ammattilaisille, mitä potilaiden tiedontar-
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peet ovat. Tiedontarpeet määrittyvät tiedetyn tai tiedostamattoman käyttötarkoi-

tuksen pohjalta. Tiedonkäyttöä ja tiedontarpeita ei voi erottaa toisistaan.  

 

 

Taulukko 2. Potilaan tiedon käyttötarkoitukset. (Coulter ym. 1999, 319.) 

Käyttötarkoitukset 

 Ymmärtää mikä on vialla 

 Saada realistinen kuva ennusteesta 

 Hyödyntää konsultaatiota 

 Ymmärtää prosesseja ja mahdollisten kokeiden ja hoitojen todennäköi-

siä lopputuloksia  

 Avustaa itsehoidossa 

 Oppia saatavilla olevista palveluista ja hyödyllisistä lähteistä 

 Hankkia vahvistusta ja auttaa selviytymään 

 Auttaa muita ymmärtämään 

 Oikeuttaa avun etsinnän ja huolestuneisuuden 

 Oppia kuinka sairautta ehkäistään 

 Tunnistaa enemmän tietoja ja tukiryhmiä 

 Tunnistaa ”parhaat” terveydenhoidon palvelujen tuottajat 

 

 

Yardleyn (1994, 581) taulukko ongelmaperusteisen tiedonhankinnan tekijöistä 

(taulukko 1) sisältää Coulterin ym. taulukon 2 kanssa samankaltaisia asioita. 

Ongelmaperusteisuus viittaa tiedontarpeeseen (Savolainen 2002, 85). Taulu-

kossa 3 Yardleyn määrittelemät ongelmaperusteisen tiedonhankinnan tekijät on 

rinnastettu Coulterin ym. käyttötarkoitusten kanssa, jotta niiden samankaltai-

suus tulee esille. Erona näissä määrittelyissä on, että Yardley nostaa esille joi-

takin tiedonlähteitä, kun taas Coulter ym. eivät ota tiedonlähteisiin kantaa. Yar-

dley tyytyy yleisluonteisempaan määrittelyyn, kun Coulter ym. tarkastelevat tie-

don käyttötarkoituksia osin tarkemmin esimerkiksi sairauden ehkäisyn ja ennus-

teen osalta. Yardleyn määrittelemät tekijät sopivat osittain moneen Coulterin 

ym. kohtaan, mutta ne on selvyyden vuoksi laitettu vain yhteen.  
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Taulukko 3. Yhteenveto tiedonhankinnan tekijöistä ja tiedon käyttötarkoituksis-
ta. (Yardley 1994, 581, Coulter ym. 1999, 319.) 

Yardley (1994, 581) Coulter ym. (1999, 319) 

Selvittää, mikä vaiva on, mikä sen 

aiheuttaa ja mikä sitä pahentaa  

Analysoida ongelmaa paremman ym-

märryksen saavuttamiseksi  

Ymmärtää mikä on vialla  

Laittaa muistiin asioita ja huomioita 

lääkäriltä kysyttäväksi 

Hyödyntää konsultaatiota  

Tunnistaa ”parhaat” terveydenhoidon 

palvelujen tuottajat 

Kysyä lääkäriltä mikä vaiva on ja mitä 

tulee tapahtumaan  

Selvittää terveysammattilaisilta sai-

rauden syytä ja hoitoa 

Etsiä lääkinnällistä informaatiota 

Saada realistinen kuva ennusteesta 

Ymmärtää prosesseja ja mahdollisten 

kokeiden ja hoitojen todennäköisiä 

lopputuloksia  

Oppia kuinka sairautta ehkäistään 

Pitää silmällä oireita nähdäkseen pa-

rantumista tai pahenemista  

Pohtia, voinko omalla toiminnallani 

vaikuttaa asiaan 

Avustaa itsehoidossa 

Selvittää asiaa kirjojen, lehtiartikkelien 

ja televisio-ohjelmien avulla  

Oppia saatavilla olevista palveluista ja 

hyödyllisistä lähteistä 

Käydä läpi mitä tietää asiasta ennalta 

Puhua ongelmasta sukulaisten ja ys-

tävien kanssa 

Hankkia vahvistusta ja auttaa selviy-

tymään  

Auttaa muita ymmärtämään 

Pitää silmällä merkkejä kohtauksen 

tulosta 

Oikeuttaa avun etsinnän ja huolestu-

neisuuden 

Puhua muiden ihmisten kanssa, jotka 

ovat kokeneet samaa 

Tunnistaa enemmän tietoja ja tuki-

ryhmiä 
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Ormandyn (2011, 98-99) mukaan pitkäaikaisia tiedontarpeita tasapainoisen 

elämänlaadun saavuttamiseksi ovat esimerkiksi oireisiin, hoitoon ja lääkitykseen 

liittyvät tiedot ja erilaiset rajoitukset. Ormandy näkee tärkeänä, että terveyden-

hoitohenkilökunta vastaa potilaan tiedontarpeisiin eikä anna potilaalle vain au-

tomaattisesti niitä tietoja, joita olettaa potilaan tarvitsevan. Potilaan tiedontarvet-

ta ja tavoitteita ei voi ymmärtää, jollei tunne kontekstia, aikaa ja tilannetta. 

3.4 Terveystiedonhankinta 

Sairastuminen muuttaa yksilön elämää ja hän joutuu tiedolliseen ongelmatilan-

teeseen, johon hän pyrkii etsimään ratkaisua. Tiedonhankinta on yksi osa har-

kittua terveyskäyttäytymistä ja yksi tapa selviytyä muutoksesta. (Yardley 1994, 

575, 581, Huber & Cruz 2000, 40-41.) Tutkimus HIV-positiivisten yksilöiden tie-

donhankinnasta osoittaa, että yksilöt luovat nopeasti monipuolisia tietoverkosto-

ja. Terveystiedonhankinnalla ja elämänlaadulla on osoitettu olevan positiivinen 

yhteys samoin kuin tiedonhankinnalla ja itsehoidon toimintakyvyllä. Tiedonsaan-

ti antaa potilaalle tulevaisuuden toivoa. (Huber & Cruz 2000, 40-41, 43.) 

 

Tiedonhankintatutkimusta on tehty paljon fokusoiduista lähtökohdista, muun 

muassa ammattiin tai kouluun liittyvää tutkimusta. Ei-ammatillista tiedonhankin-

taa voidaan tarkastella jokapäiväisen elämän näkökulmasta ja käyttää siitä nimi-

tystä arkielämän tiedonhankinta. Arjen määrittely jokapäiväiseksi toiminnaksi 

aiheuttaa sen, että arkielämän tiedonhankinta sisältää myös ammatillisen tie-

donhankinnan. On kuitenkin sovittu, että käsitettä arkielämän tiedonhankinta 

käytetään pidemmän käsitteen ”arkielämän ei-ammatillisen tiedon hankinta” 

sijaan. (Haasio & Savolainen 2004, 106-110.) Ammattiin liittyvien informaatio-

käyttäytymisen tutkimusten tuloksia on hankala soveltaa arkitiedonhankintaan, 

johon yksilön terveyteen liittyvä tiedonhankinta kuuluu (Tuominen 1992, 112, 

McKenzie 2003, 19-21, Haasio & Savolainen 2004, 110-114). 

 

Tiedonhankintaprosessi alkaa ongelman tai tehtävän synnyttämästä tiedontar-

peesta, joka johtaa tiedonhankintaan ja tiedonkäyttöön (kuvio 4). Tiedonhankin-
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taan kuuluvat aiempiin käyttökokemuksiin pohjautuva tiedonlähteiden ja kanavi-

en valinta ja hakeutuminen lähteille ja kanaville. Lähteiden relevanssin arviointi 

on osa tiedonhankintaa ja tiedonkäyttöä. Arviointi voi aiheuttaa uudelleen ha-

keutumisen lähteille. Tiedonkäyttöön kuuluu arvioinnin lisäksi aineiston omak-

suminen. Tiedonkäyttö voi johtaa ongelman tarkempaan määrittelyyn tai muun-

tumiseen jolloin prosessi alkaa alusta. (Savolainen 2002, 84-86.) Tiedonkäyttöä 

käsitellään tarkemmin omassa alaluvussaan. 

 

 

 

Kuvio 4. Tiedonhankintaprosessi (Savolainen 2002, 85). 

 

 

Wilson (1997, 551-569) näkee informaatiokäyttäytymisen syklisenä tapahtuma-

na (kuvio 2). Lähtökohtana ovat yksilö ja hänen tiedontarpeensa omissa kon-

teksteissaan. Erilaiset vaikuttavat tekijät ja aktivoivat mekanismit ohjaavat tie-

donhankintakäyttäytymistä tai tiedon torjuntaa. Aktivoivien mekanismien ja vai-

kuttavien tekijöiden johdosta tiedontarve ei automaattisesti johda tiedonhankin-

taan. Tiedonhankintakäyttäytyminen voidaan jakaa passiiviseen ja aktiiviseen 

toimintaan. Passiivinen toiminta jakautuu kohdentumattomaan tarkkailuun ja 

hakuun. Passiivisessa tarkkailussa tieto tulee sattumoisin vastaan esimerkiksi 

television katselussa. Passiivisesta hausta on kyse silloin, kun aktiivinen tie-

donhaku muusta aiheesta tuottaa yksilölle relevanttia tietoa toisesta aiheesta. 

Aktiivisessa tiedonhaussa yksilö etsii ja hyödyntää suunnitelmallisesti tietoa. 

Jatkuvalla haulla Wilson tarkoittaa päivittäistä toimintaympäristön seurantaa. 

ongelma/ 

tehtävä

tiedon-

tarve

tiedonlähteiden 

ja kanavien 

valinta

hakeutuminen 

lähteille ja 

kanaville

löydettyjen 

lähteiden 

relevanssin 

arviointi

aineiston 

omaksu-

minen

Tiedonhankinta Tiedonkäyttö

aiemmat 

käyttö-

kokemukset
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Tiedonhankinta johtaa tiedon käsittelyyn ja käyttöön. Tiedonkäyttö voi saada 

aikaan uuden tiedontarpeen. 

 

McKenzie on luonut informaatiokäytäntöjen mallin yleiseksi arkitiedonhaun mal-

liksi. Tutkimus on tehty kaksosia odottavilla äideillä, minkä vuoksi mallia voi-

daan tarkastella myös terveysinformaatiokäyttäytymisen näkökulmasta. McKen-

zien (2003, 26, 36) mukaan tiedonhankinta ei ole syklinen tapahtuma vaan se 

on tarpeiden ja tilanteiden mukaan muuntuvaa. Hän linjaa arkitiedonhankinnan 

informaatiokäytännöiksi seuraavat: aktiivinen haku, aktiivinen seuranta, kohden-

tumaton toimintaympäristön seuranta ja tiedon saaminen toisen henkilön väli-

tyksellä (kuvio 5). Tiedonhankinta ei ole välttämättä suunnitelmallista ja yksilö 

voi tarvittaessa muuttaa nopeasti informaatiokäytäntöjään kohdentumattomasta 

seurannasta aktiiviseen seurantaan ja hakuun. 

 
McKenzie (2003, 19) viittaa Wilsonin tekemään huomioon passiivisesta tiedon-

hausta, mutta passiivisen tiedonhaun osa-alueet eroavat osittain Wilsonin mää-

rittelemistä. McKenzie kirjaa passiiviseksi tiedonhauksi kohdentumattoman toi-

mintaympäristön seurannan ja tiedon saamisen toisen henkilön välityksellä. 

McKenzie korostaa jälkimmäisessä käytännössä tiedonvälittäjänä ihmistä, kos-

ka yksilö on aiemmin tullut tunnistetuksi tiedonhankkijana ja ihmisvälittäjä saat-

taa tiedonhankkijan ja lähteen yhteen tiedonhankkijan pyytämättä. Muu kuin 

ihmislähde ei voi toimia samoin. Muissa informaatiokäytännöissä McKenzie ei 

ota selkeää kantaa lähteeseen. Niemelä (2006, 163) lisäsi informaatiosta pidät-

täytymisen McKenzien malliin. 
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Tapa          Vaihe Yhteyden ottaminen  
lähteisiin ja kanaviin 

Vuorovaikutus 

Aktiivinen etsintä Aktiivinen hakeutuminen 
identifioidulle lähteelle 
spesifillä informaatio-
maaperällä 

Ennalta suunnitellun 
kysymyksen esittämi-
nen, aktiiviset kysely-
strategiat, kuten kysy-
myslistojen käyttö 

Aktiivinen seuranta Sopivan lähteen tunnis-
taminen; silmäily sopi-
valla informaatiomaape-
rällä 

Kysymyksen esittämis-
mahdollisuuden tunnis-
taminen; aktiivinen ha-
vainnointi ja kuuntelemi-
nen 

Kohdentumaton ha-
vainnointi 

Satunnaiset onnekkaat 
kohtaamiset ennakoi-
mattomissa paikoissa 

Havainnointi tai sattu-
malta kuuleminen odot-
tamattomissa tilanteissa, 
tuttavien kanssa jutte-
leminen 

Informaation saami-
nen toisen henkilön 
kautta 

Tiedonhankkijana tun-
nistetuksi tuleminen; 
ohjautuminen lähteelle 
portinvartijan kautta 

Informaation saaminen, 
kun joku toinen kertoo 
asiasta 

Informaatiosta pidät-
täytyminen 

Etääntyminen tai pidät-
täytyminen lähteestä tai 
kanavasta 

Informaation saamatta 
jääminen; osattomuus 
informaatiosta 

  

 

 

 

 

Kuvio 5. Informaatiokäytäntöjen täydennetty malli. (McKenzie 2003, 26, Nieme-

lä 2006, 163.) 

 

 

Longo (2005) ja Longo ym. (2010) tutkivat terveystiedon hankintaa lääketieteel-

lisestä näkökulmasta, mutta he käyttävät hyväkseen myös Wilsonin (1997) jä-

sennystä tiedonhankinnasta. Longon (2005, 190-193) terveysinformaatiomalli 

on alun perin kehitetty syöpäpotilaille, mutta se toimii yleensä kroonisia sairauk-

sia potevien kanssa vähäisillä muutoksilla. Longo ym. (2010, 334-335) jatkoivat 

mallin kehittelyä tutkimalla laadullisesti diabetes-potilaiden tiedontarpeita,  

-lähteitä ja hoitokäyttäytymistä. Olennaisilta osilta malli (kuvio 6) pysyi samana. 

Informaatiokäytännöt: 
voidaan hyödyntää 
vaihtoehtoisina stra-
tegioina törmättäessä 
yhteyden ottamisen ja 
viestinnän esteisiin 
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Tutkimuksen mukaan potilaat tekevät itsehoitopäätöksiä tarpeistaan riippuen 

sekä etsivät ja käyttävät tiedonlähteitä, jotka eivät perinteisesti näyttäydy terve-

ystiedon antajina. 

 

 

 

Kuvio 6. Terveysinformaatiomalli: tiedonhankinta, passiivinen vastaanotto ja 

käyttö. (Longo ym. 2010, 337.) 
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Longo ym. (2010, 335) väittävät, että monet terveystiedon hankinnan käyttäy-

tymistä koskevat tutkimukset keskittyvät aktiiviseen tiedonhankintaan. Health 

information-seeking behavior (HISB) -mallissa (kuvio 6) aktiivisen tiedonhaun 

rinnalle tulee toinen ulottuvuus passiivisesta tiedon vastaanottamisesta, jossa 

potilas omaksuu tietoa tahattomasti päivittäisessä elämässä esimerkiksi tör-

määmällä tietoon lukiessaan sanoma- tai aikakauslehtiä. Passiivista tiedon vas-

taanottamista linjaavat informaatiokäyttäytymisen yhtenä tyyppinä myös Wilson 

(1997, 562) ja McKenzie (2003, 19). 

 

Longo ym. (2010, 337-340) määrittelevät mallissaan useita taustatekijöitä, jotka 

vaikuttavat terveysinformaatiokäyttäytymiseen. Kroonisessa sairaudessa aktii-

vinen tiedonhankinta ja tiedon passiivinen vastaanottaminen vaihtelevat riippu-

en tilanteesta ja yksilöstä. Aktiivisen ja passiivisen tiedonhankinnan vuorottelu 

auttaa yksilöä sisällyttämään tietoa osaksi aiempaa tietämystä ja tuottaa seura-

uksia yksilölle. Seuraukset vaikuttavat yksilön tiedonhankintaan jatkossa.  

 

Terveystietoa vältetään negatiivisten kokemusten, ahdistuksen tai masennuk-

sen pelossa. Tyypillinen välttelystrategia on vetäytyä sosiaalisista tilanteista, 

joissa voi paljastua epätoivottuja tietoa. Tiedonlähteitä valikoidaan, terveysam-

mattilaisia vältellään ja terveysasioita pidättäydytään ajattelemasta. Tietoa väl-

tetään kattavasti tai valikoivasti. Tiedon välttämisellä pyritään hallitsemaan omia 

tunteita ja usein välttely onkin pallottelua pelon ja uteliaisuuden välimaastossa. 

Yksilö tasapainoilee tietämisen ja tiedon välttämisen välillä. (Czaja ym. 2003, 

555-556, Sairanen ja Savolainen 2010.) Wilson (1997, 556) sisällyttää infor-

maatiosta pidättäytymisen väliin tuleviin muuttujiin. 

 

Sairanen ja Savolainen (2010) pohtivat, että tiedon välttelyä ja passiivista tie-

donhankintaa voi olla vaikea erottaa toisistaan. Heidän mukaansa passiivinen 

haku ei välttämättä tarkoita tiedon välttelyä, mutta voi viitata välinpitämättömyy-

teen tiedosta. Niemelä (2006, 163) täydentäessään McKenzien (2003, 26) in-

formaatiokäytäntöjä ei korosta torjunnan aktiivista tai passiivista luonnetta vaan 
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toteaa vain yleensä etääntymisen tai pidättäytymisen tiedonlähteestä tai kana-

vasta (kuvio 5). 

 

Toisinaan potilaat eivät tiedä mistä hakisivat tai löytäisivät tietoa. Yhtenä syynä 

tähän voi olla lääkärin ja potilaan välinen kommunikaatio-ongelma, esimerkiksi 

lääkärin puheen tieteellisyys, joka estää saadun tiedon ymmärtämistä. Korkea 

ikä ja alhainen koulutustaso voivat vaikuttaa siihen, etteivät potilaat osaa kysyä 

lääkäriltä tai eivät osaa tai tiedä hakea tietoa muualta. (Tuominen 1992, 116, 

Czaja ym. 2003, 557.) Czajan ym. (2003, 556) mukaan tämä viittaa passiiviseen 

potilaan rooliin, jossa tiedonhankinta ja hoitopäätökset ulkoistetaan lääkärille. 

 

Mielenkiintoisia ovat Longon ym. mallin (kuvio 6) aktiivisen tiedonhankinnan 

kaksi ensimmäistä kohtaa, joissa a) yksilö ei ole tietoinen olemassa olevasta 

tiedosta tai b) yksilö on tietoinen, mutta ei yritä päästä tietoon käsiksi. Kaikki 

yksilön oma toiminta on siis aktiivista, myös se, ettei tietoa etsi. Passiivista tie-

donhankintaa on kaikki, mikä tulee yksilön ulkopuolelta pyytämättä. Kuvion pe-

rusteella voi ajatella, että tiedon torjunta voi olla sekä aktiivista, jolloin tietoa ei 

haeta tai passiivista, jolloin muualta tulevaa tietoa ei oteta vastaan. Czaja ym. 

(2003, 556) luokittelivat tutkimuksensa tietoa hakemattomat potilaat perinteisiksi 

passiivisiksi potilaiksi, jotka voisivat olla kiinnostuneita tiedosta, jos tietäisivät 

mistä etsiä. Longo ym. (2010, 337) taas luokittelevat mallissaan nämä henkilöt 

aktiivisen tiedonhankinnan ensimmäiselle tasolle. 

 

Czajan ym. (2003, 557) tutkimus osoittaa, että lääkärillä on suuri rooli potilaan 

tiedonhankintaan ja potilaan osallistumiseen terveydenhoitoaan koskeviin pää-

töksiin. Tiedonhankinta on toistuva prosessi, jossa potilas kysyy lääkäriltä diag-

noosistaan ja hoidostaan ja lääkärin neutraali tai positiivinen reaktio saa hake-

maan lisää tietoa monipuolisista lähteistä. 
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3.5 Terveystiedonlähteet 

Arkielämän tiedonlähteitä on tutkittu monesta näkökulmasta. Tutkimuksissa on 

paneuduttu muun muassa siihen, mitä lähteitä käytetään useimmin. Tuloksissa 

on korostunut vähimmän vaivan periaate. Oman kokemuksen tueksi apua on 

kysytty sukulaisilta, ystäviltä, työtovereilta tai asiantuntijoilta. Henkilölähteiden 

lisäksi lähteinä on käytetty erilaisia organisaatioita tai liikeyrityksiä, televisiota, 

radiota, internettiä, kirjastoa ja erilaisia painettuja lähteitä. (Haasio & Savolainen 

2004, 110-115.) Savolainen (2002, 85) painottaa lähteiden ja kanavien valin-

nassa ennalta hyväksi havaittujen lähteiden ja kanavien käyttöä. 

 

Lähteitä laajemmin voidaan puhua informaation kantajista, joihin kuuluvat läh-

teiden lisäksi kanavat ja viestit. Erilaiset kanavat, kuten internet tai aikakausleh-

det, pitävät sisällään monia lähteitä ja lähteissä on monenlaisia viestejä. (John-

son & Case 2012, 31.) Tässä tutkimuksessa informaation kantajista käytetään 

käsitettä tiedonlähde myös kanavista puhuttaessa. 

 

Longo ym. (2010, 336) selvittivät laadullisessa tutkimuksessaan Diabetes-

potilaiden tiedonlähteitä. He jakavat tiedonlähteet henkilöihin ja mediaan. Henki-

lötiedonlähteiksi he listaavat erilaisia terveydenhoitoalan ammattilaisia, mutta 

myös yksilön itsensä, mikäli hän toimii terveydenhoitoalan ammatissa tai lähellä 

sitä. Henkilölähteitä ovat myös perheenjäsenet, ystävät ja tuttavat, joilla on sa-

ma sairaus, tukiryhmät ja erilaiset sairauteen liittyvät tukiohjelmat, kuten pai-

nonhallintaryhmät, terveysmessujen tai sen kaltaisten tapahtumien ihmiskontak-

tit, sairauteen liittyvä ohjaus tai koulutus. Myös toiset tutkimukseen osallistujat 

toimivat tiedonlähteinä, koska kyseisessä tutkimuksessa tehtiin ryhmähaastatte-

luja. 

 

Mediaan liittyviksi tiedonlähteiksi he linjasivat internetin, sairauteen liittyvien or-

ganisaatioiden muun kuin verkkosivuilla olevan informaation, kirjat, aikakausi- ja 

sanomalehdet, televisio-ohjelmat, erilaiset esitteet niin painettuina kuin sähkö-

postitse, lääketehtaiden, lääkkeiden ja vakuutusyhtiön antamat tiedot, kirjaston 

ja kirjakaupan. Lisäksi mediaan liitettiin erilaiset luetut ja opitut asiat määrittele-
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mättömistä ja määritellyistä lähteistä, kuten ruoka- ja ravitsemuspakkauksista, 

pamfleteista, tuotetiedoista, ruokavalio-oppaista, kokemusvideoista ja laborato-

riotuloksista. (Longo ym. 2010, 336.) Yardley (1994, 581) linjaa ongelmaperus-

teisen tiedonhankinnan lähteiksi oman kokemuksen, lääkärin ja terveysammatti-

laiset, kirjat, lehdet, tv-ohjelmat, sukulaiset, ystävät ja muut potilaat. 

 

Huber ja Cruz (2000, 44-47) tutkivat tilastollisesti HIV-positiivisten potilaiden 

tiedontarpeita ja -lähteitä. Suosituimmat tiedonlähteet olivat AIDS-uutiskirje, 

lehdet, henkilökohtainen lääkäri ja ystävät. Tiedonlähteiden kiinnostavuudessa 

oli eroja naisten ja miesten välillä. Naiset olivat enemmän kiinnostuneita erilai-

sista vertaistuen muodoista, uutiskirjeistä ja erilaisista ammattiauttajista tiedon-

lähteinä kuten terapeuteista ja apteekin henkilökunnasta. Toisaalta tutkimuk-

sessa korostetaan, että tarvitaan lisätietoa sukupuolten välisistä eroista, ennen 

kuin voidaan tehdä pitemmälle meneviä johtopäätöksiä tiedonpuutteiden tehok-

kaasta ehkäisemisestä. 

 

Tutkimus terveyteen liittyvistä sosiaalisista verkostoista osoitti, että useat poti-

laat hakevat terveystietoa internetistä samoihin aikoihin kun keskustelevat ter-

veysammattilaisten kanssa. Terveystiedonhaussa aiemmin potilaiden ensim-

mäinen kontakti ja usein myös ainoa tiedonlähde on ollut hoitohenkilökunta. Nyt 

potilaat kokevat, että heillä on käytettävissään monipuolisia lähteitä, jotka autta-

vat heitä ymmärtämään erilaisia terveysaiheita ja sisällyttämään informaatiota 

omaan sairauteen. (Colineau & Paris 2010, 141, 149-150.) 

 

Internet kuvattiin hyväksi aloituspaikaksi tiedonhankintaan. Tiedonlähteinä lähes 

80 prosenttia vastaajista käytti hoitohenkilökuntaa, 50 prosenttia online-

vertaistukiryhmiä, ja lähes 30 prosenttia puhui ystäviensä kanssa. Potilaan 

luonnollisella sosiaalisella verkostolla on suuri rooli emotionaalisen tuen anta-

misessa. Joskus potilaat eivät sisällytä emotionaaliseen tukeen perheitään, 

vaan tukeutuvat sen sijaan verkossa olevaan vertaistukeen. Toisten kokemuk-

set vastaavasta tilanteesta auttavat ymmärtämään omaa tilannetta. Lisäksi ver-

kossa oleva vertaistuki antaa välillä tarpeellista emotionaalista välimatkaa. Ver-
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taistukiryhmistä koettiin, että niissä kyetään ymmärtämään, mitä potilas käy läpi, 

koska muilla on samankaltainen tilanne. Vaikka internetistä löytyy paljon tietoa, 

siellä on ennen kaikkea helppo kohdata toisia saman kokeneita ihmisiä. (Co-

lineau & Paris 2010, 141, 149-150.) 

 

Tuomisen (1992, 115-116) tutkimuksen merkittävin tiedonhankintakanava oli 

terveydenhoitohenkilöstö. Myös ystäviä, sukulaisia ja tuttavia käytettiin tiedon-

lähteinä. Muina tiedonlähteinä käytettiin kirjastoa, lääkärikirjoja, luentosarjoja ja 

kursseja. Myös sairauksia käsittelevät tv-sarjat, aikakaus- ja sanomalehdet sekä 

yhdistysten jäsenlehdet mainittiin. 

3.6 Terveystiedonkäyttö 

Tiedonkäytön käsitteen määrittely ei ole yksinkertaista. Tiedonkäyttö tai hyödyl-

lisyys voi tapahtua yksilön aivoissa tiedon prosessoinnissa, eikä se ole välttä-

mättä mitattavissa tai tunnistettavissa. Tiedonkäyttö johtaa muutoksiin yksilön 

tietoisuudessa, käyttäytymisessä, arvoissa ja uskomuksissa. Toisaalta tiedon-

käyttö voi liittyä ihmisten väliseen, organisaatioiden sisäiseen tai järjestelmien ja 

organisaatioiden väliseen viestintään. Yksilö sisällyttää löytämänsä tiedot osak-

si tietämystään esimerkiksi vertailemalla sitä aiempaan tietämykseen. (Wilson 

1997, 567, Wilson 2000, 50, Savolainen 2002, 101-102.) 

 

Tiedonkäyttö nähdään näkökulmasta riippuen joko taustavaikuttimena tai tie-

donhankinnan tuloksena (Wilson 1997, 569, Coulter ym. 1999, 319, Savolainen 

2002, 85, 95-96, Czaja ym. 2003, 534, Longo ym. 2010, 337-339). Godboldin 

(2006) mukaan löydetty informaatio voi saada yksilön jatkamaan tiedonhankin-

taa. Lisäksi informaatiota voidaan jakaa, levittää, luoda siitä uusia dokumentteja 

ja kertoa niistä muille. Informaatiota laitetaan muistiin mahdollista myöhempää 

käyttöä varten. Tiedonkäyttöä on myös löydetyn informaation kiistäminen, vält-

tely, piilottaminen tai tuhoaminen. Tässä tutkimuksessa tiedon välttely liitetään 

tiedonhankintaan Longon ym. (2010, 337) esimerkin mukaan. 
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Coulter ym. (1999, 319) väittävät, että tiedontarpeet syntyvät tiedon käyttötar-

koituksista (taulukko 2). Tietoa käytetään monipuolisesti sairauden ymmärrettä-

väksi tekemiseen, siitä selviämiseen ja sairautta koskevan tiedon löytämiseen ja 

jakamiseen. Dervin (1983, tässä Savolainen 2002, 102-104) jakaa tiedon käyt-

tötarkoitukset asioiden ymmärtämiseen, asioiden suunnitteluun, toiminnan moti-

vointiin, hallinnan saavuttamiseen, epämieluisten asioiden välttämiseen, rentou-

tumiseen ja kontaktien luomiseen. Tässä tutkimuksessa käyttötarkoituksia tar-

kastellaan Coulterin ym. mukaan tiedontarpeiden yhteydessä. Yardleyn (1994, 

581) ongelmaperusteisen tiedonhankinnan tekijöistä (taulukko 1) osan voi aja-

tella kuuluvaksi tiedonkäyttöön. Asioiden analysointi, ymmärrettäväksi tekemi-

nen ja niistä viestiminen muiden ihmisten kanssa ovat tiedonkäyttöä. 

 

Terveystiedonkäyttöä Czaja ym. (2003, 534, 556) linjaavat seuraavien kysymys-

ten avulla: keskusteleeko potilas ulkopuolisista lähteistä lääkärin kanssa, löy-

tääkö potilas tai lääkäri tietoa, joka on käyttökelpoista kliinisessä päätöksente-

ossa sekä hakeeko potilas lääkärin mielipiteen lisäksi muualta toista mielipidet-

tä. Terveystiedonhankinta ei välttämättä johda yksilöä osallistumaan terveydelli-

seen päätöksentekoon. Yksilö saattaa etsiä tietoa, mutta jättää silti terveyttä 

koskevan päätöksenteon lääkärille. Terveystiedonkäytössä hoitopäätöksiin 

osallistuminen on yksilön ja hoitavan lääkärin välistä vuorovaikutusta, jossa yk-

silö on voinut saada käytettävän tiedon muualtakin kuin lääkäriltään (Czaja ym. 

2003, 534, 553-554, Longo ym. 2010, 337-339). Potilaiden tarpeiden ja mielty-

mysten mukaiset palvelut ja tiedon tarjoaminen tukevat potilasta osallistumaan 

hoitoaan koskevaan päätöksentekoon (Ormandy 2011, 92-93). 

 

Czajan ym. (2003, 555-556) tutkimuksessa löytyi kolme potilasryhmää, joiden 

tiedonhankinta ja tiedonkäyttö erosivat toisistaan. 1. Yksilöt, jotka pyrkivät etsi-

mään tietoa ja osallistumaan terveydenhoitoaan koskeviin päätöksiin. 2. Yksilöt, 

jotka haluavat tietoa, mutta delegoivat terveydenhoitoon koskevat päätökset 

lääkärille. 3. Yksilöt, jotka delegoivat sekä tiedonkeruun että päätöksenteon lää-

käreille. Taustatekijät erottivat kaksi tietoa hakevaa ryhmää tietoa hakematto-
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mien ryhmästä. Yhtenäistä ryhmille oli, että vanhimmat potilaat olivat halutto-

mimpia osallistumaan hoidon suunnitteluun ja sairauden ennakointiin. 

 

Terveystiedonhankinnan uskotaan helpottavan terveystilanteen arviointia, 

stressin tunnistamista ja selviytymisstrategioiden valintaa (Huber & Cruz 2000, 

41). Colineau ja Paris (2010, 156) pohtivat, että sosiaalinen media on muuttanut 

potilaan ja lääkärin suhdetta. Potilaat muodostavat sosiaalisessa mediassa 

omia verkostojaan, joissa jakavat kokemuksia ja tietoja sekä auttavat toisiaan.  

 

Longon ym. (2010, 337-339) tutkimuksessa löytyi viisi erilaista informaatiokäyt-

täytymisen teemaa. Havainnollisuuden vuoksi teemat esitetään kuviossa 7. 

Teemat voi esittää askelmina, koska teemassa yksi potilaalla on vähiten kykyä 

ymmärtää ja käyttää sairauteen liittyvää tietoa ja se lisääntyy kohti teemaa viisi. 

Ensimmäisessä teemassa ei oteta kantaa tiedonkäyttöön, mutta muissa tee-

moissa tiedonkäyttö on olennaisessa osassa. Terveysinformaatiokäyttäytymi-

sen mahdollisia seurauksia ovat yksilön voimaantuminen, tiedontarpeiden tyy-

dytys, terveystulokset ja päivittäisen elämän toiminnot. 

 

 

 

 

Kuvio 7. Longon ym. (2010, 337-339) informaatiokäyttäytymisen teemat. 

 

 

1. Passiivisesti terveystietoa vastaanottavat

5. Terveyslukutaito luo eroja yksilöiden kykyyn 

ymmärtää ja käyttää tietoa

2. Taudin kehityskaaresta riippuen omia 

tietoverkostoja luovat

3. Saadun tiedon ymmärtäminen ja käyttäminen 

ihmissuhteiden avulla 

4. Saadun tiedon ymmärtäminen ja käyttäminen 

terveysammattilaisten avulla 
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Luotettavuuden arviointi kuuluu osittain tiedonhankintaan, mutta on myös osa 

tiedonkäyttöä (Savolainen 2002, 85). Wilson (1997, 561-562) linjaa luotettavuu-

den väliintuleviin muuttujiin tiedonlähteen ominaisuudeksi. Eri tiedonlähteiden 

antama ristiriitainen tieto voidaan kokea vaikeaksi ja se aiheuttaa pohdintaa 

tiedon luotettavuudesta. Tiettyä lähdettä aletaan välttää, mikäli sen välittämä 

informaatio huomataan epäluotettavaksi. Tiedonhankintaa voidaan kuitenkin 

jatkaa luotettavan informaation löytämiseksi. Terveystiedonhankinnassa tervey-

denhoitoalan ammattilaisia pidetään luotettavina lähteinä. (Tuominen 1992, 

116-117, Wilson 1997, 561, Czaja ym. 2003, 534, Longo ym. 2010, 337-338, 

Sairanen & Savolainen 2010.) Terveystiedon räätälöinti antaa yksilölle uskotta-

vaa ja luotettavaa tietoa juuri hänen tarpeisiinsa (Coulter ym. 1999, 321, Enwald 

2013, 50). 

3.7 Yhteenveto 

Wilson (1997, 569) ja Savolainen (2002, 85) esittävät informaatiokäyttäytymisen 

mallin syklisenä, mutta huomioivat tekstissä, ettei informaatiokäyttäytyminen ole 

sitä luonteeltaan. Kuviossa 8 esitetään tiivistetyssä muodossa informaatiokäyt-

täytymiseen olennaisesti vaikuttavat käsitteet ja niiden suhteet. 

 

 

 

Kuvio 8. Yhteenveto käsitteiden välisistä suhteista. 

 

tausta-

vaikuttimet
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Taustavaikuttimet ohjaavat tiedontarpeen kokemusta, tiedonhankinta ja tiedon-

käyttöä (Wilson 1997, Savolainen 2002, Czaja ym. 2003, Longo ym. 2010, Sai-

ranen & Savolainen 2010, Ormandy 2011, Hirvonen ym. 2012, Enwald 2014). 

Tiedonkäyttöä voi olla välillä vaikea erottaa tiedontarpeesta ja tiedonkäyttö saa 

aikaan uusia tiedontarpeita (Wilson 1997, Coulter ym 1999, Savolainen 2002, 

Longo ym. 2010). Tiedontarve ja -käyttö ohjaavat tiedonhankintaa (Wilson 1997 

Savolainen 2002). Kuviossa tiedonhankinta-käsitteeseen liittyvät aktiivinen tie-

donhankinta, passiivinen tiedon vastaanottaminen, tiedon välttely ja lähteet 

(Wilson 1997, Savolainen 2002, McKenzie 2003). Tiedonhankinnan ja tiedon-

käytön välimaastoon asettuu löydetyn informaation luotettavuuden arviointi (Sa-

volainen 2002). 

 

Useat lähteet korostavat tai ottavat huomioon tiedonhankinnan taustavaikuttimia 

(Wilson 1997, 552-553, 569, Savolainen 2002, 85, Czaja ym. 2003, 530, 546-

557, Longo ym. 2010, 337, Ormandy 2011, 92-100). Wilson (1997, 569) jäsen-

tää taustavaikuttimet aktivoiviin mekanismeihin ja vaikuttaviin tekijöihin. Vaikut-

tavia tekijöitä ovat psykologiset, demografiset, ympäristölliset tekijät, roolit tai 

henkilöt sekä tiedonlähteiden ominaisuudet, jotka edistävät tai estävät tiedon-

hankintaa.  

 

Czaja ym. (2003, 534) määrittelevät taustavaikuttimia tarkemmin. Niitä ovat po-

tilaan ominaisuudet, mahdollistavat ja diagnoositekijät, altistustekijät, tervey-

denhoitotekijät ja viestintäkokemus. Longo ym. (2010, 337) eivät käy taustavai-

kuttimia erikseen läpi, mutta he ovat kirjanneet malliinsa monenlaisia taustavai-

kuttimia tilanteen ja yksilön näkökulmista (kuvio 6). 

 

  



41 

 

Taulukossa 4 on yhteenvetona eri tutkimuksissa näkyvät taustavaikuttimet. Ne 

on jaoteltu Ormandyn (2011, 94-98) mukaan aikaan, tilanteeseen, kontekstiin ja 

käyttötarkoitukseen. Aika merkitsee, minkä ajan kuluessa tiedontarpeeseen 

odotetaan tyydytystä. Tilannevaikuttimet ovat reaktioita elämän muuttumiseen 

ja kontekstivaikuttimia ovat yksilön psykologiset ominaisuudet. Käyttötarkoitus 

määrittelee tiedontarpeen. 

 

 

Taulukko 4. Yhteenveto tiedonhankinnan taustavaikuttimista. 

 

 

 

Menieren taudille ominaisia ovat sairauden vaiheiden vaihtelut. Menieren tauti 

voi olla passiivisena vuosia ja aktivoitua jälleen. Syytä taudin aktivoitumiseen ei 

tunneta. Pääoireistona ovat tinnitus, huimaus ja huonokuuloisuus, mutta oireisto 

ja voimakkuus vaihtelevat yksilöllisesti. (Aantaa ym. 2004, 4-5, 7, Kotimäki 

2004, 2080, 2082, Levo & Hirvonen 2005, 2783.) Voidaan ajatella, että terveys-

tiedonhankinta vaihtelee yksilöllisesti sairauden eri vaiheissa. 

 

Tiedontarve ja tiedon käyttötarkoitus ovat lähellä toisiaan. Coulter ym. (1999, 

319) yhdistävät käsitteet ja ajattelevat tiedontarpeiden nousevan käyttötarkoi-

tuksesta. Yardleyn (1994, 581) ongelmaperusteisen tiedonhankinnan tekijät 
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lähestyvät Coulterin ym. listausta (taulukko 3). Taulukossa 5 on yhteenveto tut-

kimuksista löytyvistä tiedontarpeista. 

 

 

Taulukko 5. Yhteenveto terveystiedontarpeista. 
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Yleensä tieto sairaudesta x x x x x

Ennuste x x x x

Konsultaatio x x x x

Kokeiden ja hoitojen tarkoitus ja 

lopputulos
x x x x x

Itsehoito x x x x

Vahvistuksen hankkiminen ja 

selviytyminen
x x x x x x

Osaa kertoa muille x x x x

Avun etsintä, oikeus huolestumiseen x x x x x

Sairauden ehkäisy x x x

Tukiryhmän ja tietojen tunnistaminen x x x x x

Palveluiden ja tiedonlähteiden 

tunnistaminen
x x x x x

Parhaan terveydenhoidon palvelujen 

tuottajan tunnistaminen
x x x x x

Hoitojen sivuvaikutukset x x

Lääkkeet ja lääkityksen tarkoitus x x x

Hyvinvoinnista huolehtiminen x x x

Sairauden vaikutus työhön tai 

työttömyyteen
x

Sairauden vaikutus ihmissuhteisiin ja 

sosiaaliseen aktiivisuuteen
x x

Sairauden tuomat psyykkiset ongelmat x x

Sairauden tuomat fyysiset ongelmat x

Sairauden tuomat taloudelliset 

ongelmat
x x
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Pohjana on käytetty Coulterin ym. (1999, 319) tekemää kehystä. Ormandy 

(2011, 94, 98-99) korostaa tiedontarpeiden yksilöllistä luonnetta yksilön henkilö-

kohtaisessa kontekstissa. Terveysammattilaiset eivät voi ilman haastattelua 

tietää, mitkä potilaan terveystiedontarpeet ovat. Terveydenhoitohenkilökunnan 

ei tule antaa potilaalle automaattisesti tietoja oletettujen tarpeiden mukaan, 

vaan heidän tulee vastata potilaiden todellisiin tiedontarpeisiin. Useat tutkimuk-

set olettavat, että potilaalla on tiedontarve, mutta eivät ota kantaa sen sisältöön. 

”Ymmärtää mikä on vialla” on luonnollisesti eniten käytetty vaikutin terveystie-

donhankintaan. 

 

Terveystiedonhankinta voi olla aktiivista tai passiivista. Se on joustavaa ja siirtyy 

tarpeen mukaan nopeasti passiivisesta aktiiviseksi. (Wilson 1997, 569, McKen-

zie 2003, 26-27, Longo ym. 2010, 337-339.) Taulukossa 6 on yhteenveto tie-

donhankinnan tavoista. 

 

 

Taulukko 6. Yhteenveto tiedonhankintakäyttäytymisestä. 
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Informaation saanti toisen henkilön kautta x x x x x

Informaatiosta pidättäytyminen x x x x x x x x x x
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Longo ym. (2010, 338) linjaavat, että aktiivinen ja passiivinen tiedonhankinta 

ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa eli tiedonhankinta voi muuttua myös aktiivi-

sesta passiiviseksi. Longon ym. linjausten mukaan kaikki yksilön toiminta on 

aktiivista, myös tiedon torjunta, tietämättömyys tiedosta sekä tiedon hankkimat-

tomuus. Yksilön tahaton informaation kohtaaminen on passiivista tiedonhankin-

taa.  

 

McKenzie (2003, 26-27) lähestyy aktiivista ja passiivista tiedonhankintaa tapo-

jen ja vaiheiden kautta. Sekä aktiivinen että passiivinen tiedonhankinta sisältä-

vät yhteyden ottamisen lähteisiin ja kanaviin ja vuorovaikutuksen lähteen kans-

sa. McKenzien oletus lienee, että yksilö on kiinnostunut tiedosta ja sen käytös-

tä. Mallista ei käy ilmi, miten yksilö tietoa käyttää. 

 

Terveysinformaatiota voidaan myös tarkoituksellisesti välttää (Tuominen 1992, 

Wilson 1997, 1999, Czaja ym. 2003, Niemelä 2006, 163, Longo ym. 2010, 337-

339, Sairanen & Savolainen 2010, Hirvonen ym. 2012). Niemelä (2006, 163) 

täydensi informaatiosta pidättäytymisen osaksi McKenzien mallia. Longo ym. 

(2010, 337) liittävät informaatiosta pidättäytymisen sekä aktiiviseen tiedonhan-

kintaan, että passiiviseen tiedon vastaanottamiseen. Informaatiosta pidättäyty-

misessä yksilö ei etsi tai vastaanota tietoa mistään kanavista. Sairanen ja Savo-

lainen (2010) kertovat, että terveystietoa vältetään kattavasti tai valikoiden ne-

gatiivisten kokemusten, ahdistuksen ja masennuksen pelossa. He linjaavat eri-

laisia tapoja välttelyyn, muun muassa sosiaalisista tilanteista vetäytymisen ja 

terveysammattilaisten ja tiedettyjen tiedonlähteiden välttelyn. 
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Tiedonlähteet voidaan jakaa Longon ym. (2010) tavoin mediaan ja henkilöläh-

teisiin. Toisaalta yhteenvetotaulukosta (taulukko 7) nousee esiin erilaisia kana-

via. Näitä ovat tilat, kuten kirjasto, ja tapahtumat, kuten konferenssit ja koulu-

tukset, joissa tiedonlähteenä voi olla sekä mediaan liittyvä lähde tai henkilöläh-

de. Samoin sosiaalisen median roolia voidaan pohtia, onko kyseessä media vai 

henkilölähde, koska informaatio voidaan esittää monenlaisissa muodoissa ja 

sen taustalla voi olla yksittäinen ihminen tai yhdistyksen nimissä jaettava mate-

riaali vertaistukiryhmässä. Terveydenhoidon ammattilainen, ystävät ja perhe 

nousevat tiedonlähteinä selkeästi esille. Internetin arvo tiedonlähteenä näyttäy-

tyy taulukossa vähäisenä, mutta viime vuosikymmenen teknisen kehityksen 

myötä sen rooli on voimakkaasti kasvanut (Colineau & Paris 2010,149). 

 

 

Taulukko 7. Yhteenveto tiedonlähteistä. 
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Terveydenhoidon ammattilainen x x x x x x x x

Perhe, ystävät x x x x x x x

Mediatiedonlähteet x x

Internet x x x

 - sosiaalinen media x

 - terveyteen keskittyvät sivustot tai yhteisöt x

Painetut julkaisut x x x x x x x

Puhelin x x x

Tv, radio, äänitteet, videot x x x x x x

Tukiryhmä x x

Kirjasto x x x

Tapahtumat, konferenssit, koulutukset x x x

Organisaatiot x x x
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Tiedonkäytössä yksilö sisällyttää löytämänsä tiedot osaksi tietämystään (Wilson 

2000, 50). Potilaiden tarpeiden mukaisen tiedon tarjoaminen tukee hoitopäätök-

siin osallistumista (Ormandy 2011, 92-93). Czaja ym. (2003, 556) löysivät tutki-

muksessaan kolme tapaa tiedonhankintaan ja terveystiedon käyttämiseen. Poti-

laat, joilla oli vahva pyrkimys etsiä tietoa, osallistuivat terveydenhoitoaan koske-

vaan päätöksentekoon. Toisena ryhmänä olivat potilaat, jotka etsivät tietoa kes-

kitasoisesti, mutta eivät osallistuneet terveydenhoitoaan koskeviin päätöksiin. 

Kolmantena olivat potilaat, jotka siirsivät sekä tiedonhaun että päätöksenteon 

lääkärilleen. 

 

 

Taulukko 8. Yhteenveto tiedonkäytöstä. 

 

 

 

Tiedon luotettavuuden arvioinnissa pohditaan löydetyn lähteen tai tiedon rele-
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Tiedon jakaminen x x x x x
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tiedon räätälöinti antaa yksilölle uskottavaa ja luotettavaa tietoa juuri hänen tar-

peisiinsa (Coulter ym. 1999, 321, Enwald 2013, 50).  

 

Aiemmissa Menieren tautia koskevissa tutkimuksissa tiedonhankintaan ei ole 

kiinnitetty huomiota eikä niissä ole huomioitu potilaan kokemusta tiedontarpeis-

ta ja -lähteistä. Terveysinformaatiokäyttäytymisen malleista ilmenee, että tie-

donhankinta vaikuttaa terveyskäyttäytymiseen. Tässä tutkimuksessa koroste-

taan potilaiden omaa kokemusta terveystiedontarpeista, -hankinnasta ja -

lähteistä. Myös terveystiedonkäyttöön kiinnitetään huomiota. Tutkimusasetel-

masta kerrotaan tarkemmin seuraavassa luvussa. 

 

Meniere-potilaiden tiedontarpeita ja tiedonlähteitä ei ole juurikaan tutkittu. Lää-

ketieteellisellä puolella on tutkittu sairauden antamia positiivisia vaikutuksia 

elämään. Tutkimuksista välittyy taustaoletus, että sairastunut on kiinnostunut 

monipuolisesti sairauteen liittyvästä tiedosta. Osa tutkimuksista on ollut pohjana 

MeniTuki-ohjelman luomiseen. MeniTuki-ohjelma vertaa käyttäjän profiilia mui-

hin Menieren tautia sairastavien profiileihin ja auttaa sairastavaa suhteuttamaan 

omaa tilannettaan muihin samaa tautia sairastaviin. Suomen Meniere-liiton ta-

voite on parantaa Meniere-potilaan elämänlaatua. 
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4 TUTKIMUSASETELMA 

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä Meniere-potilaiden terveysinfor-

maatiokäyttäytymisestä. Tutkimuksessa tarkastellaan Meniere-potilaiden terve-

ystiedontarpeita, -hankintaa, -lähteitä ja -käyttöä sairauden eri vaiheissa. Me-

niere-potilaiden terveystiedontarpeita ei ole juurikaan tutkittu. Laaksosen (1997) 

gradu käsittelee Meniere-potilaiden tiedontarpeita hoitotieteellisestä näkökul-

masta. Pääpaino tutkimuksessa on kuitenkin saadun tiedon riittävyydessä, ei 

niinkään tiedontarpeissa tai tiedonlähteissä. Yardleyn (1994, 573, 575) tutkimus 

huimauksesta kärsivien potilaiden selviytymiskeinoista tuotti neljä erilaista, yksi-

löllistä keinoa, jotka olivat ongelmaperusteinen tiedonhankinta, häirintä (asian-

saamiseksi pois mielestä), kieltäminen ja luovuttaminen. Ongelmanperusteista 

tiedonhankintaa käytti jossain määrin 90 prosenttia vastaajista. Kolme neljästä 

oli käyttänyt sitä laajalti, lähes puolet oli etsinyt lääketieteellistä tietoa. Muutoin 

lääketieteelliset tutkimukset näyttävät sisältävän taustaoletuksen, että sairastu-

nut ihminen on kiinnostunut sairauttaan koskevasta tiedosta ja sairaudesta sel-

viytymisestä. Tiedon välttelyyn ei kiinnitetä juurikaan huomiota. 

 

Terveysinformaatiokäyttäytymiselle on löydetty tutkimuksissa useita taustavai-

kuttimia (Tuominen 1992, Wilson 1997, 1999, Huber & Cruz 2000, Czaja ym. 

2003, Longo ym. 2010, Sairanen & Savolainen 2010, Ormandy 2011, Hirvonen 

ym. 2012). Ormandy (2011) jakaa terveysinformaatiokäyttäytymisen taustavai-

kuttimet aikaan, tilanteeseen, kontekstiin ja käyttötarkoitukseen. Näistä kerro-

taan tarkemmin edellisen luvun yhteenvedossa. Tässä tutkimuksessa huomioi-

daan taustavaikuttimia aineiston analysoinnissa ja luokittelun apuna. Menieren 

taudin pitkän diagnosointiajan (Kotimäki 2004, 2079-2083, Levo & Hirvonen 

2005, 2783-2784, Suomen Meniere-Liitto 2011a) vuoksi informanteiksi hyväksy-

tään henkilöitä, joilla on diagnoosina Menieren tauti tai vahva epäily siitä. Jo 

vahva epäily ja lääkityksen aloittaminen voivat saada aikaan epätietoisuutta ja 

tiedonhankintaa. 

 

Taustavaikuttimina tutkimuksessa huomioidaan sairauden vaiheen eli diag-

noosista tai epäilystä kulunut aika ja haastateltavan kokemus taudin sen hetki-



49 

 

sen aktiivisuuden tasosta. Kontekstuaalisista tekijöistä huomioidaan lähinnä 

demografiset tekijät, ikä ja sukupuoli ja terveydenhuoltoon liittyvistä tekijöistä 

onko tutkittava käynyt erikoislääkärillä vai yleislääkärillä. Tässä tutkimuksessa 

tiedonhankinnan ohella korostuvat tiedontarpeet, -lähteet ja tiedonkäyttö. Näitä 

peilataan muita taustavaikuttimia, kuten ikää, sairauden vaihetta ja kestoa vas-

ten. 

4.1 Tutkimuskysymykset 

Terveysinformaatiokäyttäytymisellä tarkoitetaan sitä, mitä tietoa, millä tavoin ja 

mistä lähteestä henkilö etsii Menieren tautiin liittyvää tietoa ja miten tietoa käy-

tetään. Casen (2012, 160) mukaan terveysinformaatiokäyttäytymisen malleissa 

pääajatus on, että tiedon myötä käyttäytyminen muuttuu. Tutkimuksen tavoit-

teena on lisätä ymmärrystä Meniere-potilaiden terveysinformaatiokäyttäytymi-

sestä asettamalla seuraavat tutkimuskysymykset: 

 

1. Millaisia terveyteen liittyviä tiedontarpeita Meniere-potilailla on?  

2. Millä tavoin Meniere-potilaat etsivät terveyteen liittyvää tietoa? 

3. Mitä terveystiedonlähteitä Meniere-potilaat käyttävät? 

4. Miten Meniere-potilaat käyttävät terveystietoa? 

 

Tutkimuskysymyksiin etsitään vastauksia viitekehyksen yhteenvetotaulukoista 

johdettujen kysymysten avulla. Tutkimus pyrkii selvittämään mitkä tiedontarpeet 

ja tiedonlähteet ovat Menierepotilaille merkityksellisimpiä taudin vaiheesta riip-

puen. Tavoitteena on selvittää myös, vaikuttavatko tiedontarpeet tiedonhankin-

taan ja -lähteiden valintaan. Kiinnostavaa on nähdä, mitä vaikutusta eri tiedon-

lähteillä on tiedonkäyttöön. Tutkimus ei keskity vertaistukeen, mutta on mielen-

kiintoista nähdä, kuinka merkittäväksi tiedonlähteeksi se nousee ja missä käyt-

tötarkoituksessa. Tutkimuksen myötä Meniere-potilaiden terveysinformaatio-

käyttäytymisestä tiedetään hieman enemmän kuin tähän asti. 
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4.2 Tutkimusmenetelmät ja -aineistot 

Potilaiden tiedontarpeita, tiedonlähteitä ja informaatiokäyttäytymistä on tutkittu 

monin tavoin. Kyselyitä on tehty hyvin avoimista täysin strukturoituihin (Coulter 

ym. 1999, Huber & Cruz 2000, Czaja ym. 2003, Niemelä 2006, Colineau & Pa-

ris 2010, Enwald 2013). Haastattelu-menetelmää on käytetty yksittäisille henki-

löille ja ryhmille (Tuominen 1992, Coulter ym. 1999, Niemelä 2006, Longo ym. 

2010, Sairanen & Savolainen 2010). Haastatteluiden yhteydessä on tehty ha-

vannointia (Coulter ym. 1999, Longo ym. 2010). Haastatteluja on analysoitu 

sisällönanalyysillä. Sisällönanalyysia on lisäksi käytetty erilaisiin kirjallisiin mate-

riaaleihin, kuten päiväkirjoihin ja opasvihkosiin (Coulter ym. 1999, Niemelä 

2006). Kyselyyn on yhdistetty myös fysiologisia mittauksia (Hirvonen ym. 2012, 

Enwald 2013). Menieren tautia lääke- tai hoitotieteellisestä näkökulmasta on 

tutkittu kyselyiden ja fysiologisten mittausten avulla (Yardley 1994, Laaksonen 

1997, Kotimäki 2003, Havia 2004, Dibb & Yardley 2006, Van Cruijsen ym. 2007, 

Stephens ym. 2007, 2010a, 2010b Hietikko 2013, Manchaiah ym. 2013). 

 

Tutkimusmenetelmänä käytetään teemahaastattelua. Aiempi tutkimus tukee 

menetelmänvalintaa. Haastattelun avulla voidaan saada esille syvää tietoa tut-

kittavasta aiheesta. Menieren taudin yksilöllisyyden vuoksi on tärkeää, että 

haastattelussa voidaan tehdä helposti tarkentavia kysymyksiä. Teemahaastatte-

lu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jossa korostetaan ihmisen tulkin-

toja asioista, heidän antamiaan merkityksiä sekä sitä miten merkitykset syntyvät 

vuorovaikutuksessa (Hirsjärvi & Hurme 2001, 48). Teemahaastattelun ongel-

mana voi olla yhdenmukainen kysymyksenasettelu eri haastateltavien kohdalla 

(Tuomi & Sarajärvi 2013, 75). Tämä ratkaistiin etenemällä haastattelussa ai-

emmin tehdyn haastattelurungon (liite 1) mukaan. Haastattelussa voidaan run-

gon avulla tarkistaa, että kaikkiin kysymyksiin vastataan. Haastattelurungon 

teemat ja analyysin luokittelu nousevat teoriataustan (taulukot 4-8) pohjalta.  

 

Tutkimushenkilöt etsittiin Facebookin suomenkielisen Menieren tautiin liittyvän 

keskustelupalstan ja Suomen Meniere-liiton avulla. Haastattelupyyntö on liittee-

nä (liite 2). Haastattelupyyntö oli sellaisenaan keskustelupalstalla. Meniere-liiton 
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eräässä paikallisyhdistyksessä luettiin haastattelupyyntö ja halukkaista tutki-

mukseen osallistujista kerättiin lista, joka toimitettiin tutkijalle yhteystietoineen. 

Tutkija otti yhteyttä halukkaisiin osallistujiin ja sopi haastattelun toteutuksesta. 

 

Tutkimuksen kuluessa pidettiin huolta haastateltavien anonymiteetin säilymises-

tä. Tutkimukseen osallistuneet paikallisyhdistyksen jäsenet ovat voineet tietää 

toistensa osallistumisesta. Heille annettiin mahdollisuus ottaa yhteyttä suoraan 

tutkijaan. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. Tutkimuksen tuloksiin 

ei ole vaikutettu ulkopuolelta. 

 

Tutkimuksen haastattelut tehtiin syys-lokakuun 2014 aikana. Haastatteluja teh-

tiin yhteensä 14 kappaletta. Haastattelut toteutettiin tapaamisin, puhelimitse tai 

skypen välityksellä. Haastatteluissa huolehdittiin tilan rauhallisuudesta ja kes-

keytymättömyydestä. Yhteen tapaamisella järjestettyyn haastatteluun tuli pieni 

keskeytys haastateltavan puhelimen soidessa, mutta se tapahtui haastattelun 

loppupuolella eikä näin ollen vaikuttanut häiritsevästi. Yhdeksän haastatteluista 

tehtiin kasvokkain joko haastateltavan kotona tai Oulun yliopistokirjaston ja 

Aleksinkulman ryhmätyötiloissa. Neljä haastattelua tehtiin puhelimitse ja yksi 

skypen välityksellä. Puhelimitse tehdyissä haastatteluissa haastateltava ja 

haastattelija eivät nähneet toistensa kasvoja. Skype-puhelu oli videoyhteydellä. 

Kaikki haastattelut nauhoitettiin sanelukoneella. Haastattelujen aikana sanelu-

kone oli pöydällä tutkijan ja haastateltavan välissä. Puheluiden aikana tutkija oli 

rauhallisessa tilassa puhelin ja sanelukone pöydällä. Puhelimessa oli kaiutin 

päällä. Yhdeksän haastateltavaa löytyi Meniere-liiton erään paikallisyhdistyksen 

välityksellä. Viisi haastateltavaa löytyi Facebookissa olevan suljetun Menieren 

tauti -keskusteluryhmän välityksellä. Lyhin haastattelu oli kestoltaan 20 minuut-

tia 12 sekuntia, pisin 1 tunti 34 minuuttia ja 7 sekuntia. Haastattelut kestivät yh-

teensä 11 tuntia 37 minuuttia ja 54 sekuntia. Litteroituna aineiston laajuus oli 

114 sivua. 

 

Haastattelut litteroitiin ja analysoitiin sisällönanalyysilla. Sisällönanalyysin avulla 

dokumentteja voidaan analysoida systemaattisesti ja objektiivisesti. Teorialäh-
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töinen sisällönanalyysi nojaa viitekehykseen. Tässä tutkimuksessa aiemmat 

terveysinformaatiokäyttäytymistä koskevat mallit määrittävät Meniere-potilaiden 

terveysinformaatiokäyttäytymisen analyysia. Sisällönanalyysissä aineisto käytiin 

läpi ja siihen merkittiin tutkimusongelmiin liittyvät asiat. Merkityt aineistot kerä-

tään muusta aineistosta erilleen. Koodaamisessa aineistosta jäsennettiin erilai-

silla värimerkeillä kuhunkin tutkimusongelmaan liittyvät asiat. Luokittelussa ai-

neistosta laskettiin luokkien esiintyminen aineistossa. Luokitettu aineisto voi-

daan esittää taulukko-muodossa. Teemoittelussa aineisto ryhmiteltiin erilaisten 

aihepiirien mukaan, jotka nousivat teemahaastattelun rungosta. Tyypittelyssä 

tiivistettiin joukko tiettyä teemaa koskevia näkemyksiä yleistykseksi. (Tuomi & 

Sarajärvi 2012, 92-93, 97, 103.) 

 

Taulukossa 9 on esimerkki sisällönanalyysistä. Taulukkoa on esimerkkiin supis-

tettu siten, että pääkategoriaksi on otettu verkkotiedonlähde laajemman tiedon-

lähde-käsitteen tilalta. Esimerkistä on jätetty tilan säästämiseksi osa verkkotie-

donlähteistä kokonaan pois ja terveyssivustoja on otettu mukaan vain kaksi. 

Taulukon avulla voi kuitenkin nähdä, kuinka sisällönanalyysi on edennyt alkupe-

räisestä ilmauksesta yläkategorioihin. 
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Taulukko 9. Esimerkki verkkotiedonlähde-käsitteen analysoinnista. 

 

  

Alkuperäinen ilmaus Tiivistetty 

ilmaus 

Alakategoria Pää-

kategoria 

”Mä itse aloin selvittämään, 

googlettamaan olotilojani […]” 

Google hakukone verkko-

tiedonlähde 

”Aluksi ainakin netistä. Siellä 

vaan googlettamalla Menieren 

tautia” 

”Sitte toinen erittäin hyvä on 

tää meidän Facebook-ryhmä, 

jonka löysin myös heti.” 

Facebook sosiaalinen 

media 

”Alkuun tuli siellä Suomen 

Meniere-liiton keskustelussa 

[…]” 

Meniere-liiton 

keskustelu-

ryhmä 

”Täytyy kyl kiittää Meniere-

liiton sivuja, et erittäin hyvät 

sivut.” 

Suomen     

Meniere-liiton 

sivusto 

Menieren 

tautiin    

keskittyvä 

sivusto ”Hakukoneen kautta tietysti, 

mut sittenhän se tuli justiin 

sinne Meniere-liiton sivuille.” 

”[…] sieltä tietoo ja sen kautta 

MeniTuki. Oikeestaan netin 

kautta parhaiten.” 

MeniTuki 

”[…] ”Menieren tauti” ni tuohan 

se nää terveyskirjastot […] 

mitä nää nyt on.” 

Terveys-

kirjasto 

terveys-

sivusto 

”[…] hän katto varmaan sitä 

samaa internetsivuu tai The-

rapia-Fennicaa mitä itse.” 

Therapia-

Fennica 
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5 MENIERE-POTILAIDEN TERVEYSINFORMAATIOKÄYTTÄYTYMINEN 

Haastatteluista otetuissa sitaateissa käytetään juoksevaa numerointia yhdessä 

H-kirjaimen kanssa, jotta haastateltavien anonymiteetti säilyy eikä yksittäistä 

haastattelukertomusta voi lainausten avulla muodostaa. Peräkkäin olevat laina-

ukset ovat aina eri haastatteluista. Lainauksiin on tehty pieniä luettavuuskorja-

uksia lähinnä poistamalla ylimääräisiä täytesanoja. Niitä ei ole erikseen merkit-

ty. Pidemmät poistot on merkitty hakasulkeiden sisään merkityillä kolmella pis-

teellä […]. Asiayhteyttä selventävät tutkijan jälkikäteen lisäämät huomautukset 

ovat lainauksissa hakasulkeissa. 

5.1 Taustatiedot 

Haastateltavista yhdeksän oli naisia ja viisi miehiä. Taulukossa 10 on nähtävis-

sä tutkimukseen osallistuneiden haastateltavien iät kymmenen vuoden tarkkuu-

della ja taudin vaihe. 

 

 

Taulukko 10. Haastateltavien ikäjakauma ja taudin vaihe. 

Taudin 

vaihe 

Ikä 

Aktiivinen Passiivinen Yhteensä 

30-39 2 - 2 

40-49 2 2 4 

50-59 2 - 2 

60-69 - 2 2 

70-79 1 3 4 

Yhteensä 7 7 14 

 

 

Menieren tauti on sairaus, jossa aktiiviset ja passiiviset kaudet vaihtelevat. Al-

kuvaiheen aktiivisen kauden jälkeen tauti voi olla viikkoja, kuukausia tai vuosia 
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passiivinen eli täysin oireeton ja myöhemmin aktivoitua uudestaan. (Aantaa ym. 

2004, 4-5, 7, Kotimäki 2004, 2080, 2082, Levo & Hirvonen 2005, 2783.) Taudin 

aktiivisuuden tasolle ei ole virallista määritelmää.  

 

”Siinä oliki sitten helppoja vuosia aika monta, että minä aattelin, että minä-

hän pääsinki helepolla. Mutta viime vuosina on sitte moninkertasesti tullu 

takasi ja oppinu tietämään, että mikä se tämä tauti oikeen on.” H1 

 

Tässä tutkimuksessa haastateltava määritteli taudin aktiivisuuden ja passiivi-

suuden itse. Osa koki taudin olevan passiivisessa vaiheessa, jos edellisestä 

kiertohuimauskohtauksesta oli kulunut pitkä aika. Muita taudin oireita, huimaus-

ta, heittoisuutta, ääniyliherkkyyttä ja paineen tunnetta, saattoi silti ilmetä päivit-

täin. 

 

“Tämä on aika aktiivisessa. Kyllä mä tunnen sen, että nytkin aika rajoilla 

mennään jos en ruppee leppään.” H2 

 

“Passiivisessa vaiheessa. Tällä hetkellä pahin oire huimaus on oikeestaan 

se pahin. Päivittäin.” H3 

 

Menieren tauti oli aktiivisessa vaiheessa kuudella haastateltavalla ja passiivise-

sa vaiheessa seitsemällä haastateltavalla. Yksi haastateltava ei määritellyt tau-

din vaihetta aktiiviseksi eikä passiiviseksi. Tämän haastateltavan vastauksia 

käsitellään yhdessä aktiivisessa vaiheessa olevien kanssa vastausten saman 

suuntaisuuden vuoksi, jotta haastateltavan anonymiteetti säilyy. 

 

“Täysin oireeton ei ole, mutta vähän parempi kausi menossa” H4 

 

Haastateltavista kolmellatoista on Menieren taudin diagnoosi ja yhdellä vahva 

epäily, jota hoidetaan Menieren taudin tavoin. Diagnoosit ja epäily on tehty vuo-

sien 1994 ja 2014 välillä. Keskimääräinen sairaushistoria diagnosointivuodesta 

laskien on vajaa 9 vuotta. Jatkossa diagnoosin tai vahvan epäilyn saaneiden 
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tuloksia ei eritellä toisistaan, koska ne ovat samansuuntaisia. Neljä haastatelta-

vaa kertoi sairastaneensa tautia vuosia tai vuosikymmeniä ennen kuin diagnoo-

si lopulta määriteltiin. 

 

Menieren taudin osalta haastateltavien hoitosuhde oli sairaalan korvalääkärille, 

korvapoliklinikalle tai yksityiseen korvalääkäriin. Sairauden passiivisessa vai-

heessa kontrolliaikoja ei ole, mutta haastateltavilla oli yleensä tieto, että taudin 

uudelleen aktivoituessa hän voi ottaa suoraan yhteyttä sairaalaan. Passiivisen 

vaiheen potilaiden reseptien uusinnasta huolehtivat yleensä työterveys- tai ter-

veyskeskuslääkärit. Kuulolaitteita käyttävät Meniere-potilaat ovat niiden osalta 

hoitosuhteessa sairaalan kuulokeskukseen tai vastaavaan. 

 

Pahimmaksi koettua oiretta kysyttäessä osa haastateltavista antoi monta vasta-

usta. Lähinnä ne liitettiin huimauksen yhteyteen esimerkiksi huimaus ja tasapai-

no tai huimaus ja tinnitus. Haastateltavat kokivat, että tasapainovaikeuksia on 

myös ilman huimausta. Taulukkoon 11 on kirjattu kaikki pahimmiksi mainitut 

oireet erillisinä. Pahimmaksi koettu oire vaihtelee yksilöllisesti sairauden vai-

heen mukaan. Stephensin ym. (2010a, 335-336) tutkimuksessa sairauden ai-

heuttamat olennaiset häiriöt olivat samoja kuin tämän tutkimuksen pahimmaksi 

koetut oireet. 

 

 

Taulukko 11. Pahimmaksi koettu oire (n=13). 

Oire Mainintoja 

Huimaus 5 

Tasapaino 4 

Huono kuulo 3 

Pahoinvointi 2 

Tinnitus 2 

Ääniyliherkkyys 1 
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Yksi haastateltava ei halunnut yksilöidä pahinta oirettaan.  

 

”Mää en oo pitäny sitä [Menieren tautia] kauhian vaikiana sen takia ku 

mulla on niin monta muuta sairautta.” H5 

 

Haastateltavista 11 kuului johonkin Suomen Meniere-liiton paikallisyhdistyksis-

tä. Kolme haastateltavaa ei kuulunut Meniere-yhdistyksiin. 

5.2 Meniere-potilaiden terveystiedontarpeet 

Haastateltavat olivat kiinnostuneita monipuolisesti tautiaan koskevasta tiedosta. 

Tiedontarve oli suurimmillaan alkuvaiheessa, kun potilas kuuli sairaudesta en-

simmäisen kerran. 

 

”Ni edelleenkin hieman oisinko katkera jopa siitä, kun sillon alussa ei saa-

nu mitään tukea siihen henkiseen puoleen. Et siitä varmaan oisin päässy 

paljon vähemmällä, jos ois tuettu siinä ja sillä lailla rauhoteltu sillon alus-

sa.” H6 

 

Terveystiedontarpeiden analysointi antaa viitteitä siltä, että sairauden vaihe, 

aktiivisuus tai passiivisuus, vaikuttaa jonkin verran tiedontarpeisiin, mutta saira-

ushistorian pituudella ei ollut juuri merkitystä. Ormandyn (2011, 94-95) mukaan 

tiedontarpeet vaihtelevat sairauden vaiheen, tilanteiden ja kontekstin mukaan. 

Mielenkiintoinen ristiriita tuloksiin välittyy siitä, että haastateltavat kertoivat, että 

passiivisessa vaiheessa tiedontarvetta ei ole ja tietoa ei haeta, mutta aineiston 

analysoinnin mukaan olon mukaista tietoa haetaan ja tiedettyihin tiedonlähtei-

siin otetaan yhteyttä. Taulukkoon 12 on eroteltu sairauden aktiivisessa ja pas-

siivisessa vaiheessa olevien vastaukset sekä niiden summa. Meniere-potilaiden 

tiedontarpeet ovat samansuuntaisia kuin huimauksesta kärsivien potilaiden 

(Yardley 1994, 581) ja muita tautia sairastavien potilaiden (Coulter ym. 1999, 

319) tiedontarpeet. 
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Taulukko 12. Meniere-potilaiden terveystiedontarpeet (n=14). 

 
Taudin vaihe 

 
Tiedontarve Aktiivinen Passiivinen Yhteensä 

Ymmärtää mikä on vialla 7 7 14 

Yleinen tieto sairaudesta 7 7 14 

Lääkkeet ja lääkityksen tarkoitus 7 7 14 

Tukiryhmän ja tietojen tunnistaminen  7 7 14 

Itsehoito ja oman voinnin seuranta 7 6 13 

Hyvinvoinnista huolehtiminen, elämänlaatu 6 6 12 

Oireisto 7 5 12 

Vahvistuksen hankkiminen ja selviytyminen 7 5 12 

Avun etsintä, oikeus huolestumiseen 7 3 10 

Palveluiden ja tiedonlähteiden tunnistaminen 5 5 10 

Kuulolaitteet 3 6 9 

Olon mukainen tieto 5 4 9 
Tulevaisuus, sairauden vaikutus työhön ja 
jokapäiväiseen elämään 6 3 9 

Uusi tutkimustieto sairaudesta  5 4 9 
Meniereen erikoistuneen korvalääkärin tun-
nistaminen 5 3 8 
Sairauden tuomat fyysiset ongelmat, liikun-
ta, kuulo, tasapaino 4 4 8 

Osaa kertoa muille 2 5 7 

Ennuste 5 1 6 

Luontais- ja uskomushoidot   4 2 6 

Hoitojen sivuvaikutukset 2 3 5 

Kokeiden ja hoitojen tarkoitus ja lopputulos 3 2 5 
Sairauden tuomat psyykkiset/henkiset on-
gelmat, pelko 5 - 5 
Sairauden vaikutus ihmissuhteisiin ja sosi-
aaliseen aktiivisuuteen 2 2 4 
Tieto, että voi ottaa milloin vain yhteyttä lää-
käriin 2 2 4 

Konsultaatio 3 - 3 

Sairauden tuomat taloudelliset ongelmat 1 - 1 

Sairauden ehkäisy - - - 
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Kaikkia haastateltavia kiinnostava asia oli ymmärtää, mikä omassa voinnissa on 

vialla. Samoin yleinen tieto sairaudesta, lääkkeet ja lääkitys sekä tukiryhmän ja 

tietojen tunnistaminen kiinnostivat kaikkia haastateltavia. Yleistä tietoa sairau-

desta olivat esimerkiksi sairauden aiheuttaja ja periytyvyys. Tukiryhmässä ko-

rostuivat muiden kokemuksista oppiminen ja vertaistuki.  

 

”Mikä tää Meniere on, mut sitte jatkossa enemmän nämä muitten koke-

mukset ja sieltä. Sitä kautta tietoo saa. […] Varmaan vähän sen mukaan 

tosiaan, mikä itellä on ollu millonenki olo ja muuten. Ni ihan yleistä tietoo 

varmaan sitten etsiny.” H7 

 

Lähes kaikkia haastateltavia kiinnostivat itsehoito ja oman voinnin seuranta, 

mukaan lukien ruokavalio. Hyvinvointi ja elämänlaatu nousivat esille esimerkiksi 

sopeutumisvalmennuskursseilta saatavasta informaatiosta. Ormandyn (2011, 

98-99) mukaan pitkäaikaisia tiedontarpeita tasapainoisen elämänlaadun saavut-

tamiseksi ovat esimerkiksi oireisiin, hoitoon ja lääkitykseen liittyvät tiedot ja eri-

laiset rajoitukset. Suomen Meniere-liiton perusajatus on Meniere-potilaan hyvin-

voinnin ja elämänlaadun parantaminen (Suomen Meniere-liitto 2011a). Tutki-

musten mukaan sairaudesta löydettävillä positiivisilla kokemuksilla on merkittä-

vä vaikutus koettuun elämänlaatuun. Positiivisten kokemusten ymmärtäminen ja 

tiedostaminen auttavat Meniere-potilasta selviytymään sairauden kanssa. 

(Stephens ym. 2007, 982, 986, Stephens ym. 2010b, 839, Manchaiah ym. 

2013, 550-551.) Tässä tutkimuksessa nousi esiin ajatus, että elämänlaadusta 

puhuessa huomiota ei kiinnitetä varsinaisesti sairauteen. 

 

”Se oli hirviän hyvä […] kiinnitettiin muuhunki, kun vain siihen sairauteen 

huomiota, että hyvinvointiin ja elämiseen […]” H8 

 

Aktiivisessa ja passiivisessa vaiheessa Meniere-potilaita vaikuttaa kiinnostavan 

osin samat mutta myös osin erityyppiset asiat. Aktiivisessa vaiheessa korostu-

vat passiivista vaihetta enemmän avun etsintä ja oikeus huolestumiseen, huoli 

tulevaisuudesta, työssäkäynnistä ja jokapäiväisestä elämästä. Parhaan tervey-
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denhoidon palvelujen tuottajan tunnistaminen (Coulter ym.1999, 319) ilmeni 

tässä tutkimuksessa Meniereen erikoistuneen korvalääkärin tunnistamisena, 

joka näkyy aktiivisessa vaiheessa voimakkaampana. Tulevaisuuden pohtiminen 

näkyi hieman voimakkaammin taudin aktiivisessa vaiheessa. Tutkimusten mu-

kaan 70-90 prosenttia potilaista tulee hyvin toimeen lääkehoidolla ja elämänta-

pamuutoksilla ja suurin osa potilaista pystyy jatkamaan työssään (Aantaa ym. 

2004, 6-7, Levo & Hirvonen 2005, 2784).  

 

”[…] mietin, että pystynkö palaamaan töihin ollenkaan. Et onko tämä nyt 

sitä mun elämää, että saan kohtauksen ja oksentelen ja makkoilen ja sel-

viän nippa nappa seuraavaan päivään.” H9 

 

Menieren taudin kohtaukset ovat yksilöllisiä ja saattavat pahimmillaan aiheuttaa 

voimakkaita pelkotiloja, jotka näyttäytyvät vain sairauden aktiivisessa vaihees-

sa. Osa koki, että diagnoosin jälkeinen epävarmuus tai vuosia kestävä diagno-

sointi aiheutti muita ongelmia. Psyykkiseen hyvinvointiin liittyviä asioita ei vält-

tämättä oteta lääkärin vastaanotolla esille, mikäli potilas ei itse niistä puhu. 

Henkiseen jaksamiseen kiinnitettiin huomiota usein vasta, kun potilaalle oli ke-

hittynyt esimerkiksi paniikkihäiriö. Tulos on samansuuntainen Laaksosen (1997, 

26, 34-35) tutkimuksen kanssa, jonka mukaan osa Meniere-potilaista koki pel-

koa sairaudesta. He eivät olleet mielestään saaneet riittävästi tietoa sairauden 

tuomista psyykkisistä ongelmista. 

 

”Todella pelottavaa se alkuaika. Kukaan ei kysynyt sitä henkistä puolta ja 

jaksamista, muun muassa mulle annettiin […] rauhottavia bentsoja annet-

tiin kahden viikon kuuri. Resepti kouraan, että näitä popsi kaksi viikkoa ja 

kotiin. Ei niinku siihen henkiseen puoleen, että siihen olisin kaivannu [tu-

kea] sillo aluksi. Olen aika kauhuissani ja [etukäteen] peloissani niistä koh-

tauksista, että mikä mulla on, mutta ei kukaan oikein välittäny siitä. […] 

mutta nyt viimeisen vuoden aikana olen saanut [terapiaa]. […] Eli yhdek-

sän vuotta meni aikaa diagnoosista, sitten kun aloin saamaan henkistä tu-

kea. Se oli pitkä aika.” H10 
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”Monta vuotta meni siinä diagnosoinnissa. Meni semmonen viis vuotta ai-

kaa ja siinä kerkes sairastua paniikkihäiriöön sitte.” H11 

 

Taudin passiivisessa vaiheessa sanottiin olevan vain vähän tai ei lainkaan tar-

vetta sairautta koskevalle tiedolle. Kiinnostus sairautta koskevaan tietoon kui-

tenkin säilyy. ”Osaa kertoa muille” ja kuulolaitteita koskeva tieto korostuu pas-

siivisessa vaiheessa aktiivista vaihetta enemmän. Kuulonalenema ja yksilölliset 

kuulon vaihtelut sairauden aikana vaikeuttavat Meniere-potilaan kuulolaitteiden 

säätöjen tekemistä.  

 

”Mä luulen et ihmiset vähä pettyy [saadessaan kuulolaitteet]. Mää ainaki. 

Kaikki merkitkää ei passaa. Niissä on sävyeroja, mää oon kokkeillu.” H12 

 

Tässä tutkimuksessa sairauden hoitoon ja kokeisiin ja sairauden ehkäisyyn liit-

tyvä kiinnostus oli yllättävän vähäistä. Menieren tautiin ei ole olemassa paranta-

vaa hoitoa. Hoitomuodoilla pyritään hoitamaan oireita, mutta taudin yksilöllisyy-

den vuoksi hoitojen tulokset vaihtelevat ja niitä on vaikea erottaa taudin luonnol-

lisesta kulusta. (Levo & Hirvonen 2005, 2783.) Toisaalta uutta tutkimustietoa 

seurataan toivoen, että niistä ilmenisi paranemiseen johtavia tuloksia. 

 

”Kait sitä parannuskeinoa ettii.” H13 

 

Sairauden ehkäisy ei tullut ilmi lainkaan tässä tutkimuksessa. 

 

Menieren taudin oireiden voimistuminen ja taudin uudelleen aktivoituminen pas-

siivisen kauden jälkeen herättää mielenkiinnon sairautta koskevaa tietoa koh-

taan uudestaan. Perustietopohja sairaudesta on tässä vaiheessa jo olemassa, 

nyt etsitään kohdennetumpaa, olon mukaista tietoa. 

 

”Nyt on semmonen sees aika ollu pitkän aikaa ettei oo ollu [tiedontarvetta], 

että on ollu ihan ok. Sitten, kun on huono aika, ni alkaa miettiin, […] että 

miten tässä päästäs eteenpäin.” H14 
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5.3 Meniere-potilaiden terveystiedonhankinta  

Haastateltavat näkivät tärkeänä informaation saannin toisen henkilön kautta 

(taulukko 13). Henkilöllä tarkoitettiin pääsääntöisesti entuudestaan tuttua, yhdis-

tystoiminnan tai keskustelupalstojen kautta löytyvää toista Meniere-potilasta. 

McKenzien (2003, 19) tutkimuksessa kaksosia odottavien äitien tiedonhankin-

nasta näkyi myös tärkeänä informaation saanti toisen henkilön kautta. Hän luo-

kittelee tällaisen tiedonsaannin passiiviseksi, mutta Menieren taudin yhteydessä 

voidaan puhua aktiivisesta tiedonhankinnasta, koska yhteyden saaminen toi-

seen Meniere-potilaaseen vaatii aktiivista etsintää tai sairaudesta puhumista.  

 

”Kyllä se on ite se tieto haettava. Mulle ei oo kukkaan sitä ikinä tarjonnu 

enkä oo löytäny niinku puolivahingossa.” H15 

 

 

Taulukko 13. Meniere-potilaan terveystiedonhankinta (n=14). 

Tiedonhankinta yhteensä 

Informaation saanti toisen hlön kautta  14 

Aktiivinen seuranta 12 

Aktiivinen haku 9 

Informaatiosta pidättäytyminen 2 

Passiivinen haku - 

Passiivinen seuranta - 

 

 

12 haastateltavaa seurasi aktiivisesti Menieren tautiin liittyvää tietoa. Osa aktii-

vista seurantaa on tautiin liittyvään yhdistystoimintaan osallistuminen. Kaikki 

Meniere-yhdistystoimintaan osallistuvat kertoivat, että saavat tautiin liittyvää 

tietoa sitä kautta. Yhdistystoimintaa pidettiin merkittävänä, jopa merkittävimpä-

nä tiedonlähteenä Menieren tautiin liittyen. Osa haastatelluista koki, etteivät he 

hae tietoa Menieren taudista. Silti he käyvät säännöllisesti Meniere-yhdistyksen 

tapaamisissa. He eivät kokeneet yhdistystoimintaan osallistumista aktiiviseksi 

tiedonhankinnaksi, koska kokivat saavansa yhdistystoiminnasta muutakin kuin 
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tietoa. Usea tiedonhankintansa passiiviseksi kokeva mainitsi, että uusi tutkimus-

tieto tulee esille yhdistyksen kokouksissa tai Suomen Meniere-liiton lehdessä, 

joten sitä ei tarvitse lähteä etsimään muualta. 

 

”Ei oikeestaan uutta tietoo tuu, jos ei sitä ite hae. Tietenki yhdistyksen 

kautta ja mikä tullee se menierelehti, sen kautta voi tulla jotain tietoo.” H16 

 

”Kyllä itse pitää olla aktiivinen minun mielestä. Ainoa on tämä Suomen 

Meniereliiton tämä Meniere-posti, joka tuo tietoa ilman, että ite pitää koko 

ajan etsiä sitä.” H17 

 

”En minä ole oikeestaan kaipaa [enempää tietoa]. Tuolla yhistyksessä saa 

tietoo ja julkasusta [Meniere-posti] saa tietoo.” H18 

 

”No mulle se [sairauteen liittyvä tieto] tulee sattumoisin vastaan, että en 

minä hirveesti sitä tietoo hae. 

[Tutkijan tarkentava kysymys: Vaatiiko se sattumoisin vastaan tuleminen, 

että menee tapaamisiin?]  

Kyllä. Ilman muuta.” H19 

 

Osa haastateltavista seurasi aktiivisesti tuntemiaan hyviä tiedonlähteitä. Sitä 

osoittaa esimerkiksi lääketieteellisen tietokannan uutuusseuranta. 

 

”Mulla [on] rss.feed-seuranta tonne PubMediin, et kyllä jos semmonen syt-

tyy merkkivalo tietokoneessa, ni tulee aika nopeesti katottuu. Mut en nyt 

oota silleen, et nyt siellä ois löydetty joku mahtava ratkasu.” H20 

 

Kahden yhdistystoimintaan osallistumattoman haastateltavan kohdalla ei ilmen-

nyt aktiivista seurantaa. Heistä toinen vähän aikaa sairastaneena teki voimak-

kaasti aktiivista tiedonhankintaa. Toinen ei kokenut aktiivista seurantaa tällä 

hetkellä tarpeelliseksi, koska oli saanut hiljattain Meniereen erikoistuneelta lää-

käriltä tarpeidensa mukaista asiantuntevaa tietoa.  
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Suurimmalla osalla haastatelluista diagnosointi sai aikaan voimakasta aktiivista 

tiedonhankintaa. Taudin ollessa alkuvaiheessa ja myöhemmin taudin aktiivises-

sa vaiheessa tiedonhankinta oli jatkuvaa ja tietoa pyrittiin etsimään monesta eri 

paikasta monin tavoin. Tämä on linjassa Yardleyn (1994, 575) tutkimuksen 

kanssa, jonka mukaan ongelmaperusteinen tiedonhankinta toimii selviytymis-

keinona toistuvaa huimausta kärsivillä henkilöillä. 

 

”Oon huomannu et varmaan sillonko on hankalampaa, ni jos kattoo selai-

men historiaa ni todennäkösesti siellä on enempi sitten hakuja.” H21 

 

Jotkut haastatelluista ulottivat tiedonhankinnan vieraskielisiin lääketieteelliseen 

tutkimustietoon. Tutkimuksiin tutustumisesta koettiin saatavan niin paljon hyö-

tyä, että siihen kannattaa käyttää aikaa ja vaivaa (Wilson 1997, 562-563).  

 

”Kyllä mä sillon alussa suomentelin kaikki ne kansainväliset tutkimukset 

mitä niitä oli.” H22 

 

Sairauden alkuvaihe koettiin pelottavana. Diagnosointi ei välttämättä huojenta-

nut pelkoa, jos lääkärin ja potilaan välinen kommunikaatio ei onnistunut tai jos 

kokemus lääkärin tiedonjakamisesta kilpistyi diagnoosin ja lääkereseptin anta-

miseen. Potilaan ja lääkärin välinen kommunikaatio-ongelma voi estää saadun 

tiedon ymmärtämistä ja ristiriitaisten tietojen saaminen aiheuttaa pohdintaa tie-

don luotettavuudesta (Tuominen 1992, 116-117, Czaja ym. 2003, 534, Longo 

ym. 2010, 337-338).  

 

”[…] ku lääkäri sulle keskustelee, ni se on välillä semmosta munkkilatinaa, 

että et sinä kaikkia, kun on aivan outo alue, ni pysty omaksummaan.” H23 

 

”Lääkäri muutamalla sanalla kerto, mistä on kyse ja ei oikein saanu tietoa. 

Sitä jäi kyllä kaipaamaan, että sitä ois paljo helpommalla päässy, jos tie-

täis niin paljo ku nyt. Ei ois tarvinnu niin kamalasti pelätä ja stressata sitä.” 

H24 
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”Yks asiantuntijalääkäri sanoi, että se voi hyvinki liittyä tähän tai tämä 

saattoi provosoida sen, kun taas toinen lääkäri sanoi, ettei tämä Meniere 

ole, koska se ei ole kiertohuimauskohtaus.” H25 

 

Alkuvaiheen aikaa tiedonpuutteineen mainittiin myös kaoottiseksi. Tiedonsaan-

nin koettiin olevan olennainen syy henkiseen hyvinvointiin. Kaksi haastateltavaa 

koki saaneensa henkisiä oireita osittain sen vuoksi, kun tietoa ja tukea oli alku-

vuosina niukasti. 

 

”No oikeestaan sillon ei ollu tietoa, mä en oikeestaan muista. Se oli aika 

kaoottista.” H26 

 

”Nämä [henkiset] oireet on kyllä ollu poissa, kun oon saanu tietoa ja tukea. 

Mutta luulen, että olisin välttyny kaikilta [henkisiltä oireilta] jos ois sillon 

alussa kiinnitetty huomiota [tiedonsaantiin].” H27 

 

Haastateltavat kokivat, että Menieren tautiin liittyvään informaatioon on liki 

mahdoton sattumoisin törmätä, koska sitä on hyvin niukasti esillä tiedotusväli-

neissä, sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Painettua suomenkielistä kirjallisuut-

takin on vähän ja diagnoosin yhteydessä lääkäriltä saatava informaatio on niuk-

kaa. 

 

”Ei, kyllä se sanotaan terveyskeskuksissa ja sairaaloissa ni nehän on dia-

betesta ja sydäntautia ja syöpää ja eihän tähän törmää sillai, vaikka aika 

moni tätä, mullaki on paljon tuttavapiirissä tätä sairastavia. Ni ei tän tutki-

mustietoo tai esitteitä ikinä nähnykkää tai muuta semmosta. Ei todella-

kaan.” H28 

 

”Kyllä sitä [tietoa] on aktiivisesti pitäny itse hakia, että ei se Meniere sillain 

näy tuolla. Ihan raa’alla työllä on [haettu].” H29 

 



66 

 

”… ambulanssilla sairaalaan ni siellä sitte yks lääkäri mainitsi tän Menieren 

ja sen jälkeen, ku siitä pääsin kotio, ni heti ku vaan tolpillani pysyin, ni netti 

auki ja sieltä hakemaan, että mikä tää tämmönen Meniere on. Että se on 

oikeestaan ensimmäinen mistä tietoo sai.” H30 

 

Kun Meniereen erikoistunut korvalääkäri kertoi selkeästi, mistä taudissa on ky-

se, tiedonhankinnan tarve väheni voimakkaasti. Samoin taudin siirtyessä pas-

siiviseen vaiheeseen, tiedonhankinnan tarve väheni. 

 

”Ku sain diagnoosin [viiden vuoden epäilyn jälkeen] ni oikeestaan jo vä-

hensin sitä tutkistelua ja nyt ku [XXXX]:llä kävin, se anto omat tutkimusai-

neistonsa ja muut mitä se on tehny, ni en mä oo sen jälkeen enää tarvin-

nu.” H31 

 

”Oikeestaan nytten ku ei oo ollu niitä kohtauksia ni sillonhan sitä tietoo ei 

ees hae…” H32 

 

Ne, joilla sairautta oli alettu tutkia jo 1970-luvulla diagnosoinnin venyessä 1990-

luvulle, suhtautuivat sairautta koskevaan tiedonhankintaan hieman eri tavalla 

kuin muut. He kokivat, että aikoinaan, kun tietoa sairaudesta ei ollut, he eivät 

olleet antaneet sen haitata elämää. He eivät etsineet enempää tietoa, kun lää-

käri sanoi, ettei sitä ole. Tiedonhankinnan malleissa ei kiinnitetä juurikaan huo-

miota siihen, että tietoa on niukasti tai ei lainkaan saatavilla. Wilsonin (1997, 

561) mallissa (kuvio 2) väliintuleviin muuttujiin on sisällytetty tiedonhankinnan 

esteeksi muun muassa tietoon käsiksi pääsyn vaikeudet. Kun tietoa ei ole, sii-

hen ei ole pääsyäkään. Wilsonin voi ymmärtää tarkoittavan kuitenkin tilanteita, 

joissa tieto on olemassa, mutta sen käsiksi saaminen voi olla eri syistä vaikeaa. 

 

”Siinä kolomevitosena mainittiin, että voi olla Meniere, siellä kiireissään 

[lääkäri] sano. Ja en mä ny tiiä, kyllä mää vähän ihimettelen, että mikä se 

on, mutta olihan se niin kauan ollu, että ei se, en mä ny niin osannu sitä 

[kummastella].” H33 
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”Ihan vuosia [oli], että en tienny mittää, että mikä tämä tauti [on].[…] minä 

vaan ihmettelin. Mutta ku mulla on muitaki semmosia kummallisia tauteja, 

että se on yks niistä. Että en mää niin kauhiasti miettiny” H34 

 

Kun tietoa vuosien perästä sai, se kuitenkin helpotti. Tieto muista samaa tautia 

sairastavista sai ottamaan yhteyttä yhdistykseen ja käymään aktiivisesti yhdis-

tyksen tapaamisissa. 

 

”Sehän [tieto muista Meniere-potilaista] tuntu aivan ihanalta, että en minä 

aivan yksin oo tämän taudin kanssa. Se oli sillä tavallaan vapauttavaaki 

tietoa.” H35 

 

Informaatiosta pidättäytyminen tuli esille kahdessa haastattelussa. Toisessa 

haastattelussa henkilö oli kiinnostunut tiedosta, mutta hoitavan lääkärin mukaan 

tietoa ei 1970-1980-luvuilla ollut saatavilla. Toisessa pitkään sairastanut henkilö 

sanoi aluksi vältelleensä yhdistystoimintaa tai tiettyjä verkkosivuja, koska koki 

tulevaisuutensa sairauden kanssa uhkaavaksi. Sairasen ja Savolaisen (2010) 

mukaan tyypillinen välttelystrategia on vetäytyä sosiaalisista tilanteista, joissa 

voi paljastua epätoivottuja tietoa.  

 

” Mä halusin kauheesti tietää, mut tuli semmonen välillä, et äkkiä pois tuol-

ta sivulta, että luin miehellekin vähän niinkö kauhistuneena, että tota taval-

laan tulevaisuuden näkymää tai näin.” H36 

 

Esteiksi tiedonhankintaan mainittiin fyysinen terveys, kielitaidon puute ja pitkät 

välimatkat. Kaksi Meniere-potilaista mainitsi muun sairauden kuin Menieren 

taudin aiheuttamat vaivat esteeksi tietokoneen käyttöön muihin kuin pakollisiin 

toimiin kuten pankkiasioiden hoitoon. Yksi haastateltava kertoi, että hänellä ei 

ole käytössä tietokonetta. Osa tietokonetta ja internettiä tiedonhankintaan käyt-

tävistä mainitsi tiedonhankinnan esteeksi kielitaidon. Suomenkielinen tieto oli 

tuttua, vieraskieliseen tutustuminen mahdotonta puutteellisen kielitaidon takia. 

Yhdistystoimintaan osallistumisen esteiksi kerrottiin pitkät välimatkat lähimmän 
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yhdistyksen tapaamispaikkaan tai taudin aktiivinen vaihe, joka voi toisinaan es-

tää sosiaalisiin tilanteisiin osallistumisen. Esteet eivät kuitenkaan aiheuttaneet 

luopumista Menieren tautiin liittyvästä tiedonhankinnasta. 

5.4 Meniere-potilaiden terveystiedonlähteet 

Meniere-potilaiden terveystiedonlähteet jakautuivat neljäksi kokonaisuudeksi. 

Näitä olivat verkkotiedonlähteet, henkilötiedonlähteet, organisaatiotiedonlähteet 

ja muut tiedonlähteet. Kaikki haastateltavat kokivat tärkeäksi tiedonlähteeksi 

toisen Meniere-potilaan joko yhdistystoiminnan tai keskustelupalstojen kautta. 

Lisäksi kaikki haastateltavat, myös Meniere-yhdistyksiin kuulumattomat, pitivät 

tärkeinä Suomen Meniere-liiton välittämiä tietoja, jonka he saivat joko yhdistys-

toiminnan, Meniere-posti -lehden tai liiton verkkosivujen kautta. 

 

Tutkimuksessa ilmeni, että ikä voi vaikuttaa tiedonlähteen valintaan. Kaikki kah-

deksan alle 60-vuotiasta mainitsivat käyttävänsä verkkotiedonlähteitä, mutta yli 

60-vuotiaista niitä käytti vain kolmasosa, kaksi kuudesta. Yli 60-vuotiailla yhdis-

tystoiminta korostui tiedonhankintakanavana. Kaikki kuusi yli 60-vuotiasta sa-

noivat yhdistyksen tapaamiset tavaksi saada tietoa Menieren taudista. Alle 60-

vuotiaista puolet kahdeksasta mainitsi yhdistystoiminnan tiedonlähteenä. Wilso-

nin (1997, 562-563) mukaan tarpeet täyttävää helposti tavoitettavaa lähdettä 

käytetään todennäköisemmin kuin ponnisteluja vaativaa. Sairauden vaiheella ei 

ollut tämän tutkimuksen mukaan merkitystä tiedonlähteen valintaan. 

5.4.1 Verkkotiedonlähteet 

Haastateltavista kymmenen sanoi etsivänsä tietoja internetistä ja tarkemmin 

kysyttäessä ”Googlesta” (taulukko 14). Google oli kaikille internettiä käyttäville 

aloituspaikka tiedonhankintaan. Colineau ja Paris (2010, 141) tulivat tutkimuk-

sessaan samaan tulokseen. 
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”Aluksi ainakin netistä. Siellä vaan Googlettamalla Menieren tautia. Kävin 

ihan ulkomaisilla sivuilla ja kaikkia mahdollisia ja sitten tuonne Meniere-

keskustelupalstalle.” H37 

 

”Hakukoneen kautta tietysti, mut sittenhän se tuli justiin sinne niinku Me-

niere-liiton sivuille, keskustelupalstat ja sitte tosiaan niinku Facebookista et 

sieltä kautta.” H38 

 

 
Taulukko 14. Meniere-potilaiden verkkotiedonlähteet (n=14). 

Verkkotiedonlähteet Yhteensä 

Internet, Google 10 

Suomen Meniere-liiton sivut, MeniTuki 8 

Tautiin liittyvät keskustelupalstat 8 

Suomenkiel. lääketieteelliset julkaisut, väitöskirjat 7 

Terveyssivut, terveyskirjasto, omahoito, sairaanhoitopiirit 5 

Vieraskieliset kaikki sivut ja tutkimukset mitä löytänyt  5 

Sähköposti 4 

Ulkomaiset verkkokaupat 1 

 

 

Osa haastateltavista totesi, että on lukenut lähes kaiken, mitä Googlen kautta 

löytyy. He arvioivat hakutuloksia ja suodattivat olennaisimmilta vaikuttavat. Tie-

don luotettavuuden arviointi voidaan katsoa osaksi sekä tiedonlähteiden valin-

taa että tiedonkäyttöä (Savolainen 2002, 85). Tarkemmin luotettavuutta tarkas-

tellaan tiedonkäytön yhteydessä. Verkossa olevia sivuja ja niiden tekijöitä ei 

pantu muistiin, mutta Suomen Meniere-liiton sivusto ja joitakin terveyteen kes-

kittyviä sivustoja muistettiin. Suomen Meniere-liiton sivuja ja MeniTuki-sivuja 

sanottiin selkeiksi ja informatiivisiksi. 

 

”Internet. Mä oon kaikki tutkimukset oikeestaan lukenu mitä on.” H39 
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”Täytyy kyllä kiittää Meniere-liiton sivuja, et erittäin hyvät sivut […] ja asial-

lista tietoa ja informaatiota on sitä kautta saatavissa.” H40 

 

Kahdeksan haastateltavaa käyttivät tai olivat käyttäneet Suomen Meniere-liiton 

keskustelupalstaa tai Facebookissa olevaa suomenkielistä tai englanninkielistä 

Menieren tautiin liittyvää ryhmää tiedonlähteenä. Näistä Meniere-liiton palsta sai 

seitsemän mainintaa ja Facebook-ryhmät viisi mainintaa. 

 

Verkkotiedonlähteinä käytettiin laajasti verkosta vapaasti luettavia erilaisia ter-

veystietokantoja ja Menieren tautia koskevia väitöskirjoja ja tutkimuksia. Haas-

tateltavat mainitsivat osin yleisesti terveyssivustot ja lääketieteelliset tietokan-

nat. Näistä yksilöitiin Terveyskirjasto, Omahoito-sivu, sairaanhoitopiirien hoi-

tosuositukset, PubMed, TherapiaFennica ja Cochrane Library.  

 

”Meniere’s disease. Sillähän sitä lähtee liikkeelle ja ensin Wikipedia ja sitte 

tutkimustietoo ku ruppee kaivaan, et se on semmonen. Googleen ”me-

niere’s disease” ni kyllä sieltä löytyy hirmu paljo.” H41 

 

Viisi haastateltavaa kertoi lukeneensa internetistä Menieren tautia koskevaa 

lähinnä tutkimustietoa myös muulla kuin suomen kielellä. Eniten käytetty vieras 

kieli oli englanti, mutta myös ruotsin ja saksan kielisiä tekstejä luettiin. 

 

Sähköposti mainittiin yhteydenpitovälineenä tai tiedustelukanavana lähinnä ky-

syttäessä Meniereen erikoistuneelta korvalääkäriltä tietoja tautiin liittyen. Yh-

teystiedot oli löydetty Meniere-liiton sivuilta tai Meniere-posti -lehdestä. Yksi 

haastateltava oli ollut sähköpostitse yhteydessä lääketehtaaseen poistetun 

lääkkeen tiimoilta. Eräs toinen haastateltava kertoi käyneensä läpi mielenkiin-

nosta ulkomaisia verkkokauppoja siinä vaiheessa, kun Suomessa poistettiin 

markkinoilta eräs Menieren taudin hoidossa käytetty lääke. Hän oli saanut lääk-

keestä helpotusta oloonsa ja pyrki kaikin tavoin löytämään vastaavan tuotteen 

tilalle. Toisaalta hän pohti ulkomaisten verkkokauppojen ja niistä tilattavien 

lääkkeiden luotettavuutta. 
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”Oon jopa ulkolaisia verkkokauppoja kahlannu läpi, mutta ei kuitenkaan 

uskalla tilata, kun ei tiiä onko ne oikeesti sitä.”H42 

 

Yksikään haastateltava ei kertonut käyttävänsä kirjastojen, oppilaitosten tai työn 

kautta löytyviä tietokantoja. Google koettiin selkeimmäksi tavaksi aloittaa haku 

verkossa. 

 

”[…] nyt kun sanoit ni miksiköhän en ole käyttäny? Mulla ois työn puolesta 

monenlaista tietokantaa käytössä.” H43 

5.4.2 Henkilötiedonlähteet 

Vaikka korvalääkärit nousevat taulukossa 15 voimakkaasti esille tiedonlähteinä, 

he saivat myös kritiikkiä. Korvalääkärit antavat diagnoosin ja reseptin, mutta 

Meniere-potilaiden kokemuksen mukaan heillä ei ole välttämättä aikaa, osaa-

mista tai halua antaa sen enempää sairautta koskevia tietoja. Suurin osa haas-

tateltavista koki, etteivät kaikki korvalääkäritkään tunne tautia tarpeeksi hyvin 

osatakseen kertoa potilasta tyydyttävällä tavalla tautiin liittyvistä asioista. Me-

nieren tautia koskeva tieto täytyi itse etsiä muualta. Tyytymättömyys lääkärei-

den antamiin tietoihin kävi ilmi jo Laaksosen tutkimuksessa (1997, 42-43). 

 

”[..] hän [diagnoosin tehnyt lääkäri] ei myöskään mitään vapaaehtoisesti 

semmosta tukee tai neuvoa tai mitään ylimäärästä antanu. Hän vaan totes 

et tää [Menieren tauti] on ja tässä lääkkeet ja puolen vuoden päästä tava-

taan.” H44 

 

”Mulla täällä tää paikallinen korvalääkäri ni ei nyt mikkään tiedon aarreaitta 

ollu mun hoijossa, että oli lähinnä reseptin lykkäämistä” H45 
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Taulukko 15. Meniere-potilaiden henkilötiedonlähteet (n=14). 

Henkilötiedonlähteet yhteensä 

Korvalääkäri 14 

Muut Meniere-potilaat 14 

Oma huomio, itsensä kuunteleminen 13 

Menieren tautiin erikoistunut korvalääkäri 12 

Työterveys- tai terveyskeskuslääkäri 6 

Yhdistyksessä käynyt asiantuntijaluennoitsija 5 

Yhdistyksen vertaistukihenkilö 4 

Kuulokeskuksen hoitaja/audionomi 3 

Ystävät, tuttavat, perhe 3 

Terapeutti, psykologi tms. 3 

Fysioterapeutti, kuntohoitaja, ryhtihoitaja 2 

Muuta tautia sairastavan tutun, läheisen kautta (ruokavalio) 2 

Sairaalan sosiaalihoitaja 1 

 

 

Henkilötiedonlähteinä korvalääkäreiden ohella nousivat esiin toiset Meniere-

potilaat , oma kokemus, Menieren tautiin erikoistuneet lääkärit ja muu tervey-

denhoitohenkilöstö. Terveystiedonhaussa potilaiden ensimmäinen kontakti ja 

usein myös ainoa tiedonlähde on ollut hoitohenkilökunta (Tuominen 1992, 115-

116, Colineau & Paris 2010, 141). Henkilötiedonlähteeksi voidaan ajatella myös 

potilas itse. Taudin yksilöllisen vaihtelun vuoksi haastateltavat näkivät tärkeinä 

oman voinnin seurannan ja omat huomiot taudin kulusta. Taudin oireita pitävät 

loitolla tasapainoinen uni-valverytmi ja liiallisen väsymisen välttäminen sekä 

elämäntapojen säännöllisyys, stressittömyys ja suolan välttäminen (Aantaa ym 

2004, 5, Levo & Hirvonen 2005, 2784).  

 

Työterveys- ja terveyskeskuslääkäreiltä Meniere-potilaat kokivat saavansa lä-

hinnä reseptien uusinnan ja tarkempiin tutkimuksiin ohjauksen. 

 

”Jotenki mun terveyskeskusomalääkäri on ihan semmonen tyhjän kanssa.” 

H46 
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”Työterveyshuollon erikoislääkäri ni hän katsoo käytännössä niitä samoja 

internetsivuja mitä minäkin. Ja tietysti kauheesti pahottelee ettei nyt voi 

hirveesti auttaa.” H47 

 

Kokemus yleis- ja korvalääkärien niukasta tiedon jakamisesta sai etsimään tie-

toa Menieren tautiin erikoistuneilta korvalääkäreiltä. Lähes kaikki haastateltavat 

mainitsivat nimeltä jonkun Menieren tautiin erikoistuneen korvalääkärin. Eniten 

mainintoja sai professori Ilmari Pyykkö (n=7), kuusi muuta Meniereen erikoistu-

nutta korvalääkäriä saivat yksittäisiä mainintoja. Heiltä tietoa on saatu vuosien 

tai jopa vuosikymmenten epätietoisuuden jälkeen. Henkilöt, jotka olivat tyytyväi-

siä lääkäreihin, olivat päässeet heti aluksi Meniereen erikoistuneen korvalääkä-

rin vastaanotolle. 

 

”[…] siitä melkein kyynel tuli silmään ilosta, että kerranki ihminen joka on. 

Sanoiki, että on perehtyny tähän. [Menieren tautiin].” H48 

 

”Kyllä se oli proffa [Ilmari Pyykkö], jolta minä oon saanu vastaukset siihen 

ensimmäistä kertaa vasta kaks vuotta sitte kunnolla, että mikä minua oi-

keen vaivaa ja mistä se johtuu.” H49 

 

Meniere-potilaiden terveystiedonhankintaa käsittelevässä taulukossa (taulukko 

13) tuli esiin, että haastateltavat näkivät tärkeänä informaation saannin toisen 

Meniere-potilaan kautta. Toisiin Meniere-potilaisiin oltiin yhteydessä tapaamis-

ten, verkossa olevien keskustelupalstojen, sähköpostin, puhelimen tai yhdistys-

toiminnan avulla. Aiemmissa tutkimuksissa vertaisyhteisön antamasta tuesta 

arvostettiin ennen kaikkea tietoa siitä, ettei taudin kanssa ole yksin sekä yhtei-

sön antamaa tietoa taudista, mikä täydensi terveysammattilaisten antamaa tie-

toa (Stephens ym. 2007, 986, Colineau & Paris 2010, 141, 149-150). 

 

”Kyllähän niistä, missä on nämä ihmiset, jotka Meniereä sairastaa, niin 

sieltä on saanu sen parhaan tiedon varmaan sitte.” H50 
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”Se vaatii omaa aktiivisuutta ja muitten sairastuneitten juttelua, että se on 

paljon parempi kanava. Että ainakaan minä en saanu nuilta korvalääkäreil-

tä mittää tietoo koskaan.” H51 

 

Meniere-yhdistyksen vertaistukihenkilöön oli ottanut yhteyttä neljä haastatelta-

vaa. Vertaistukihenkilön kautta he saivat tietoa Menieren taudista ja paikallisen 

Meniere-yhdistyksen tapahtumista ja pääsivät mukaan toimintaan. Yhdistyksen 

tapaamisissa on silloin tällöin luentoja. Asiantuntijaluennoitsijoina mainittiin mo-

nenlaisia henkilöitä. Luennoitsijavinkkejä toivottiin kaikilta kävijöiltä ja asiantunti-

joina oli käytetty muun muassa korvalääkäreitä, Menieren tautiin erikoistuneita 

korvalääkäreitä, ryhti- ja kuntohoitajia ja korvavaloasiantuntijoita. 

 

”… nämä meijän syksyset Menieripäivät, ni niissä on aina joku lääkäri ollu, 

[…] jopa nuissa meijän tavallisissa tapaamisissa on nuita asiantuntijoita 

elikkä sieltä oon sitte saanu paljon tuota tietoa.” H52 

 

Kolme haastateltavaa mainitsi saaneensa alkuvaiheessa tietoa läheiseltä tai 

ystävältä, joka sairastaa myös Menieren tautia. Muutoin perhe, ystävät ja työto-

verit näyttäytyvät tiedon jakamisen kohteina. Läheisten ja ystävien vähäinen 

käyttö tiedonlähteenä poikkeaa Tuomisen (1992, 115-116) huomioista. Co-

lineau ja Paris (2010, 141) pohtivat, että joskus potilaat eivät sisällytä emotio-

naaliseen tukeen perheitään, vaan tukeutuvat sen sijaan verkossa olevaan ver-

taistukeen.  

 

Meniere-potilaat mainitsivat monenlaisia terveydenhuoltoon liittyviä henkilöläh-

teitä, joilta olivat saaneet tietoa ja apua. Osittain he puhuivat heistä organisaati-

on, kuten sairaala, kuulokeskus, tasolla, osittain henkilöiden tasolla. Psyykkistä 

apua taudin käsittelemiseen oli saanut kolme haastateltavaa. Kuulokeskuksen 

hoitajat auttavat kuulolaitteiden säädöissä. Menieren taudille on ominaista kuu-

lon vaihtelu (Aantaa ym. 2004, 7), joten Meniere-potilas voi joutua säädättä-

mään kuulolaitteita useinkin. Fysioterapeutit ja ryhtihoitajat olivat auttaneet lii-

kunnan ja oman hyvinvoinnin lisäämisessä. Sairaalan sosiaalihoitaja oli antanut 
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asiantuntemustaan osittain Menieren tautiin liittyvässä monimutkaisessa eläke-

päätöshaussa. Muuta tautia sairastavan läheisen kautta oli saatu tietoa esimer-

kiksi terveellisestä ruokavaliosta jo ennen Menieren taudin puhkeamista. 

5.4.3 Organisaatiotiedonlähteet 

Kaikki haastateltavat olivat käyneet jossakin vaiheessa sairaalassa tai korvapo-

liklinikalla, mutteivät välttämättä kokeneet sitä organisaation tasolla tiedonläh-

teekseen (taulukko 16). Kuulokeskuksen tai korvapoliklinikan mainitsi yhdeksän 

haastateltavaa ja sairaalan tiedonlähteenä mainitsi kuusi haastateltavaa. Osa 

yksilöi tiedonlähteeksi korvalääkärin tai kuulokeskuksen hoitajan (taulukko 15). 

Eräs haastateltava kertoi, että oli joutunut kiertämään sairaalan osastolta toisel-

le ennen kuin selvisi, että sen hetkiset ongelmat aiheutuvat Menieren taudista. 

Työterveyshuolto mainittiin ensimmäisenä yhteydenottona lääkäriin Menieren 

tautiin liittyen tai reseptien uusinnan yhteydessä. 

 

 

Taulukko 16. Meniere-potilaiden organisaatiotiedonlähteet (n=14). 

Organisaatiotiedonlähteet yhteensä 

Kuulokeskus, korvapoliklinikka 9 

Sairaala 6 

Työterveys 4 

Kuulolaitevalmistaja 3 

Terveyskeskus 3 

Perinnöllisyyspoliklinikka 1 

Lääketehdas 1 

 

 

Suurin osa kuulolaitteita tarvitsevista haastateltavista oli saanut kuulolaitteen 

julkisen sairaanhoidon kautta. Mielenkiinnosta osa oli kuitenkin käynyt ottamas-

sa selvää yksityiseltä puolelta, millaisia kuulolaitteita on tarjolla. Mainittiin myös, 

että kuulolaitevalmistajat olivat käyneet markkinoimassa tuotteitaan Meniere-
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yhdistyksen tapaamisessa. Perinnöllisyyspoliklinikkaa oli käytetty tiedonlähtee-

nä raskautta suunniteltaessa, koska Menieren tauti voi olla perinnöllinen (Hie-

tikko 2013, 6-10). Lääketehtaaseen oli otettu yhteyttä Menieren taudin hoidossa 

käytetyn lääkkeen poistumisen jälkeen. 

5.4.4 Muut tiedonlähteet 

Meniere-potilaiden käyttämiä muita terveystiedonlähteitä olivat painetut lähteet, 

tapahtumat ja tv, radio ja puhelin (taulukko 17). Painettuja lähteitä olivat Me-

niere-posti, erilaiset kirjat, sanoma- ja aikakauslehdet, Menieren tautiin liittyvät 

esitteet, vihkoset ja ensitietokansiot sekä lääketieteelliset julkaisut. Tapahtumia 

olivat Meniere-liiton tai -yhdistysten tapaamiset ja erilaiset tautiin liittyvät koulu-

tukset. Tapahtumat voidaan luokitella Longon (2010, 336) tavoin henkilötiedon-

lähteiksi ajatuksella, että niissä tapahtuu vuorovaikutusta ihmisten kesken. Toi-

saalta tapahtumissa informaatiota voi tulla muutenkin kuin henkilölähteestä, 

esimerkiksi painetuista lehtisistä tai esitetyistä videoista. 

 

 

Taulukko 17. Meniere-potilaiden muut tiedonlähteet (n=14). 

Muut tiedonlähteet yhteensä 

Tukiryhmän tapaamiset 10 

Meniere-posti 8 

Kirjat, sanoma- ja aikakauslehdet 6 

Esitteet, vihkoset, ensitietokansio 5 

Koulutukset 5 

Painetut lääketieteelliset julkaisut 4 

Tv, radio 4 

Puhelin 1 

 

 

Suomen Meniere-yhdistysten tapaamisia piti tärkeinä tiedonlähteinä kymmenen 

haastateltavaa. Tapaamisissa saatiin muun muassa monipuolista tietoa sairau-
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desta ja vertaistukea. Toisten kokemukset sairaudesta auttavat ymmärtämään 

omaa tilannetta (Colineau & Paris 2010, 150). 

 

”Kyllä sitä jollaki lailla on omiensa parissa [yhdistystoiminnassa].” H53 

 

Painettuja julkaisuja tiedonlähteenä käytti yhteensä 12 haastateltavaa. Julkai-

sun tyypeissä oli eroja. Suosituin painettu julkaisu oli Suomen Meniere-liiton 

neljää kertaa vuodessa ilmestyvä Meniere-posti. Aiemman tutkimuksen mukaan 

myös HIV-potilaat kokivat sairauteensa liittyvän uutiskirjeen merkittäväksi tie-

donlähteeksi (Huber & Cruz 2000, 45). Tiedonlähteenä kirjat, sanoma- ja aika-

kauslehdet saivat neljä mainintaa yli 50-vuotialta (n=8) ja vain yhden maininnan 

alle 50-vuotialta. Sanoma- ja aikakauslehtiä tiedonlähteenään käyttävät arvioi-

vat, että Menieren tautiin liittyvää tietoa on niissä erittäin vähän. Aikakaus- tai 

sanomalehtiartikkeleihin ei törmätty sattumalta vaan tutkimukseen osallistunut 

haastateltava itse tai hänen tuttavansa oli ollut lehtiartikkelin päähenkilönä tai 

haastateltavana. Eräs haastateltava oli saanut tiedon Meniere-yhdistyksestä 

paikallislehden ilmoitussivulta. 

 

”Olin pitemmän aikaa seurannut, että mikä koukero [Meniere-yhdistyksen 

logo], rupesin kattomaan, että Meniere-kerhon kokous.” H54 

 

Osa yli 60-vuotiasta koki yhdistyksen tapaamiset ja liiton lehden Meniere-postin 

lähes ainoiksi tiedonlähteiksi lääkärin ohella. Pitkään, yli 10 vuotta, sairastaneet 

käyttivät yhdistyksen tapaamisia ja Meniere-posti -lehteä useammin tiedonläh-

teenään kuin lyhyen aikaa sairastaneet.  

 

”Sen tuen mitä tuolta Meniere-yhistyksen kautta saan, ni on ollu riittävää. 

[..] Se [Meniere-posti-lehti] on ihan hyvä tai siis miten mä sen sanosin. Ai-

ka merkittävä. […] Se on semmonen jota mää luen.” H55 

 

Eräässä haastattelussa selvisi, että ensitietokansio on Meniere-yhdistysten sai-

raaloille kokoama kansio, jossa on perustiedot sairaudesta ja yhteystiedot ver-
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taistukihenkilöille. Tavoitteena on, että jokainen Meniere-diagnoosin saava tu-

tustuu kansioon ja saa sitä kautta nopean tietopaketin puhjenneesta sairaudes-

ta. Vain viisi haastateltua mainitsi tutustuneensa ensitietokansioon tai esitevih-

koseen.  

 

”Kun oli diagnoosista menny varmaan vuoden verran ni sitten sain korva-

polilta Suomen Meniere-liiton tämmösen kansion.” H56 

 

Menieren tautiin liittyviä koulutuksia olivat sopeutumisvalmennuskurssi tai ver-

taistukihenkilökoulutus. Haastatteluissa ilmeni, että sopeutumisvalmennuskurs-

seja ovat pitäneet yksittäiset sairaanhoitopiirit, nykyvuosina lähinnä kuulonhuol-

toliitto. Vertaistukikoulutus on Meniere-liiton toimintaa, jolla pyritään saamaan 

yhdistyksiin vertaistukihenkilöitä tueksi Menieren tautia sairastaville. Sopeutu-

misvalmennuksesta kertoi neljä haastateltavaa, vertaistukikoulutuksesta yksi. 

Televisio- ja radio-ohjelmat liittyivät MeniTuki-ohjelman julkaisemiseen tai välilli-

sesti Menieren tautiin, kuten ryhdin merkitykseen tai Aleksander-tekniikkaan. 

5.5 Meniere-potilaiden terveystiedonkäyttö 

Elintapoihin, kuten ruokavalioon ja stressin vähentämiseen, ryhdyttiin kiinnittä-

mään enemmän huomiota, kun kohtausten huomattiin jatkuvan. Tietoa käyttäy-

tymismuutosten tarpeellisuudesta oli saatu aiemmin monista eri lähteistä, mutta 

usein vasta omat huomiot saivat lopulta muuttamaan käytöstä (taulukko 18). 

Taudin hoidossa ensisijainen merkitys on elämäntavoilla. Säännöllisyys, stres-

sittömyys ja suolan käytön rajoittaminen ovat tärkeitä. Lääkehoitoa käytetään, 

mikäli kohtauksia tulee useita kertoja kuukaudessa. (Aantaa ym. 2004, 6, Levo 

& Hirvonen 2005, 2784.) Terveyttä edistävän toiminnan motivointi tapahtuu Me-

niere-potilailla lopulta omien huomioiden pohjalta. 

 

”Kyllä ne oli ne kohtaukset. Kun niitä oli niin tihiään, ni siinä oli pakko 

tehä jotaki.” H57 
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Taulukko 18. Meniere-potilaiden terveystiedonkäyttö (n=14). 

Terveystiedonkäyttö yhteensä 

Käyttäytymisen muuttaminen omien huomioiden perusteella 13 
Käyttäytymisen muuttaminen muualta kuin lääkäriltä saadun infor-
maation perusteella 12 

Tuen ja tiedon jakaminen muille 11 

Hoitopäätöksiin osallistuminen 10 
Käyttäytymisen muuttaminen lääkäriltä saadun informaation perus-
teella 8 

Tiedon luotettavuuden arviointi 5 

 

 

Meniere-potilaiden omat huomiot sairaudesta ja sen vaiheesta sekä muualta 

kuin lääkäriltä saatu informaatio nousevat voimakkaasti esiin käyttäytymisen 

muuttajina. Tiedonkäyttö johtaa muutoksiin yksilön tietoisuudessa, käyttäytymi-

sessä, arvoissa ja uskomuksissa (Wilson 1997,569, Savolainen 2002, 85, Czaja 

ym. 2003, 534, Godbold 2006, Longo ym. 2010, 337). Useimmiten muualta kuin 

lääkäriltä saatu informaatio on tullut toiselta Meniere-potilaalta joko kasvotusten 

tai keskusteluryhmissä. 

 

”Ymmärrän siitä [taudista] mahdollisimman paljon, ni sillä tavalla saan 

myös käsiteltyä sen asian itelleni. Ja pystyn suhteuttamaan, miten pienes-

tä asiasta siinä lopen on kysymys, vaikka se saattaa invalidisoida meitä 

menierikkoja aika pahastikki ja rajottaa.” H58 

 

Suuri osa haastateltavista koki hyväksi tuen ja tiedon jakamisen muille. Tietoa 

jaettiin toisille Meniere-potilaille, perheenjäsenille, ystäville ja työtovereille, mut-

ta myös Menieren tautia vähän tunteville lääkäreille. Tuen ja tiedon jakaminen 

toisille Meniere-potilaille nähtiin tärkeänä, koska kokemuksesta tiedettiin, että 

tieto voi olla vaikeasti saatavilla. Tukea ja tietoa jaetaan internetin keskustelu-

palstoilla ja kohtaamalla toisia Meniere-potilaita Meniere-yhdistyksen tapaami-

sissa tai muualla. 
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”Sitä mä aina ihmettelin, että miten jos on huonokuntoinen ihminen eikä oo 

nettiä ja tällain. Niin kyllä se aika vaikiaa on se tiedonsaaminen, että mitä 

pitäs tehdä. Koska se on just kun siellä korvapolillakin käy, niin eihän siellä 

keskitytä muuhun, kun sairauden hoitoon resepteineen ja näin. Että se 

tämmönen mikskä tätä nyt sitten sanon, asiointipuoli et mitä se ihminen 

tarttis muuta sitten niin se kyllä jää. Sitten sitä menee sen pillerireseptin 

kans kotiin.” H59 

 

”Mä koen, että jos mä kerron omista kokemuksista, ni siitä voi olla jollekin 

hyötyäki. Et samalla tavalla, ku ite on joskus saanu sitä apua ja tukea.” 

H60 

 

”Aina välillä käyn kattelemassa [keskustelupalstalla] ja välillä tekis mieli 

kommentoida ja neuvoa ihmisiä niinku enemmänki. Sen näkee, että siellä-

kään ei ihmisillä oo sitä tietoo, että siellä haahuillaan.” H61 

 

Perhe, ystävät, työkaverit ja tuttavat tulivat mainituiksi tiedonkäytön kohteina, 

henkilöinä, joille sairaudesta kerrotaan. Perheenjäsenten kanssa keskustellaan 

sairaudesta monipuolisesti. Ystäville ja tuttaville kerrotaan sairaudesta, jotta he 

tietävät mistä on kyse ja mitä tehdä, jos Meniere-potilas saa kohtauksen heidän 

seurassaan. Joissakin tutkimuksissa perhe, ystävät ja työtoverit nähdään yhte-

nä tiedonlähteenä (Tuominen 1992, 115-116, Huber & Cruz 2000, 44-45, Longo 

ym. 2010, 336). Colineau & Paris (2010, 149-150) tulivat johtopäätökseen, että 

toisinaan verkossa oleva vertaistuki koetaan tärkeämpänä kuin perheeltä saa-

tava emotionaalinen tuki. Joskus Meniere-potilas kokee, ettei Menieren tautia 

sairastamaton tuttava tai läheinen ymmärrä kohtauksen kamaluutta. Tämän 

tutkimuksen mukaan perheitä, ystäviä ja työtovereita pidetään ajan tasalla, mut-

ta varsinainen tuki ja tieto haetaan muualta. 

 

”Mun mielestä se on ollu tärkeetä, että tietää jotku asiat, että mistä ne joh-

tuu. Sit yrittää selittää työkavereillekki, että mikä on tilanne. Että osaa selit-

tää sen muille, kun tietää itte.” H62 
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”Mä olen aina sitä rummuttamassa [avoimuutta], että silloinki, ku mua töis-

tä kannettiin sen oksennuspussin kanssa ja asiakkaat sano et kamalaa, 

mitä tolla on? Ni mä sanoin aina toisille, et kertokaa vaan, mikä mulla on.” 

H63 

 

”Jos ei sitä huimauskohtausta koe ni eihän sitä mitenkään pysty selittä-

mään kenellekään sillee tarpeeksi painokkaasti, että miten hirvittävä se 

on. Siis sehän on kertakaikkisen kauhia se tilanne, kun tuntuu, että siihen 

kuolee ja vaikka mitä. Vaikkei siinä mitenkään sen kummemmasta oo ky-

se, kuin että pään sisällä pyörii.” H64 

 

Hoitopäätösten tekemiseen yhdessä lääkärin kanssa osallistui 10 haastatelta-

vaa. Osa heistä ehdotti hoitavalle lääkärille aktiivisesti hoitotoimenpiteitä tai lää-

kitystä Menieren tautiin erikoituneelta korvalääkäriltä saadun tiedon tai muualta 

kuin lääkäriltä saadun tiedon perusteella. Neljä haastateltavaa otti hoitavan lää-

kärin antamat hoitopäätökset vastaan ja pyrki noudattamaan niitä, mutta toimi 

lopulta omaan kokemukseen ja muualtakin kuin lääkäriltä saatuun tietoon noja-

ten esimerkiksi lääkärin suositteleman ruokavalion ja elämäntapamuutosten 

suhteen. Czajan ym (2003, 556) mukaan tiedonhankinta ei välttämättä johda 

yksilöä osallistumaan hoitopäätösten tekemiseen. 

 

”[…] ja otin sitte oikeuden, kun esiteltiin hänet [Meniereen erikoistunut kor-

valääkäri], ni sähköpostilla kysyä tilanteestani. Olin vähän epätoivonen, ku 

työterveyslääkärit sano jotaki ja ei oikein tiiä ja näin.” H65 

 

”Tuolta keskustelupalstoilta tuli tää [lääke]. […] Sitä kautta luin siitä ja pyy-

sin lääkäriltä ihan reseptiä siihen.” H66 

 

”Minä oon uskollinen ja teen niinku hän [lääkäri] sannoo.” H67 

 

”Se [varmistaako asian lääkäriltä] riippuu vähän, että kuinka radikaalista 

muutoksesta on kyse.” H68 
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Hoitopäätöksiin osallistumisen tukena käytettiin lääkärin lisäksi yhdistysten ta-

paamisia, keskustelupalstoja ja suomalaisia ja ulkomaisia Menieren taudin hoi-

toa koskevia tutkimustuloksia. Eräs haastateltava oli löytänyt Australiasta ja 

Amerikasta erilaisia Menieren tautia tutkivia tutkimusryhmiä, joiden löytämistä 

tuloksista hän keskusteli suomalaisten Meniereen erikoistuneiden korvalääkäri-

en kanssa. 

 

Näyttää siltä, että alkuvaiheessa Meniere-potilas usein kokeilee erityyppisiä 

ruokavalioita, vitamiinilisiä ja uskomushoitoja helpottaakseen oloaan. Potilas 

itse tiedostaa, että kokeilun teho voi olla placebo-vaikutusta, mutta jos se teho-

aa, toimintaa jatketaan. Toisinaan sairautta koskevan tiedon lisääntyessä tai 

kokeilujen osoittautuessa pätemättömäksi, ne saatetaan jättää ne pois.  

 

”Minä oon ite omantien kulkija, että minä käytän ravinnelisiä, jotka minä 

oon huomannu, että ne määrätyllä tavalla tasapainottaa tätä.” H69 

 

”Sillon vielä kokeilin erilaisia ruokavalioita ja vitamiineja, mutta mää näen 

sen sillä tavalla, että se on vaan osa tätä. Semmonen vaihe tässä paran-

tumattomaan sairauteen sairastumisessa, että sitä yrittää kaikkensa, kun-

nes sitten huomaa ettei sille oikeestaan kannata eikä tarvikkaan eikä pysty 

mittään tekemään.” H70 

 

”Tosin nyt on alkanu silleen, että mitä enemmän aikaa kuluu, ni vieläki 

skeptisemmin suhtautuun. En mä mihinkää uskomuslääketiete[eseen], en 

mä lähe niitä etes kattoon.” H71 

 

Lähes kaikki haastatellut mainitsivat alun epävarmuuden ja siitä selviämisen 

tiedon avulla. Diagnosoinnin jälkeen taudin kanssa sinuksi pääseminen vie ih-

misiltä vaihtelevan määrän aikaa. Kymmenen vuotta sairastanut saattaa kaivata 

vielä paljon tukea sairauteen sopeutumisessa, kun toinen vajaan vuoden sairas-

tanut on kokenut, että ainoa mahdollisuus on tautiin sopeutuminen. 
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”Se [on] tärkiä asia, että pittää opetella pärjäämään sen [taudin] kans.” 

H72 

 

”[…] Mää oon vaan vähitellen päässy tämän kans jotenki [sinuksi] ja kait 

se vie sitte aikaa. Ja että mää en tästä jaksa ennää sillee ottaa pulttia. Ei 

siihen kannata elämäänsä pysäyttää, [että] pelekää sitä seuraavaa hui-

mauskohtausta.” H73 

 

”Tää on nyt loppuelämän tauti johon täytyy sopeutua elämään sen kans-

sa.” H74 

 

Jotkut haastateltavat kertoivat käännekohdista, joissa sairauteen suhtautuminen 

oli voimakkaasti muuttunut. Osalle Meniereen erikoistuneen korvalääkärin ta-

paaminen oli käänteentekevää. Perusteellinen tieto sairaudesta auttoi muutta-

maan suhtautumista. Sairauden vaikutusten tunnistaminen ja niissä auttaminen 

saavat potilaan voimaan paremmin ja auttavat selviytymään sairauden kanssa. 

(Van Cruijsen ym. 2006, 501-502). Terveystiedonhankinta voi helpottaa terveys-

tilanteen arviointia, stressin tunnistamista ja selviytymistä (Yardley 1994, 573, 

575, Huber & Cruz 2000, 41). Tiedonsaanti antaa potilaalle tulevaisuuden toi-

voa (Huber & Cruz 2000, 43). Tässä tutkimuksessa tiedon todettiin voivan lisätä 

myös tuskaa alkuvaiheessa, koska sairauden kirjo on laaja ja omaksi tulevai-

suudenkuvaksi tulkitaan sairauden vuoksi voimakkaasti invalidisoituneen tarina. 

Siitä huolimatta tieto sairaudesta koettiin rauhoittavaksi ja tiedon koettiin teke-

vän sairautta ymmärrettävämmäksi. Eräs lähes kymmenen vuotta sairastanut 

haastateltava kertoi puhuvansa nykyään sairauden sijaan ominaisuudesta, kun 

on saanut tarpeeksi tietoa siitä. 

 

”[...] siinä karahti hymy naamalle ensimmäisen vartin aikana [Menieren 

tautiin erikoistuneen korvalääkärin vastaanotolla], että nyt se mulle kerro-

taan, että tuota kymmenen vuotta kohta katellu. Ni jos aatellaan kaikkia 

lääkärikäyntejä, ni ihan selkiä ykkönen ollu mun elämässä, että ihan täysin 

muutti elämän suunnan.” H75 
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”Mieltä rauhottaa mitä enemmän mulla on tietoo ja ymmärrystä asiasta. Ni 

se sitte myös tietyllä tapaa rauhottaa, että mä ymmärrän itseeni ja tätä sai-

rautta paremmin.” H76 

 

”[…] tieto edellä kai sitä koitetaan mennä [eteenpäin].” H77 

 

Eräs vasta diagnoosin saanut, voimakkaasti tietoa sairauteensa hakenut haas-

tateltava kertoi tiedonhankinnan auttavan sairauteen suhtautumisessa. 

 

”Ei semmosta niinku kyllästymistä [tiedonhankintaan] tai halua blokata 

asiaa ulkopuolelle ni ei oo tullu, että musta tuntuis, että mä tekisin ittelleni 

karhunpalveluksen, jos mä kuvittelisin olevani jotaki muuta kuin menierik-

ko.” H78 

 

Tiedon luotettavuuden arvioinnista puhui viisi haastateltavaa. Luotettavuutta 

arvioitiin varsinkin verkkolähteiden, mutta myös lääkäreiden sekä yhdistysten 

asiantuntijaluennoitsijoiden suhteen. Osa haastateltavista koki omaavansa hy-

vät tiedonhankinta- ja medialukutaidot ja osaavansa arvioida hyvin eri lähteiden 

luotettavuutta näitä taitoja vaativan ammattinsa kautta. Osa varmisti löydettyjen 

tietojen luotettavuutta hoitavalta lääkäriltä. Terveystiedonhankinnassa tervey-

denhoitoalan ammattilaisia pidetään luotettavina lähteinä (Tuominen 1992, 116-

117, Wilson 1997, 561, Czaja ym. 2003, 534, Longo ym. 2010, 337-338, Saira-

nen & Savolainen 2010). 

 

”Koitan tietysti suodattaa mahdollisuuksien mukaan ja tää klassinen: liian 

hyvää ollakseen totta, ni se tuskin on sitä.” H79 

 

”Sanotaan [olen lukenut internetistä] oikeastaan kaikki, joita voi ajatella 

luotettaviksi tiedonlähteiksi.” H80 

 

”Otan heti yhteyttä [hoitavaan] lääkäriin, että mitä mieltä oot tästä, että on 

tämmöstä olen lukenut ja nähny.” H81 
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5.6 Yhteenveto 

Meniere-potilaan terveysinformaatiokäyttäytyminen voidaan jakaa neljään ryh-

mään, joissa voi olla viitteitä iän ja koulutustason tuomasta vaikutuksesta. Kou-

lutustasoa ei varsinaisesti kysytty, mutta suurimman osan kohdalla se kävi ilmi 

haastattelusta. Koulutustaso huomioidaan ryhmän taustatietoihin, mikäli se kävi 

kaikilta ryhmään kuluvilta ilmi. 

 

Ensimmäisessä ryhmässä on voimakas ”akateeminen” suhtautuminen tiedon-

hankintaan. Tietoa haetaan monipuolisista lähteistä, monella eri kielellä. Kaiken, 

myös lääkäriltä, saadun tiedon luotettavuutta arvioidaan. Hoitopäätöksiin osal-

listutaan ja niitä osin kyseenalaistetaan. Itsehoitopäätöksiä tehdään omaa voin-

tia seuraten ja eri lähteistä saatuja hoito-ohjeita monin tavoin testaten. Ryh-

mään luokitellut neljä haastateltua ovat kaikki alle 50-vuotiaita, koko- tai osa-

aikatyössä sekä vähintään alemman korkeakoulutasoisen tutkinnon omaavia. 

 

Toisessa ryhmässä tiedonhankinta monipuolisista suomenkielisistä lähteistä on 

voimakasta ja tiedon luotettavuutta arvioidaan monipuolisesti. Hoitopäätöksiin 

osallistutaan, itsehoitopäätöksiä tehdään omaa vointia seuraten ja hoito-ohjeita 

testaten. Ryhmään luokitelluilla kuudella haastatellulla ei selvinnyt tutkimukses-

ta yhteisiä taustatekijöitä. Tähän ryhmään kuului eniten haastateltuja. 

 

Kolmanteen ja neljänteen ryhmään luokitellut haastatellut olivat kaikki yli 60-

vuotiaita. Molempiin ryhmiin luokiteltiin kaksi haastateltua. Kolmannessa ryh-

mässä tiedonhankinta tapahtuu pääosin Meniere-yhdistyksen tapaamisten ja 

hoitavan lääkärin kautta. Hoitopäätöksiin osallistutaan toisinaan, mutta pääosin 

tyydytään lääkärin määräämään lääkitykseen ja hoitoon. Itsehoitopäätöksiä 

tehdään omaa vointia seuraten ja hoito-ohjeita testaten jonkin verran. 

 

Neljännen ryhmän tiedonhankinta tapahtuu lähes yksinomaan omaan koke-

mukseen nojaten ja/tai Meniere-yhdistyksen tapaamisten kautta. Hoitopäätök-

siin ei oteta juurikaan osaa vaan lääkärin ohjeita noudatetaan sellaisenaan. It-

sehoitopäätöksiä tehdään omaa vointia seuraten jonkin verran. Tähän ryhmään 
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luokitelluilla tutkittavilla oli toistakymmentä vuotta pitkä sairaushistoria ennen 

taudin varsinaista diagnosointia. He ovat joutuneet pakosta nojautumaan omiin 

kokemuksiinsa taudista, koska tietoa ei ollut heidän kokemuksensa mukaan 

edes lääkäreillä. 

 

Suurin osa haastatelluista kuuluu kahteen ensimmäiseen laajasti tietoa hake-

vaan ja hoitopäätöksiin osallistuvaan ryhmään. Tämä osoittaa, että Meniere-

potilaat ovat erittäin kiinnostuneita sairauttaan koskevasta tiedosta ja sen hoi-

dosta. Sairaushistorian pituudella ei vaikuttanut olevan olennaista merkitystä 

terveysinformaatiokäyttäytymiseen paitsi neljännen ryhmän kohdalla. Pahim-

maksi koetulla oireella ei näyttänyt olevan vaikutusta terveysinformaatiokäyttäy-

tymiseen. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimus lisää merkittävästi tietoa Meniere-potilaiden terveysinformaatiokäyt-

täytymisestä. Aiempaa tutkimusta Meniere-potilaiden terveysinformaatiokäyttäy-

tymisestä ei informaatiotutkimuksen näkökulmasta ole.  

6.1 Tuloksia koskevat johtopäätökset 

Meniere-potilaat ovat monipuolisesti kiinnostuneita tautiinsa liittyvästä tiedosta 

ja tiedontarpeet noudattavat pääosin Coulterin ym. (1999, 319) ja Yardleyn 

(1994, 581) linjaamia tiedontarpeita. Taudin alkuvaiheessa haetaan kaikkea 

mahdollista tautiin liittyvää tietoa. Myöhemmin korostuu voinnin mukaisen tie-

don hakeminen. Sairaudesta johtuvia eroja ovat kuulolaitteita koskeva tieto ja 

sairauden ehkäisemiseen liittyvän tiedon tarpeettomuus. 

 

Meniere-potilaiden tiedontarpeena nousi esille myös hyvinvoinnista huolehtimi-

nen ja elämänlaatu, joihin on myös aikaisemmissa Menieren tautia koskevissa 

tutkimuksissa kiinnitetty huomiota (Van Cruijsen ym. 2006, 501-502, Stephens, 

ym. 2007, 982, 986, Stephens ym. 2010b, 839, Manchaiah, ym. 2013, 550-

551), koska Menieren tautiin ei ole olemassa parantavaa hoitoa (Levo & Hirvo-

nen 2005, 2783). Nyt tehdyn tutkimuksen mukaan Meniere-potilaat etsivät mo-

nipuolisesti uutta tutkimustietoa sairaudesta pysyäkseen ajan tasalla, mikäli tau-

tiin on kehittymässä parannuskeinoja. 

 

Meniere-potilaiden terveysinformaatiokäyttäytyminen ei noudata informaatio-

käyttäytymisen malleja (Wilson 1997, Wilson 1999, McKenzie 2003, Longo 

2010) siltä osin, että Meniere-potilailla vaikutti olevan yhteinen kokemus, ettei 

Menieren tautiin liittyvään tietoon voi juurikaan törmätä sattumalta. Tiedonhan-

kinta vaatii vähintään sairaudesta puhumista, keskusteluryhmiin osallistumista 

tai yhdistyksen tapaamisiin menoa. Wilsonin (1997, 562) mukaan passiivisessa 

informaatiokäyttäytymisessä tieto tulee sattumoisin vastaan esimerkiksi televisi-

on katselussa tai muun aiheen aktiivisen tiedonhaun yhteydessä. Esimerkiksi 
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kaksosraskauksien kohdalla tietoa voi löytää sattumalta (McKenzie 2003, 26-

27), mutta harvinaisemman sairauden, kuten Menieren taudin kohdalla, näin ei 

vaikuta käyvän. Tässä tutkimuksessa ei tullut esille lainkaan passiivista infor-

maatiokäyttäytymistä, mutta tietomäärän kasvaessa ja uuden tiedon löytymisen 

vähetessä aktiivinen tiedonhankinta väheni. 

 

Haastateltujen kokemuksen mukaan tietoa on niukasti tarjolla ja se pitää itse 

etsiä. Tietoa hankintaan aktiivisesti monista eri lähteistä. Tämä tutkimus antaa 

viitteitä siitä, että Meniere-potilaiden terveystiedonhankinnassa korostuu pyrki-

mys ongelman ratkaisemiseen aktiivisen tiedonhankinnan avulla. Itse sairautta 

eli ongelmaa ei saada poistetuksi, mutta sairaus saadaan haltuun tiedon avulla. 

Tulos on linjassa aiempien tutkimusten kanssa. Ongelmaperusteinen tiedon-

hankinta on selviytymiskeino ja antaa potilaalle tulevaisuuden toivoa (Yardley 

1994, 575, Huber & Cruz 2000, 43). 

 

Tiedonhankintaa ei tehdä taudin ollessa oireettomassa passiivisessa vaiheessa 

lukuun ottamatta yhdistyksen tapaamisissa käyntejä, Meniere-posti -lehden lu-

kemista tai keskustelupalstan seuraamista. Haastatellut eivät kokeneet näitä 

toimintoja aktiiviseksi tiedonhankinnaksi. 

 

Tiedonlähteiden valinnassa nousivat vahvimmin esiin informaation saanti toisel-

ta Meniere-potilaalta, Suomen Meniere-liiton yhdistyksissä, verkossa, lehdessä 

ja koulutuksissa jakama informaatio, monipuoliset verkkotiedonlähteet ja Me-

nieren tautiin erikoistuneet korvalääkärit. Oma kokemus ja itsen kuunteleminen 

nähtiin tärkeinä. Levo ja Hirvonen (2005, 2784) korostavatkin, että taudin hoi-

dossa ensisijainen merkitys on elämäntavoilla. Säännöllisyys, stressittömyys ja 

suolan käytön rajoittaminen ovat tärkeitä.  

 

Toisia Meniere-potilaita kohdataan yhdistyksen tapaamisissa ja sosiaalisen me-

dian tai puhelimen välityksellä. Myös yhdistykseen kuulumattomat haastatelta-

vat olivat löytäneet vapaasti kaikkien luettavissa olevat verkkosivut ja keskuste-

lupalstat. Colineaun ja Parisin (2010, 156) mukaan internetin ja sosiaalisen me-
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dian merkitys terveystiedonhankinnassa ja vertaistuessa on viime vuosina kas-

vanut. 

 

Menieren tautiin erikoistuneelta korvalääkäriltä saadaan terveysinformaatiokäyt-

täytymisen muutoksiin johtavia tietoja ja apua sairauteen suhtautumisessa. Asi-

antuntevan tiedon saaminen helpottaa potilasta ja hänen näkökulmansa voi 

vaihtua sairauden ajattelemisesta jäljellä olevan elämänlaadun parantamiseen. 

 

Kokemus yleislääkäreistä on huono. Heillä on vähemmän tietoa kuin Meniere-

potilaalla itsellään ja potilas kokee joutuvansa opastajan rooliin tilanteessa, jos-

sa kaipaa itse apua. Yllättävää oli, että korvalääkäreiltä saatava tieto oli tutki-

muksen mukaan pääosin niukkaa diagnoosin ja lääkereseptin antamista. Vai-

kuttaa siltä, että lääkäri ei joissakin tapauksissa ehdi paneutua syvällisesti poti-

laan huoliin ja potilas kokee jäävänsä tyhjän päälle. Pahimmillaan potilas kokee 

tiedonpuutteen aiheuttavan ahdistusta ja henkistä pahoinvointia, joka näyttäytyy 

uutena sairautena kuten paniikkihäiriönä. Myös Laaksosen (1997, 26) tutkimuk-

sessa kävi ilmi, että osa Meniere-potilaista kokee sairauden aiheuttamaa pelkoa 

ja Menieren taudin aiheuttamiin psyykkisiin ongelmiin ei kiinnitetä huomiota. 

Voidaan pohtia, mikä aiheuttaa sen, että harvinaisemmasta, ei-

hengenvaarallisesta, mutta potilaalle ikävästä sairaudesta ei anneta potilaan 

kokemuksen mukaan tarpeeksi tietoa. Tiedon räätälöinti (Hirvonen ym. 2012, 

1814-1815, Enwald 2014, 141) voi olla keino auttaa niitä Meniere-potilaita, jotka 

kokevat sairautensa vuoksi ahdistusta ja henkistä pahoinvointia. 

 

Terveystiedonhaussa aiemmin potilaiden ensimmäinen kontakti ja usein myös 

ainoa tiedonlähde on ollut hoitohenkilökunta (Colineau & Paris 2010, 141). 

Vaikka tiedonlähteiden määrä on kasvanut, onko osalla potilaista edelleen mie-

likuva, että olennaisin sairautta koskeva tieto tulee saada lääkäriltä. Czajan ym. 

(2003, 557) mukaan lääkärillä on suuri rooli potilaan tiedonhankintaan ja hoito-

päätöksiin osallistamiseen. Heidän mukaansa lääkärin reaktio potilaan diag-

noosia ja hoitoa koskeviin kysymyksiin vaikuttaa voimakkaasti hoitopäätöksiin 

osallistumiseen ja tiedonhankintaan. Neutraali tai positiivinen reaktio saa poti-
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laan hakemaan lisää tietoa monipuolisista lähteistä. On tärkeää pohtia, kuinka 

hoitohenkilökuntaan tukeutuvat potilaat saadaan huomaamaan muut tiedonläh-

teet. Potilaalle tulee kertoa selkeästi, mikäli sairautta koskevan tiedon antami-

nen kuuluu lääkärin sijaan vapaaehtoisille vertaistukihenkilöille ja opastaa poti-

lasta tiedonlähteille. Meniere-potilaan tiedonsaantiin ja henkiseen hyvinvointiin 

tulee kiinnittää enemmän huomiota, jotta Meniere-potilas pysyy toimintakykyi-

senä ja välttää uudet sairaudet. 

 

Meniere-potilaiden terveystiedon käytön vaikuttimet nousevat monista terveys-

tiedonlähteistä. Aiemmin yhdestä tai useammasta lähteestä saatu tieto vaikut-

taa terveystiedon käyttämiseen oman voinnin seurannan ja oireiston jatkumisen 

kautta. Muutokset koskevat pääosin ruokavaliota, stressin vähentämistä ja 

säännöllistä elämää. Longon ym (2010, 334-335) mukaan potilaat tekevät itse-

hoitopäätöksiä tarpeistaan riippuen. Menieren taudin ei-hengenvaarallisen luon-

teen vuoksi potilaat voivat jättää hoito-ohjeet huomiotta kunnes kokemus voin-

nin huononemisesta saa aikaan käyttäytymisen muutoksen. 

 

Tässä tutkimuksessa kaikki haastateltavat hankkivat tietoa, mutta vain osa osal-

listui hoitopäätöksiin. Czajan ym (2003, 556) mukaan tiedonhankinta ei auto-

maattisesti johdakaan hoitopäätöksiin osallistumiseen. Tässä tutkimuksessa 

passiivisesti sekä tiedonhankintaan että hoitopäätöksiin osallistumiseen suhtau-

tuvia potilaita ei löytynyt toisin kuin Czajan ym. (2003, 555-556) ja Longon ym. 

(2010, 337-338) tutkimuksissa. Potilaiden osallistumista hoitoaan koskevaan 

päätöksentekoon tukevat tarpeiden mukaisten palveluiden ja tietojen tarjoami-

nen (Ormandy 2011, 92-93). 

 

Meniere-potilaat auttavat ja tukevat vapaaehtoisesti toisiaan tapaamisten tai 

verkon kautta. Tukea annetaan Meniere-yhdistyksen koulutettuna vertaistuki-

henkilönä tai omaan sairaushistoriaan nojaten. Auttamisen halu nousee koke-

muksesta, että Menieren tautiin liittyvää tietoa täytyy etsimällä etsiä. Kun on itse 

apua saanut, sitä haluaa myös jakaa. Tämä on linjassa Colineaun ja Parisin 

(2010, 156-157) tulosten kanssa. 



91 

 

 

Casen (2012, 160) mukaan terveysinformaatiokäyttäytymisen malleissa pääaja-

tus on, että tiedon myötä käyttäytyminen muuttuu. Tämän tutkimuksen mukaan 

laajimmin tietoa hakevat ottivat eniten osaa hoitopäätöksiin ja testasivat hoito-

ohjeita. Koska Menieren tautia koskevaan tietoon ei voi passiivisesti törmätä, 

huomiota kannattaa jatkossa kiinnittää siihen, kuinka passiivisesti terveystie-

donhankintaan suhtautuville saadaan aikaan terveyskäyttäytymisen muutoksia. 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että tämän tutkimuksen mukaan Meniere-potilaat 

ovat kiinnostuneita monipuolisesta tautiin liittyvästä tiedosta. Tietoa haetaan 

aktiivisesti monista eri lähteistä luotettavuutta arvioiden. Passiivisesti Menieren 

tautiin liittyvää tietoa ei löydy. Eri lähteistä saatu tieto ja oma kokemus taudista 

auttavat käyttämään terveystietoa. Menieren tautiin erikoistuneen lääkärin koh-

taaminen voi olla käännekohta sairauteen suhtautumisessa. Muilta lääkäreiltä 

odotetaan enemmän tietoja taudista tai selkeää ohjausta tiedonlähteille. 

 

Tuloksia tarkastellessa tulee huomioida, että tutkimuksen haastattelupyyntö on 

esitetty Meniere-yhdistyksen tapaamisessa ja tautiin liittyvällä keskustelupalstal-

la. Tästä johtuen voidaan ajatella, että haastateltavat ovat osoittaneet aktiivi-

suutta terveystiedonhankintaan jo valmiiksi. Tuloksista kuitenkin ilmenee, että 

terveysinformaatiokäyttäytyminen ei ole samanlaista kaikilla aktiivisesti tietoa 

hankkivilla. On mahdollista, että toisenlaisella otosjoukolla mukana olisi ollut 

haastateltavia, jotka eivät etsi Menieren tautiin liittyvää tietoa lainkaan. Haasta-

teltavien valintaperusteita tulisi muuttaa, mikäli tiedon välttelyä tai passiivista 

tiedonhankintaa halutaan saada tarkemmin esille. Tämän tutkimuksen puitteis-

sa yhdistykseen tai keskustelupalstoihin kuulumattomien Meniere-potilaiden 

löytäminen ei ollut mahdollista. 

 

Tutkimustulokset ovat luotettavia ja niiden avulla pystyttiin vastaamaan tutki-

muskysymyksiin. Tutkimukseen saatiin riittävästi haastateltavia. Tutkimustulos-
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ten luotettavuutta nostaa tutkimusjoukon monipuolisuus ja informaation kyllään-

tyminen. Kyllääntymisestä voidaan puhua, kun kerätyssä aineistossa alkavat 

toistua samat asiat (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 182). Oleelliset tulok-

set varmistuivat useammasta kuin yhdestä haastattelusta. Johtopäätökset on 

muodostettu useiden haastattelujen antaman aineiston pohjalta. Laadullisena 

tutkimus ei ole yleistettävissä koskemaan kaikkia Meniere-potilaita tai muuta 

sairautta sairastavia potilaita. Tutkimus antaa silti viitteitä Meniere-potilaiden 

terveysinformaatiokäyttäytymisestä. Tutkimus voi toimia alustavana tutkimukse-

na vähän tunnettua, ei hengenvaarallista, mutta kroonista sairautta sairastavien 

terveysinformaatiokäyttäytymisestä. 

6.3 Jatkotutkimuksen aiheet 

Tutkimus avaa monia uusia jatkotutkimuskohteita. Jatkotutkimuksissa voisi sel-

vittää lääkäreiden ja Meniere-potilaiden välistä vuorovaikutusta. Meniere-

potilaan kokema niukka tiedonsaanti voi johtua lääkäreillä olevasta tiedonpuut-

teesta, kiireestä tai vuorovaikutuksen epäonnistumisesta. Tiedon jakamiseen 

voi vaikuttaa, ettei tauti ole hengenvaarallinen. Potilaan näkökulmasta vähän 

tunnettu tauti ja toisinaan rajut oireet saavat ajattelemaan vakavaa sairautta ja 

kaipaamaan tukea.  

 

Voidaan olettaa, että jos aktiivisesti Menieren tautia koskevaa tietoa hankkivat 

eivät passiivisesti siihen törmää, niin passiivisesti tietoa vastaanottavat eivät 

tietoa juurikaan saa. Tämän varmistaminen vaatii kuitenkin lisää tutkimusta. 

 

Lisää tutkimusta tarvitaan myös siitä, miten juuri sairastuneet Meniere-potilaat 

etsivät tietoa sairauteensa liittyen ja tekevät tiedon perusteella muutoksia terve-

yskäyttäytymiseensä. Tämä edellyttää laajaa yhteistyötä esimerkiksi sairaalan 

kanssa, jotta kaikilla Menieren tauti -diagnoosin saavilla on mahdollisuus osal-

listua tutkimukseen. Ajatellussa tilanteessa olisi mahdollista selvittää tarkem-

min, minkä verran Meniere-potilaissa on passiivisesti tai vältellen tiedonhankin-
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taan suhtautuvia. Laajempi tutkimus voisi selvittää yleistettävästi, mitkä ovat 

olennaisia tietoja Menieren taudin alkuvaiheessa. 

 

Suomen Meniere-liiton MeniTuki-ohjelma pyrkii vastaamaan Meniere-potilaiden 

yksilöllisiin tiedontarpeisiin. Tässä tutkimuksessa ohjelma sai joitakin mainintoja. 

Ohjelman käyttöä ja sen vaikutusta sairauden itsehoitoon ja hoitopäätöksiin 

osallistumiseen olisi hyvä tutkia. 
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LIITE 1: HAASTATTELURUNKO 

 

1. taustatiedot  

a. sukupuoli 

b. ikä 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70- 

c. kuka lääkäri diagnosoi tai antoi epäilyn: erikoislääkäri (minkä alan) 

vai yleislääkäri 

d. hoitosuhde: terveyskeskus / aluesairaala, erikoissairaala 

e. kuinka pitkä aika diagnoosista on 

f. sairauden vaihe: aktiivinen / passiivinen ja edellisestä kohtaukses-

ta kulunut aika 

2. tiedon käyttötarkoitus 

a. mihin Menieren tautiin liittyvään tarkoitukseen olet etsinyt tietoa 

yleensä / viimeisen kuukauden aikana ? Kerro vapaasti.  

3. tiedonlähteet 

a. Mistä etsit tietoa, milloin ja mihin tarkoitukseen, mikä on ollut 

olennaisin tiedonlähde 

i. henkilölähteet 

1. korvalääkäri, yleislääkäri, sairaanhoitaja, ravintote-

rapeutti, muu terveydenhuollon ammattilainen 

2. perhe 

3. ystävät 

4. muut Meniere-potilaat 

5. tukiryhmä 

6. muut 

ii. medialähteet 

1. internet: sosiaalinen media, terveyteen keskittyvät 

sivustot, nettilehdet, google, menituki, 

2. painetut julkaisut, kirjat, aikakaus- ja sanomalehdet, 

esitteet, flyerit.. 

3. puhelin 

4. tv, radio, äänitteet, videot 
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5. kirjasto 

6. tapahtumat, konferenssit, koulutukset 

7. organisaatiot 

8. muut 

4. terveysinformaatiokäyttäytyminen 

a. aktiivinen haku 

b. aktiivinen seuranta 

c. passiivinen haku 

d. passiivinen seuranta 

e. tiedon saanti toisen (tiedetyn) henkilön kautta 

f. tiedon välttäminen 

g. käyttäytymisen muuttaminen saadun tiedon perusteella, mikä läh-

de tai tiedontarve aiheutti käyttäytymisen muuttumisen 

h. hoitopäätöksiin osallistuminen 

i. ottaa selvää osallistuu aktiivisesti taudin hoitoon lääkärin 

kanssa 

ii. kuuntelee lääkäriä ja osallistuu taudin hoitoon 

iii. ottaa lääkäriltä kaiken vastaan annettuna, ei keskustele 

hoitopäätöksistä 
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LIITE 2: HAASTATTELUPYYNTÖ 

 

”Hei, 

Teen pro gradu -tutkimusta Meniere-potilaiden tiedonhankinnasta ja terveys-

käyttäytymisestä Oulun yliopiston Informaatiotutkimuksen koulutusohjelmaan. 

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä Meniere-potilaiden tiedontarpeis-

ta, tiedonlähteistä sekä vaikuttavuudesta terveyskäyttäytymiseen.  

 

Tarvitsen 10-14 vapaaehtoista haastateltavaa. Olet sovelias vastaajaksi, mikäli 

sinulla on Menieren tauti -diagnoosi. Olet sovelias haastateltavaksi myös, jos 

olet saanut lääkäriltä vahvan epäilyn Menieren taudista ja sen vuoksi on aloitet-

tu lääkitys. Tautisi voi olla aktiivisessa tai passiivisessa vaiheessa. Tavoitteeni 

on saada kaikenikäisiä haastateltavia niin juuri sairastuneista kuin pitkään sai-

rastaneista. 

 

Haastattelut toteutetaan skypen välityksellä tai tapaamisella, mikäli haastatelta-

va asuu Oulun seudulla. 

 

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Yksittäiset vastaukset eivät käy ilmi 

tuloksista. 

 

Tutkimustani voivat hyödyntää tiedottamisessaan muun muassa Suomen Me-

niere-liitto, Menieren tautia sairastavat ja heitä hoitavat lääkärit ja hoitajat. 

 

Jos haluat osallistua tutkimukseen tai sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteyttä 

facebookin yksityisviestillä tai osoitteeseen ritva.nikola @ student.oulu.fi (jätä 

välilyönnit pois @-merkin ympäriltä). 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

Ritva Nikola” 

 


