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Tulehdukselliset suolistosairaudet eli IBD yleistyvät tuntemattomasta syystä maailman-

laajuisesti, myös lapsilla. IBD:llä tarkoitetaan Crohnin tautia ja colitis ulcerosaa eli haa-

vaista paksusuolen tulehdusta, jotka ovat kroonisia eli parantumattomia sairauksia. Van-

hempien rooli lapsen IBD:n hoidossa on merkittävä, ja tämän tutkielman tarkoituksena 

on kuvailla vanhempien selviytymisvaatimuksia ja selviytymiskeinoja lapsen IBD:stä.  

 

Tutkimus toteutettiin internet-kyselyllä vanhemmille, joilla on alle 17-vuotias IBD:tä sai-

rastava lapsi. Saatekirje ja linkki kyselyyn julkaistiin Crohn ja Colitis ry:n verkkosivuilla 

ja suljetulla IBD:tä sairastavien lasten vanhempien Facebook-ryhmässä. Kyselylomak-

keessa oli kuusi monivalintaista taustakysymystä ja viisi avointa kysymystä. Aineisto 

analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. 

 

Kyselyyn vastasi 31 vanhempaa, josta suurin osa oli äitejä. Aineiston analyysissä muo-

dostettiin kaksi pääluokkaa vanhempien selviytymisvaatimuksista, joista sisäisinä selviy-

tymisvaatimuksina oli huoli, pelko ja epävarmuuden tunne.  Ulkoisia selviytymisvaati-

muksia olivat vaikutukset perheen elämään ja lapsen hoitoon liittyvät selviytymisvaati-

mukset. Vanhempien selviytymiskeinoista muodostettiin kaksi pääluokkaa, joista sisäi-

siin voimavaroihin kuului positiivinen ajattelu, lapsen sairauden hyväksyminen ja oman 

ajan ottaminen. Toiseen pääluokkaan, ulkoisiin voimavaroihin, kuului sosiaalinen tuki ja 

yhteiskunnallinen tuki. 

 

Tutkimuksen aineiston koko oli suhteellisen pieni, mutta tällä laadullisella tutkimuksella 

ei tähdätty yleistettävyyteen. Terveydenhuollolle on tärkeää tietää, millaisista asioista 

vanhempien pitää selviytyä ja miten he selviytyvät silloin kun heidän lapsellaan on IBD, 

jotta he voisivat paremmin tunnistaa ne vanhemmat, jotka tarvitsevat apua selviytymi-

seensä. Tutkielman tuloksia voidaan hyödyntää niin, että terveydenhuollossa kiinnitetään 

huomiota koko perheen hyvinvointiin silloin kun perheessä on IBD:tä sairastava lapsi, 

jotta vanhemmat saavat tukea lapsensa hoitoon ja mahdollisilta ongelmilta vältyttäisiin. 
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The prevalence of inflammatory bowel diseases, shortened IBD, is growing all over the 

world for unknown reasons, also among children. IBD diseases, such as Crohn’s disease 

and colitis ulcerosa, are chronic diseases so there is no cure for them. Parent’s role in 

caring of child with IBD is crucial, and this master’s thesis aims to describe the coping 

demands and coping strategies of parents of children with IBD. 

 

This research was executed by an internet -based questionnaire, which was targeted to the 

parents of children under 17 years with IBD. The invitation letter and the link to the ques-

tionnaire was published in the web-pages of Crohn and Colitis’s support organization and 

in a closed Facebook group for parents of children with IBD. There were six multiple 

choice background-questions and five open questions in the questionnaire. The research 

material was analyzed on an inductive content analysis-method. 

 

There were 31 answers to the questionnaire, most of them by mothers of children with 

IBD. After analyzing and categorizing the answers, there were two main categories 

formed of coping demands. Inner coping demands included constant worries, feelings of 

fear and feelings of insecurity. Outer coping demands included the effects to the family’s 

life and demands that were related to the caring of the sick child. The coping strategies 

were also categorized in two main categories, inner resources and outer resources. The 

inner resources included positive thinking, acceptance of child’s illness and taking one’s 

time for himself. The outer resources included social support and support from the soci-

ety. 

 

For this research there were not a lot of answers, but the goal of this qualitative research 

was not to generalize the results. It is important for the nursing staff to know what kind 

of things parents must cope with and what are their coping strategies. With this 

knowledge it is easier to identify those parents who don’t seem to cope so well and give 

them guidance or direct them forward in a health care system. The results of this research 

can be used to create an understanding of the importance of taking notice to the whole 

family’s well-being when there is a child with IBD in the family, so that the parents are 

supported and potential problems are avoided. 
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1 JOHDANTO 

 

Krooniset tulehdukselliset suolistosairaudet ovat pysyviä, ajoittain uusiutuvia sairauksia, 

joiden syntymekanismia ei tunneta (Färkkilä 2013). Tulehduksellisista suolistosairauk-

sista puhuttaessa käytetään yleensä lyhennettä IBD, joka tulee sanoista inflammatory bo-

wel disease. IBD-sairauksia ovat Crohnin tauti ja haavainen paksunsuolentulehdus eli co-

litis ulcerosa. (Jussila 2014, Silvennoinen ym. 2015.) Länsimaissa tulehduksellisten suo-

listosairauksien määrä on kasvanut (Turunen ym. 2006, Ashorn 2009, Jussila ym. 2012), 

ja varsinkin sairastuminen lapsuusiässä on yleistynyt (Lissauer & Clayden 2002, Silven-

noinen ym. 2015). Myös Suomessa IBD:n esiintyvyys kasvaa (Ashorn 2009, Jussila ym. 

2012, Jussila 2014), mutta syytä siihen ei tunneta (Kolho 2009). Lasten IBD:n esiintyvyys 

Suomessa kasvoi voimakkaasti ajalla 1987 – 2003 (Turunen ym. 2006, Lehtinen ym. 

2011), mutta vuosien 2003 – 2007 aikana esiintyvyyden kasvu on hieman tasoittunut. 

Kuitenkin lievää nousua esiintyvyydessä on edelleen havaittavissa. (Jussila ym. 2012, 

Jussila 2014.) Suomessa oli vuonna 2014 yli 42 000 kroonista tulehduksellista suolisto-

sairautta sairastavaa potilasta, joilla oli lääkkeiden alempi erityiskorvausoikeus, eli colitis 

ulcerosan ja crohnin taudin hoitoon määrätyistä lääkkeistä korvattiin 65%. Näistä yli 

42 000:sta potilaasta alle 15-vuotiaita lapsia oli 510, ja 16-64 vuotiaiden määrä oli yli 33 

000. (Keskinen 2014). 

 

Lasten IBD:n diagnosointi ja hoito ovat muuttuneet viime vuosina, koska aiheesta on saa-

tavilla paremmin tietoa kuin aikaisemmin ja diagnoosia helpottavat suoliston tähystys-

mahdollisuudet ovat parantuneet (Jussila 2014). Lapsuusiän tulehdukselliset suolistosai-

raudet vaativat erityishuomiota, koska ne voivat vaikuttaa lapsen kasvuun epäedullisesti 

ja lääkitys voi aiheuttaa pitkäaikaisvaikutuksia. Tämän vuoksi hoitojen parantamiseen 

panostetaan (Fell 2012, Silvennoinen ym. 2015) ja uusia lääkehoitoja, kuten biologisia 

lääkkeitä, on kehitteillä (Silvennoinen ym. 2015). IBD vaatii lääketieteen erikoisosaa-

mista, joten niiden hoito on keskitetty yliopistollisiin sairaaloihin, varsinkin lasten ja 

nuorten osalta (Kolho 2009). Kroonisen luonteensa vuoksi IBD:n hoito edellyttää paljon 

terveydenhuollon resursseja. On tärkeää tietää IBD:n esiintyvyyden kasvusta, jotta se voi-

daan huomioida erikoissairaanhoidon resursseja suunniteltaessa. (Jussila 2014.) Vanhem-

pien rooli lasten IBD:n hoidossa on tärkeää huomioida, sillä he ovat kiinnostuneita ja 

huolestuneita lastensa hoidosta. He myös tarkkailevat alati lastaan, joten he voivat kertoa 
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hoitohenkilökunnalle lapsen oireista. (Lissauer & Clayden 2002, Pirinen ym.2012.) On 

todettu, että vanhemmilla ja lapsilla on usein eriävät mielipiteet oireiden laadusta, joten 

vanhempien näkemykset tulisi ottaa huomioon lapsen IBD:tä hoidettaessa, muuten jokin 

tärkeä oirekuvaus voi jäädä huomaamatta (Pirinen ym. 2012). 

 

Vaikka vanhempien rooli lasten IBD:n hoidossa on keskeinen, heidän selviytymisvaati-

muksiaan lapsen IBD:stä on tutkittu vähän (Gray ym. 2013), eikä selviytymiskeinoista 

ole olemassa tutkimustietoa (Guilfoyle ym. 2010). IBD:tä sairastavan lapsen hoidosta 

syntyy vanhemmille selviytymisvaatimuksia, sillä he ovat vastuussa lapsen lääkityksistä 

sekä säännöllisistä laboratorio – ja sairaalakäynneistä (Greenley & Cunningham 2009, 

Kunz ym. 2011) ja he seuraavat tarkasti lasten oirekuvaa sekä yleisvointia (Greenley & 

Cunningham 2009). Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvailla vanhempien selviytymis-

vaatimuksia ja selviytymiskeinoja silloin kun heidän lapsensa sairastaa IBD:tä. Saatua 

tietoa voidaan hyödyntää terveydenhuollossa tunnistamaan ne vanhemmat jotka tarvitse-

vat tukea sairaan lapsensa hoidossa. Tietoa tarvitaan, jotta vanhempien tuen tarve osataan 

tunnistaa paremmin (Guilfoyle ym. 2010) ja tutkimustiedon avulla terveydenhuollon hen-

kilökunta pystyy ymmärtämään mistä vanhempien pitää selviytyä ja miten, jotta heitä 

voidaan paremmin tukea IBD:tä sairastavan lapsensa hoidossa.  

 

Perhe on voimavara potilaalle, joten sitä tulisi osata hyödyntää. Kun perhe on mukana 

hoidon toteuttamisessa, voidaan paremmin varmistaa kotona hoidettavan potilaan hoidon 

laatu (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1999), siksi vanhempien ja perheiden hyvin-

vointiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota rutiinisti lapsen IBD.tä hoidettaessa (Herzer 

ym. 2010, Kunz ym. 2011). Suomalaisessa perhepolitiikassa tavoitteena on, että tervey-

denhuoltopalvelut eivät pelkästään seuraa ja edistä lasten, nuorten ja perheiden terveyttä 

ja hyvinvointia, vaan palveluiden tulisi myös tunnistaa tuen tarpeet mahdollisimman var-

hain ja järjestää apua niitä tarvitseville (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013).   
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2 TULEHDUKSELLISET SUOLISTOSAIRAUDET ELI IBD 

 

IBD:n syytä tai syitä ei tunneta, mutta useiden eri tekijöiden on todettu vaikuttavan sai-

rauden kehittymiseen (Abdullah ym. 2013, Silvennoinen ym. 2015). Näitä tekijöitä ovat 

esimerkiksi perimä, infektiot, tupakointi, psyykkiset tekijät, immuunipuolustus ja ravinto 

(Baumgart & Carding 2007). Mitään selvää yhteyttä näiden tekijöiden ja IBD:n puhkea-

misen kanssa ei ole löytynyt (Silvennoinen ym. 2015), mutta IBD:n arvellaan syntyvän 

suolistobakteerien, ympäristö- ja ravintotekijöiden laukaisemana henkilölle, jolla on sii-

hen geneettinen alttius (Abraham & Cho 2009, Färkkilä 2013, Jussila 2014). On arveltu, 

että taudin taustalla on geneettisesti määräytyviä limakalvon immuunijärjestelmän poik-

keavuuksia, jotka johtavat epänormaalin voimakkaaseen immuunivasteeseen suolen nor-

maalia mikrobiflooraa vastaan. IBD:tä sairastavista 5 – 20%:lla on suvussa joko Crohnin 

tautia sairastava tai haavaista paksusuolen tulehdusta sairastava henkilö. IBD:n on todettu 

jatkuvasti lisääntyvän, Suomessa noin 6 % vuosittain. Tavallisin sairastumisikä on 20 - 

35 vuotta. (Färkkilä 2013.) Myös lasten ja nuorten IBD tapausten määrä kasvaa noin 6 – 

8%:n vuosivauhtia, aivan kuten aikuisillakin (Kolho 2013). 

 

IBD:n esiintyvyys liittyy oletettavasti elintasoon, sillä matalan elintason maissa ne ovat 

harvinaisempia (Shikhare & Kugathasan 2010, Jussila 2014), mutta tavallisempia kehit-

tyneissä maissa. Korkeimmat esiintymisluvut tulevat Pohjois-Euroopasta ja Kanadasta. 

Suomessa IBD on tavallisempi pohjoisessa kuin etelässä. (Färkkilä 2013, Jussila 2014.) 

IBD:n oireet alkavat useimmiten vähitellen ja kestävät pidempään kuin normaalissa suo-

listotulehduksessa. IBD:lle on tyypillistä se, että siihen liittyy ajoittaisia pahenemisjak-

soja ja oireettomia jaksoja. Usein lapsuusiän IBD alkaa paksusuolesta, jolloin on vaikea 

tehdä diagnoosi, kummasta tulehduksellisesta suolistosairaudesta on kyse, colitis ulce-

rosasta, Crohnin taudista vai niiden välimuodosta. (Kolho 2014, Silvennoinen ym. 2015.) 

 

2.1 Haavainen paksusuolentulehdus eli colitis ulcerosa 

 

Colitis ulcerosa eli haavainen paksusuolentulehdus on uusiutuva sairaus, jossa paksusuoli 

on tulehtunut ja siinä on haavaumia (Lissauer & Clayden 2002, Silvennoinen ym. 2015). 

Colitis ulcerosa voi olla myös pelkästään peräsuolessa, jolloin sitä kutsutaan proktiitiksi, 

tai osassa paksusuolta, jolloin se voidaan nimetä laajuusasteen mukaan (Silvennoinen ym. 
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2015). Colitis ulcerosa ja Crohnin tauti usein sekoitetaan keskenään, koska ne ovat sa-

mankaltaisia sairauksia. Kuitenkin näillä IBD-sairauksilla on eroavaisuuksia taudin si-

jainnin ja oirekuvan perusteella. Maailmanlaajuisesti colitis ulcerosa on yleisin IBD-tauti. 

(Danese & Fiocchi 2011.) Colitis ulcerosan oireisiin kuuluu verinen ripuli (Di Sabatino 

ym. 2011, Kolho 2014, Silvennoinen ym. 2015), vatsakivut ja painon lasku, tihentynyt 

ulostustarve, veri ulosteen seassa, sekä märän ja liman esiintymistä ulosteessa (Kolho 

2014, Silvennoinen ym. 2015). Muita oireita colitis ulcerosa potilaalla voi olla kyhmy-

ruusu, märkäistä ihottumaa, niveloireita ja silmätulehduksia (Färkkilä 2013, Silvennoinen 

ym. 2015). 

 

2.2 Crohnin tauti 

 

Kaikissa ikäryhmissä on havaittu Crohnin taudin yleistymistä viime vuosina (Jussila 

2014). Tyypillinen puhkeamisikä on 15 – 30 vuotta (Sipponen 2013). Crohnin tautia voi 

esiintyä missä tahansa ruoansulatusjärjestelmässä ja yleisin esiintymiskohta on ohut-

suolessa, mutta osalla potilaista tautia löytyy ruokatorvesta, mahalaukusta tai jopa suusta 

(Sipponen 2013, Kolho 2014, Silvennoinen ym. 2015). Crohnin taudin oireena voi olla 

vatsakivut, ripuli ja kasvun hidastuminen sekä murrosiän myöhästyminen. Suussa ja pe-

räaukossa voi esiintyä haavaumia, mutta tauti voi myös oireilla selittämättömänä kuumei-

luna, niveloireina tai silmätulehduksina sekä suun aftoina ja laihtumisena. (Lissauer & 

Clayden 2002, Kolho 2014, Silvennoinen ym. 2015.) Oirekuva vaihtelee taudin sijainnin 

perusteella (Sipponen 2013) ja joskus Crohnin tauti aiheuttaa suolen tukostaipumusta, 

oksentelua ja peräaukon muutoksia (Silvennoinen ym. 2015).  

 

2.3 IBD:n hoito 

 

Parantavaa hoitoa tulehduksellisiin suolistosairauksiin ei toistaiseksi ole. Lääkehoito on 

kehittynyt 1950-luvulta lähtien, jolloin kortisonin käytöllä saatiin haavaisen paksusuolen-

tulehduksen ennustetta parannettua. (Sipponen 2013.) Lääkehoidon tavoitteena on saa-

vuttaa oireeton tila eli remissio ja ylläpitää sitä mahdollisimman pitkään. Samalla lima-

kalvot saavat aikaa parantua, sairauteen liittyviä komplikaatioita saadaan estettyä ja poti-

laan elämänlaatua parannettua. Lääkehoitoja on erilaisia, jonka valintaan vaikuttaa sai-

rauden laajuus, sijainti ja etenemisriski. (Fell 2012, Sipponen 2013, Silvennoinen ym. 
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2015.) On kuitenkin yleistä, että tauti uusiutuu, eikä millään lääkityksellä saada ylläpi-

dettyä remissiota kovin pitkää aikaa. Ylläpitolääkityksenä ovat 5-ASA-valmisteet, koska 

pelkällä kortisonihoidolla saavutetaan harvoin limakalvojen parantumista. (Sipponen 

2013.)  

 

IBD:n hoidossa tulehdusta lievitetään kortikosteroideilla eli kortisoneilla remission saa-

vuttamiseksi, mutta ylläpitohoitoon ne eivät sovellu (Fell 2012, Sipponen 2013), koska 

niillä on runsaasti sivuvaikutuksia (Kolho 2013, Sipponen 2013, Silvennoinen ym. 2015). 

Yleisimpiä sivuvaikutuksia ovat kasvun viivästyminen lapsilla, (Fell 2012, Kolho 2013, 

Sipponen 2013), kasvojen pyöristyminen, unettomuus, masennus, mielialan vaihtelut, os-

teoporoosi, kaihin kehittyminen silmiin, ihon huono kunto sekä lisääntynyt infektioalttius 

(Sipponen 2013). Ravintoliuosdieetillä tai antibiooteilla voidaan saada tulehdus rauhoit-

tumaan käyttämättä kortisonia (Fell 2012).  

 

Leikkaushoitoa tarvitaan Crohnin taudin komplikaatioissa tukkeumien avaamiseen, fiste-

leihin, lääkehoidon tehottomuuteen ja paiseiden avaamiseen (Lissauer & Clayden 2002, 

Kolho 2013). Yksi kolmannes colitis ulcerosa-potilaista joutuu jossain sairauden vai-

heessa paksusuolen poistoon, mutta se tehdään vain jos on aihetta epäillä suolistosyöpää 

tai tauti ei enää reagoi lääkehoitoon ja on erityisen vaikeaoireinen (Lissauer & Clayden 

2002, Järvinen 2013). Tällöin koko paksusuoli poistetaan ja tehdään ohutsuoliavanne 

joko pysyvästi tai väliaikaisesti. Myöhemmin ohutsuoli voidaan liittää suoraan pe-

räsuoleen, jolloin puhutaan J-pussi-leikkauksesta. (Järvinen 2013.) Tällaiset leikkaukset 

ovat aina pitkän harkinnan tuloksia ja niiden tulee olla perusteltuja, koska leikkauksesta 

voi seurata muita ongelmia, kuten ulosteen pidätyskyvyn heikentymistä ja J-pussin tuleh-

dusta eli ”pussiittia”. (Järvinen 2013, Sipponen 2013, Silvennoinen 2015.) 

 

Muita IBD:hen liittyviä sairaalahoitoa vaativia komplikaatioita ovat suoliston runsas ve-

renvuoto, suolen puhkeama, joka vaatii leikkauksen, striktuurat eli suolen kuroumat jotka 

voivat vaatia leikkauksen, fissuurat eli haavaumat peräaukossa, sekä vaikutukset maksaan 

ja haimaan. Pitkäaikaiseen ja laajalle levinneeseen suolistosairauteen liittyy myös lisään-

tynyt suolistosyövän riski. Tämän vuoksi kolonoskopia eli paksusuolen tähystys tulisi 

tehdä säännöllisesti noin kolmen vuoden välein myös lapsilla. (Färkkilä 2013, Käypä 

hoito-suositus 2014, Silvennoinen ym. 2015.) 
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2.4 Lapsen IBD 

 

Lapset on jaettu ikäryhmiin, jossa vastasyntynyt pikkulapsi on alle vuoden vanha, taapero 

1-2 vuotias, leikki-ikäinen 2-5 vuotias, kouluikäinen on 6-12 vuotias ja nuori 13-16 

vuotta. Lapsen elämään vaikuttaa heidän sosiaalinen, kulttuurinen, psykologinen ja fyy-

sinen ympäristönsä, eli lapsi itse, hänen perheensä ja hänen sosiaalinen ympäristönsä. 

Lapsen maailmaan vaikuttaa sukupuoli, geenit, fyysinen terveys, luonne ja kehitys. (Lis-

sauer & Clayden 2002.) Colitis ulcerosa on yleisempi lapsilla kuin Crohnin tauti ja pojat 

sairastuvat hieman tyttöjä yleisemmin. Tyypillisin ajankohta sairastua on murrosiän kyn-

nyksellä, mutta tauti voi alkaa myös jo vauvaiässä. (Kolho 2013.) Lasten ja nuorten IBD 

on diagnoosivaiheessa yleensä laaja-alaisempi kuin aikuispotilailla (Goodhand ym. 2011, 

Kolho 2013, Silvennoinen ym. 2015) ja huonompi reagoimaan hoitoon tuntemattomasta 

syystä. IBD voi hidastaa lapsen normaalia kasvua ja kehitystä, joka yleensä korjaantuu 

kun suolen tulehdus saadaan rauhoittumaan. (Kolho 2013.) 

 

Lapsuudessa puhjennut IBD oireilee ripulina, aamupainotteisena kiireellisenä ulostustar-

peena ja veriripulina. Jos IBD esiintyy ohutsuolessa, on yleistä ajoittainen kuumeilu, suun 

toistuvat aftat, huulten turvotus, väsymys, vaihtelevat niveloireet ja painon lasku. (Kolho 

2013.) Toistuvat mahakivut ovat lapsilla yleisiä. IBD:n oireisiin liittyy usein mahakipua, 

mutta ripuli on tärkein oire, jonka perusteella voidaan tehdä oikea diagnoosi. Pitkitty-

neeksi ripuliksi luokitellaan 2-3 viikkoa kestänyttä ripulointia. Mitä nuoremmasta lap-

sesta on kysymys, sitä enemmän ulosteen määrä ja koostumus voi vaihdella. Vanhem-

milta täytyy kysellä tarkkaan oirekuvasta, koska vanhemmat voivat joskus pitää ripulina 

löysiä ulosteita. (Ruuska 2013.) Mikäli oireet ovat selkeät ja IBD epäily on vahva, on 

lapselle tehtävä suoliston tähystystutkimus. Lasten ja nuorten tähystystutkimus tehdään 

aina nukutuksessa, ja samalla tehdään sekä kolonoskopia että gastroskopia, jotta Crohnin 

taudin ja colitis ulcerosan erotusdiagnoosi voidaan tehdä. (Kolho 2013, Silvennoinen ym. 

2015.) Crohnin taudin kulku on vaihteleva ja sen takia diagnoosissa voi olla jopa puolen-

toista vuoden viive (Ruuska 2013). 

 

Lapsuusiän IBD:n hoito tulisi olla iänmukaista ja yksilöllistä, joten diagnoosin on oltava 

oikea taudin tyypistä, vakavuusasteesta ja laajuudesta. Joskus vaaditaan ravitsemustera-
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peutin, psykologin ja erikoissairaanhoitajan konsultaatiota tukemaan sairasta lasta ja hä-

nen perhettään. Koska sairaus on luonteeltaan krooninen, on hoidossa huomioitava myös 

niiden mahdolliset pitkäaikaisvaikutukset.. (Fell 2012, Silvennoinen ym. 2015.) Lasten 

IBD:tä hoidetaan periaatteessa samoilla tavoilla kuin aikuisillakin, mutta lääkkeiden si-

vuvaikutusten takia on seuranta tehtävä huolellisesti. Lääkkeet voivat vaikuttaa lapsen 

kasvuun, luustoon tai verenkuvan muutoksiin. (Ruuska 2004, Fell 2012, Silvennoinen 

ym. 2015.) Crohnin taudissa kortisonihoito voidaan korvata enteraalisella ravinnolla (Fell 

2012), jolloin tavanomaista ruokaa ei saa nauttia hoitojakson aikana. Hoito on tehokas, 

mutta voi aiheuttaa psyykkistä kuormitusta. (Kolho 2013.) Colitis ulcerosaa sairastavilla 

lapsilla on usein steroidiriippuvainen tautimuoto, jolloin kortisoni tulisi korvata atsatio-

priinillä (Fell 2012). Lapsi tarvitsee lisäravinteita, jos hänen kasvunsa tai kehityksensä on 

viivästynyt. Ravitsemushoitoa toteutetaan ravintoliuoksin ja käytännössä nenä-mahalet-

kun avulla. (Lissauer & Clayden 2002, Kolho 2013.) 

 

Hoitovastuu lasten IBD:ssä on erikoissairaanhoidossa. Suurin osa lapsipotilaista tarvitsee 

kortisonilääkitystä heti diagnoosivaiheessa, koska IBD oireilee lapsilla usein rajuna. Lap-

sella lääkitys pyritään toteuttamaan mahdollisimman yksinkertaisella annostelulla, jotta 

lääkkeiden ottaminen olisi säännöllistä ja lapset olisivat hoitomyöntyväisempiä. (Good-

hand ym. 2011, Kolho 2013, Silvennoinen ym. 2015.) Paikallishoito toteutetaan kuten 

aikuisillakin, mutta joskus on vaikeaa motivoida lapsi tai nuori peräpuikkojen tai perä-

ruiskeiden kautta annettavaan lääkitykseen (Kolho 2013). 

 

IBD potilaat tuntevat leimaantumista ja häpeää sairaudestaan. He kärsivät usein masen-

nuksesta ja ahdistuksesta, sekä huonosta itsetunnosta. Lisäksi he voivat tuntea olevansa 

riittämättömiä ja kykenemättömiä normaaliin elämään. (Taft ym 2011.) Vanhempien ko-

kema huoli lapsensa jaksamisesta on suurta myös silloin kun tauti on rauhallisessa vai-

heessa. Taudin hoitoon tulisikin kuulua potilaiden ja heidän perheidensä tuki ja neuvonta. 

(Kolho 2013.) Pitkänajan ennuste lapsuusiän IBD:lle on hyvä, ja monet potilaat elävät 

normaalia elämää huolimatta ajoittaisista taudin uusiutumisista (Lissauer & Clayden 

2002, Kolho 2013). 
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3  VANHEMPIEN SELVIYTYMINEN LAPSEN KROONISESTA SAIRAU-

DESTA 

 

Pitkäaikaisesti sairaiden lasten selviytymisen tutkimisessa on käytetty hoitotieteessä La-

zaruksen ja Folkmannin selviytymisteoriaa (Lazarus & Folkman 1984). Sen mukaan sel-

viytyminen voidaan määritellä ajatteluksi ja teoiksi, joiden avulla voidaan hallita ja vä-

hentää yksilön voimavaroja kuormittavia tekijöitä. Siinä käsitellään ihmisen kykyä sietää 

stressiä ja selviytyä stressaavan tekijän tuomasta haasteesta ja seurauksista. (Lazarus & 

Folkman 1984, Folkman & Moskowitz 2004.) Folkmanin ja Lazaruksen (1984) selviyty-

mismalli sisältää kolme eri vaihetta, jossa ensin tunnistetaan selviytymisvaatimukset, sit-

ten selviytymiskeinot ja lopuksi mukaudutaan tilanteeseen (Folkman ym. 1986). Selviy-

tymisprosessi on yksilöllinen, joten selviytymisprosessin lopputuloksena voi olla joko 

onnistunut tai epäonnistunut selviytyminen (Lazarus & Folkman 1984, Folkman ym. 

1986).  

 

Selviytymisvaatimukset voivat olla sisäisiä, kuten omaa itsetuntoa uhkaavia tekijöitä, tai 

ulkoisia, kuten oman läheisen hyvinvointia uhkaavia tekijöitä (Folkman ym. 1986). Sel-

viytyminen voi olla ongelmakeskeistä tai tunnekeskeistä (Dunkel-Schetter ym. 1987, La-

zarus 1993). Ongelmakeskeisessä selviytymisessä pyritään muuttamaan joko tilanteessa 

vallitsevia tekijöitä tai omaa toimintaa ja tunnekeskeisessä selviytymisessä lievittämään 

ongelman tuomaa tunnereaktiota (Folkman ym. 1986). Ongelmakeskeisiä selviytymis-

keinoja ovat sosiaalisen tuen etsintä, ongelmanratkaisu, positiivinen elämänkatsomus ja 

ongelman kohtaaminen (Folkman 1984, Dunkel-Schetter ym. 1987). Sosiaalisen tuen et-

sintä on pyrkimystä etsimään tiedollista tukea, vertaistukea ja henkistä tukea. Ongelman-

ratkaisemisessa etsitään keinoja ratkaista tilanne analyyttisesti ja suunnitelmallisesti. Po-

sitiivisella ajattelulla pyritään henkilökohtaiseen kasvuun ja positiivisten merkitysten et-

simiseen ongelmasta. Siinä saattaa olla myös uskonnollisia sävyjä. Ongelman kohtaami-

seen liittyy pyrkimys muuttamaan tilannetta. Siihen voi liittyä vihamielisyyttä ja riskin-

ottoakin. (Folkman ym. 1986.) 

 

Tunnekeskeisiä selviytymiskeinoja ovat etäisyyden ottaminen ongelmaan, ongelman vä-

hättely, asian välttely, sietäminen ja hyväksyntä. Selviytymiseen voidaan käyttää myös 

itsekontrollia, jota ei luokitella tunne- eikä ongelmakeskeiseksi. (Folkman 1984, Dunkel-
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Schetter ym. 1987.) Etäisyyden ottamisella voidaan yrittää unohtaa koko asia tai olla 

miettimättä sitä liikaa. Välttelevässä tyylissä vallitsee toiveajattelu siitä, että tilanne rat-

keaisi itsestään ja käyttäydytään niin kuin ongelmaa ei olisi. Hyväksyvässä keinossa ote-

taan tilanteesta vastuu ja hyväksytään oma rooli tilanteen hoitamisessa. Itsekontrollilla 

pyritään säätelemään omia tunteita ja tekoja liittyen olemassa olevaan ongelmaan. (Folk-

man ym. 1986.) Selviytymisprosessin lopputuloksena ihminen on yleensä mukautunut 

uuteen tilanteeseen elämässään. (Folkman ym. 1986.) Erilaisia selviytymiskeinoja on pal-

jon, tutkimuksissa voidaan tavata jopa satoja yksittäisiä ajatuksia ja käyttäytymistä liit-

tyen selviytymiseen. Selviytymistutkijoiden tehtävänä onkin löytää yhdistävä tekijä ja ni-

mittäjä eri selviytymiskeinoille, jotta erilaisten tutkimusten tuloksista voidaan keskustella 

niiden yhteisillä nimillä. (Folkman & Moskowitz 2004.)  

 

Tieto lapsen kroonisesta sairaudesta tulee yleensä shokkina vanhemmille ja se aiheuttaa 

epävarmuutta (Taanila 1997, Melnyk ym. 2001, Rao ym. 2004), koska pitkäaikaisesti sai-

raan lapsen hoito on haastavaa vanhemmille (Hentinen & Kyngäs 1995, Baker ym. 2009). 

Lapsen sairauteen liittyvä jatkuva tiedon hankinta auttaa vanhempia selviytymään, vaikka 

he tietävät lapsensa sairaudesta paljon ja osaavat hoitaa sitä oikein (Hummelinck & Pol-

lock 2006). On todettu, että lapsen krooninen sairaus aiheuttaa vanhemmille ahdistusta ja 

jopa masennusta, koska se usein aiheuttaa käytännön ongelmia kotioloissa (Sallfors & 

Hallberg 2003, Van Oers ym. 2014). Lapsen krooninen sairaus vaatii sitoutumista ja voi 

myös aiheuttaa ongelmia vanhempien tai koko perheen välisissä suhteissa (Taanila 1997, 

Baker ym. 2009). Selviytyminen lapsen kroonisesta sairaudesta on monimutkainen pro-

sessi, sillä lapsen sairaus vaikuttaa koko perheeseen ja yksilöt reagoivat stressaaviin ti-

lanteisiin eri tavalla (Azar & Solomon 2001). Perheen sisäiset hyvät suhteet ja perheen-

jäsenten tuki auttaa vanhempia selviytymään (Cuzzocrea ym. 2015). Konkreettista tukea 

vanhemmat haluaisivat kuitenkin enemmän, samoin taloudellista tukea (Hentinen & Kyn-

gäs 1995, Cuzzocrea ym. 2015). Konkreettisen tuen puute näkyy vaikeuksina sairaan lap-

sen hoidossa (Hentinen & Kyngäs 1995, Hentinen & Kyngäs 1998, Rao ym. 2004.) 
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3.1  Pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien selviytymisvaatimuksia 

 

Vanhemmat tarvitsevat arjessaan voimavaroja tukeakseen lapsiaan ja nuoriaan (Pietilä 

1999, Cuzzocrea ym. 2015). Pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien selviytymisvaati-

muksia on useita (Hentinen & Kyngäs 1998, Melnyk ym. 2001, Jurvelin ym. 2005, Baker 

ym. 2209, Cuzzocrea ym. 2015). Lapsen sairauden aiheuttamat tunnereaktiot, sairauden 

hoitaminen ja sairauden kulku, konkreettisen avun tarve, lapsen kehitys, perheen ja sen 

jäsenten asema sekä erilaiset stressitekijät kuuluvat selviytymisvaatimuksiin. Tunnereak-

tioita voivat olla syyllisyyden tunne, pelko lapsen menetyksestä sekä huoli tulevaisuu-

desta ja lapsen hyvinvoinnista. (Hentinen & Kyngäs 1998, Jurvelin ym. 2005, Azar& So-

lomon 2001, Cuzzocrea ym. 2015.) Sairauden hoitoon liittyy myös erilaisia selviytymis-

vaatimuksia, kuten vastuu lapsen ravitsemuksesta ja lääkityksestä, päivärytmin järjestä-

minen ja hoidot kodin ulkopuolella. Lisäksi vanhemmat voivat kokea ahdistusta ja ma-

sennusta sekä vaikeuksia hyväksyä lapsen sairaus. Lapsen pitkäaikaissairaus voi myös 

aiheuttaa muutoksia vanhempien parisuhteessa sekä sairaan lapsen ja hänen sisarustensa 

asemassa. (Jurvelin ym. 2005, Baker ym. 2009.) Riittävä tieto sairaudesta ja sen vaiku-

tuksesta jokapäiväiseen elämään sekä käytännön neuvot auttavat vanhempien välisen 

suhteen ylläpidossa (Taanila 1997, Åstedt-Kurki ym. 1999, Hummelinck & Pollock 

2006). Vanhempien voimavaroihin tulisi kiinnittää terveydenhuollossa huomiota, koska 

jos perheessä on ongelmia, se heijastuu lapseen ja lapsen hoitoon (Kyngäs 1999, Pietilä 

1999, Azar & Solomon 2001). 

 

3.1.1 IBD:tä sairastavien lasten vanhempien selviytymisvaatimuksia 

 

Tutkimuksia vanhempien selviytymisestä lapsen IBD:stä ei ole tehty, mutta tarvetta tut-

kimukselle on (Guilfoyle ym. 2010, Gray ym. 2013). IBD:tä sairastavien lasten elämän-

laatua ja IBD:n vaikutuksia lapsiin on tutkittu (Engström 1999, Cunningham ym. 2007), 

mutta usein jää huomiotta vanhempien hyvinvointi ja elämänlaatu (Guilfoyle ym. 2010). 

Kun perheessä on lapsi, joka sairastaa IBD:tä, vanhempien stressi kasvaa ja perheiden 

hyvinvointi heikkenee aina silloin, kun tauti on aktiivinen ja oireilee paljon (Greenley & 

Cunningham 2009, Guilfoyle ym. 2010, Herzer ym. 2010, Gray ym. 2013). On todettu, 

että kun lapsen tauti on aktiivinen, vanhemmille tuottaa psyykkistä stressiä lääkitykset, 

lääkärissä käynnit, tarkempi oireiden seuranta ja lapsen voinnin tarkkailu. (Greenley & 
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Cunningham 2009, Guilfoyle ym. 2010). Vanhempien stressi liittyen lapsen IBD:hen on 

suurempi silloin, kun perheen sisäiset suhteet ovat ristiriitaiset (Gray ym. 2013).  

 

Vanhemmat käyvät läpi suruprosessin, kun heidän lapsellaan todetaan IBD ja he voivat 

kokea monenlaisia tunteita, kuten vihaa, syyllisyyttä, hämmennystä, pelkoa ja huolia 

(Akobeng ym. 1999). Huolen tunteet liittyvät lapsen tulevaisuuteen ja heidän mahdolli-

suuksiin olla työelämässä (Rabbett ym. 1996, Akobeng ym. 1999, Day ym. 2005, Lind-

fred ym. 2010), koulutukseen, mahdollisuuksiin saada onnellinen parisuhde (Rabbett ym. 

1996, Akobeng ym. 1999, Lindfred ym. 2010), sekä itsenäistyä normaalisti (Akobeng 

ym. 1999, Day ym. 2005). Huolissaan he ovat myös siitä, millainen lapsen terveys tule-

vaisuudessa on ja millaiset sosiaaliset suhteet hänellä tulee olemaan (Day ym. 2005, Lind-

fred ym. 2010). 

 

Huolta vanhemmille aiheuttaa lääkkeiden käyttö lapsen nykyisten oireiden hoidossa (Day 

ym. 2005), sekä niiden sivuvaikutukset nyt ja tulevaisuudessa (Akobeng ym. 1999, Day 

ym. 2005, Lindfred ym. 2010). IBD:n käyttäytymistä ei voida ennustaa (Rabbett ym. 

1996, Akobeng ym. 1999, Day ym. 2005), joten heillä on huoli siitä, joutuuko lapsi mah-

dollisesti leikkaukseen tulevaisuudessa (Akobeng ym. 1999). Huolena heillä on myös se, 

että lapsen IBD:n pahenee, hän sairastuu johonkin muuhun vakavaan sairauteen ja kuolee 

(Rabbett ym. 1996) tai että perheen muut lapset sairastuvat IBD:hen (Akobeng ym. 1999).  

 

Lasten koulunkäynti huolettaa vanhempia ja se, kiusataanko lasta mahdollisesti koulussa 

IBD:n takia. Huolena on myös se, ymmärtävätkö opettajat lapsen sairautta ja sen vallit-

sevaa oiretta, ripulia. Koulunkäyntiä hankaloittaa se, että kouluissa joita lapset käyvät, on 

usein sopimattomat WC-tilat, koska niistä puuttuu yksityisyydensuoja tai ne sijaitsevat 

kaukana luokkatilasta. (Akobeng ym. 1999.) Lisäksi koulun järjestämillä retkillä on huo-

lena se, että pääseekö lapsi WC:hen tarpeen tullen (Rabbett ym. 1996). 

 

Lapsen IBD vaikuttaa vanhempien työelämään negatiivisesti, sillä urakehitykseen voi 

vaikuttaa se, että he joutuvat olemaan usein töistä poissa hoitaakseen lasta kotona kun 

hän voi huonosti. Työnantajan suhtautuminen huolettaa, koska he joutuvat olemaan 

poissa töistä lapsen joutuessa sairaalahoitoon, tai kun he käyttävät lasta sairaalassa kont-
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rollikäynneillä. (Rabbett ym. 1996, Akobeng ym. 1999.) Lisäksi he kokevat olevansa pa-

kotettuja hakemaan ja ottamaan vastaan työ lasta hoitavan yksikön läheltä, jotta välimat-

kat työpaikan ja sairaalan välillä eivät olisi liian pitkiä (Akobeng ym. 1999).  

 

Vanhemmilla voi olla syyllisyyttä siitä, että lapsella on IBD (Akobeng ym. 1999, Day 

ym. 2005), varsinkin jos suvussa esiintyy IBD:tä. He kokevat näin olevansa vastuussa 

lapsen sairaudesta. Jos vanhempien välillä on ristiriitoja, voi esiintyä syyttelyä siitä, että 

on aiheuttanut lapsen IBD:n. Syyllisyyttä tunnetaan myös siitä, kun vanhemmat joutuvat 

lähtemään töihin ja jättämään sairaan lapsen kotiin (Akobeng ym. 1999) ja siitä, että heillä 

ei riitä aikaa tarpeeksi sairaalle lapselle, eikä myöskään perheen muille lapsille ( Lindfred 

ym. 2010). 

 

Lapsen sairastuminen IBD:hen aiheuttaa taloudellisia rasituksia perheelle sairaalamatko-

jen, töistä poissaolojen ja lääkekustannusten takia (Rabbett ym 1996, Lindfred ym. 2010), 

sekä myös ongelmia avioliitossa vanhempien välille (Rabbett ym 1996). Se vaikuttaa 

myös koko perheen elämäntyyliin, sillä lapsen sairastuminen IBD:hen rajoittaa koko per-

heen sosiaalista elämää, sekä vapaa-aikaa (Akobeng ym. 1999, Day ym. 2005).  

 

Vanhemmille on vaikeaa se, että lapsi jolla on IBD, ei välttämättä voi tehdä samoja asioita 

kuin ikätoverinsa, kuten olla yön yli vierailulla ystävän luona, tai harrastaa urheilua sa-

malla intensiteetillä (Rabbett ym. 1996, Day ym. 2005). He ovat myös havainneet lapsen 

käytöksen huonontuneen IBD-diagnoosin jälkeen (Rabbett ym. 1996). Lapsen IBD vai-

keuttaa tulevaisuuden suunnittelua, koska lapsen terveydentilaa ja vointia on vaikea en-

nakoida, joten perheiden lomamatkojen suunnittelu on vaikeaa (Rabbett ym. 1996, Ako-

beng ym. 1999). Vanhemmat toivovat helpompaa pääsyä psykologin puheille, sekä lisää 

tietoa ja koulutusta IBD:stä, jotta he tuntisivat pärjäävänsä lapsen IBD:n kanssa (Day ym. 

2005), mutta lapsensa nykyisestä terveydentilasta he ajattelevat positiivisesti (Day ym. 

2005, Lindfred ym. 2010). Kroonista tautia sairastavien lasten vanhempien hyvinvointiin 

tulisi kiinnittää riittävästi huomiota, jotta he saisivat tukea sairaan lapsensa hoitamiseen 

(Sallfors & Hallberg 2003, Van Oers ym. 2014).  
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3.2 Pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien selviytymiskeinoja 

 

Koska IBD lasten vanhempien selviytymiskeinoja ei ole tutkittu, tässä tarkastellaan pit-

käaikaisesti sairaiden lasten vanhempien selviytymiskeinoja. Pitkäaikaissairaiden lasten 

vanhemmat käyttävät selviytymiskeinoina sosiaalisia aktiviteetteja, perheen sisäisten 

suhteiden ylläpitoa ja erilaisia harrastuksia (Taanila 1997, Åstedt-Kurki ym. 1999). Sel-

viytymiskeinoina voidaan käyttää myös huumoria (Åstedt-Kurki ym. 1999, Dowling 

2002), sairauden hyväksymistä (Hentinen & Kyngäs 1998, Åstedt-Kurki ym. 1999, Azar 

& Solomon 2001) ja vapaata tunteiden ilmaisua (Taanila 1997, Hentinen & Kyngäs 1998, 

Åstedt-Kurki ym. 1999, Baker ym. 2009). Muita selviytymiskeinoja voi olla lapsen sai-

rauden ajattelun välttäminen tai uskontoon turvautuminen (Cuzzocrea ym. 2015), realis-

tinen ajattelu lapsen sairaudesta (Baker ym. 2009), sekä toivo lääketieteen kehittymisestä 

niin, että lapsen hoito paranee tai lapsi itse paranee (Azar & Solomon 2001).  

 

Selviytymistä auttaa, jos saa tarpeeksi tietoa sairaudesta (Taanila 1997, Melnyk ym. 2001, 

Hummelinck & Pollock 2006), joten hoitohenkilökunta voi osaltaan olla parantamassa 

tiedon antamista ja mahdollistaa vanhempien selviytymistä (Melnyk ym. 2001). Myös 

positiivinen elämänasenne ja positiivinen ajattelu (Taanila 1997, Azar & Solomon 2001, 

Baker ym. 2009, Cuzzocrea ym. 2015), perheen sisäiset hyvät ja yhteistyökykyiset välit 

(Taanila 1997, Pietilä 1999, Baker ym. 2009), sosiaalisen tuen saanti ja kommunikaatio 

auttaa vanhempia selviytymään (Taanila 1997, Kyngäs 1999, Azar & Solomon 2001). 

Lisäksi perheiden hyvinvointia parantaa yhteinen ajanvietto (Åstedt-Kurki ym. 1999, Ba-

ker ym. 2009). Vanhemmilla voi olla myös omia harrastuksia ja tapoja viettää vapaa-

aikaa, jolloin hän voi ottaa aikaa itselle. Se tukee vanhemman jaksamista ja antaa voima-

varoja arkeen. (Taanila 1997, Åstedt-Kurki ym. 1999.) Selviytymistä voi myös auttaa 

normaalin arjen eläminen päivä kerrallaan (Azar & Solomon 2001).  
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4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla millaisia selviytymisvaatimuksia ja selviy-

tymiskeinoja vanhemmilla on, kun heillä on tulehduksellista suolistosairautta eli IBD:tä 

sairastava lapsi.  

 

Tutkimustehtävät ovat: 

 

1. Millaisia selviytymisvaatimuksia vanhemmilla on liittyen lapsensa 

IBD:hen? 

2. Millaisia selviytymiskeinoja vanhemmilla on selviytyäkseen lapsensa 

IBD:stä? 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa vanhempien selviytymisvaatimuksista ja sel-

viytymiskeinoista. Tietoa voidaan hyödyntää terveydenhuollossa tunnistamaan ne van-

hemmat jotka tarvitsevat tukea sairaan lapsensa hoidossa ja ymmärtämään mistä vanhem-

pien pitää selviytyä ja miten, jotta heitä voidaan paremmin tukea IBD:tä sairastavan lap-

sensa hoidossa. Siten vanhempien ja perheiden mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua 

ja näin ennaltaehkäistä suurempia ongelmia.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, koska aihetta haluttiin tarkastella ilmiön 

ymmärtämisen näkökulmasta ja koska aiheesta ei ole paljon hoitotieteellistä tietoa. Tut-

kimuksen tieteenfilosofinen perusta on fenomenologis-hermeneuttinen, koska fenomeno-

logisessa filosofiassa tavoitellaan ihmisten kokemuksien kuvausta ilmiönä ja hermeneut-

tisessa filosofiassa pyritään ymmärtämään ja tulkitsemaan ilmiötä. (Metsämuuronen 

2006, Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, Tuomi & Sarajärvi 2009, Polit & Beck 

2012.) 

 

5.1  Tutkimusmenetelmät 

 

Laadullisen tutkimuksen yksi aineistonkeruumenetelmistä on avoin kysely (Kyngäs ym. 

2011), jota käytettiin tässä tutkimuksessa, koska haluttiin tietää mitä ihminen ajattelee ja 

miten hän toimii (Kylmä ym. 2003, Cypress 2015). Ilmiöstä haluttiin tietoa tutkittavien 

omasta näkökulmasta (Kylmä ym. 2003), joten kyselyssä esitetyt kysymykset olivat 

strukturoimattomia ja tutkittavat tuottivat vastaukset itse (Lauri & Kyngäs 2005, Kylmä 

& Juvakka 2007, Cypress 2015). Avoimilla kysymyksillä saatiin tietoa tutkimukseen 

osallistuvien kokemuksista sensitiivisestä aiheesta hienovaraisesti (Aho 2011).  

 

Tutkimus toteutettiin internet-kyselynä, koska tutkimus-aihe on sensitiivinen ja omista 

kokemuksista ei välttämättä haluta puhua (Metsämuuronen 2006, Kankkunen & Vehvi-

läinen-Julkunen 2009) ja sillä tavoitettiin vanhempia ympäri Suomea (Kylmä & Juvakka 

2007, Heikkilä ym. 2008, Polit & Beck 2012). Internetissä tehdyn kyselytutkimuksen 

etuna on se, että se ei vaadi kustannuksia (Heikkilä ym. 2008, Polit & Beck 2012), vas-

taajat pysyvät anonyymeinä ja tutkijan läsnäolo ei vaikuta tutkittavan vastaamiseen (Polit 

& Beck 2012). Internet-kysely on nopea ja ympäristöystävällinen, joustava ja helppokäyt-

töinen (Heikkilä ym. 2008), sekä sen avulla saadaan tietää tutkittavien kokemuksia juuri 

sillä hetkellä kuin he kirjoittavat niitä (Aho & Kylmä 2012) ja vastaukset saadaan kirjal-

lisessa muodossa (Kylmä & Juvakka 2007). Haittapuolena internetin kautta tehtävässä 

kyselyssä on se, että on vaikea tietää vastaajien määrää etukäteen (Heikkilä ym. 2008, 

Polit & Beck 2012). 
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5.2  Aineiston keruu 

 

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat tulehduksellista suolistosairautta sairastavien alle 17-

vuotiaiden lasten vanhemmat. Aineisto kerättiin tekemällä webropol-ohjelmalla interne-

tin kautta avoimia kysymyksiä sisältävä kysely niiden lasten vanhemmille, joilla on alle 

17-vuotias IBD:tä sairastava lapsi. Ikärajaus tehtiin sen vuoksi, että kiinnostuksen koh-

teena olivat ne IBD:tä sairastavien lasten vanhemmat, jotka asuvat samassa taloudessa 

IBD:tä sairastavan lapsensa kanssa. Kyselyssä vanhemmat vastasivat avoimiin kysymyk-

siin omin sanoin, millaisia selviytymisvaatimuksia lapsen IBD aiheuttaa vanhempien nä-

kökulmasta ja millaisilla keinoilla he niistä selviytyvät. (Metsämuuronen 2006, Polit & 

Beck 2012.)  

 

Tämä tutkimus toteutettiin yhteistyössä Crohn ja Colitis ry:n kanssa, joka on IBD:tä sai-

rastavien oma yhdistys Suomessa. Se on valtakunnallinen tulehduksellista suolistosai-

rautta sairastavien tuki- ja edunvalvontajärjestö. Yhdistys on myös Eurooppalaisten 

Crohn ja colitis – yhdistysten liiton, EFCCA:n jäsen. Crohn ja colitis ry antaa tietoa tu-

lehduksellisista suolistosairauksista sekä vertaistukea sairastuneille. Lisäksi yhdistys 

kouluttaa vertaistukihenkilöitä, jotka järjestävät alueellisia tapahtumia ja antavat vertais-

tukea sähköpostitse tai puhelimitse. Crohn ja colitis ry:llä on omia tukihenkilöitä myös 

vanhemmille, joiden lapsella tai lapsilla on IBD. Yhdistyksellä on myös sosiaalisessa me-

diassa, Facebookissa, oma suljettu ryhmä IBD:tä sairastavien lasten vanhempien vertais-

tukikeskusteluja varten. Yhdistys julkaisee myös jäsenlehteä, jossa julkaistaan uusimpia 

tutkimuksia liittyen tulehduksellisiin suolistosairauksiin, ilmoitetaan tulevista Kelan tai 

Crohn ja colitis-liiton järjestämistä sopeutumisvalmennuskursseista ja muista tapahtu-

mista, sekä julkaistaan tarinoita IBD:tä sairastavien elämistä. (Crohn ja colitis ry 2015.) 

 

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Crohn ja Colitis ry:n kanssa niin, että saatekirje (Liite 

1) ja linkki IBD:tä sairastavien lasten vanhemmille suunnattuun verkkokyselyyn (Liite 2) 

julkaistiin Crohn ja Colitis ry:n verkkosivuilla sekä IBD:tä sairastavien lasten vanhem-

pien suljetulla Facebook-sivustolla. Kyselyssä (Liite 2) oli kaikkiaan 11 kysymystä, joista 

ensimmäiset 6 oli monivalintaisia taustakysymyksiä ja loput avoimia kysymyksiä, joihin 

oli mahdollista kirjoittaa vapaasti vastauksensa. Kysely oli avoinna kahden viikon ajan ja 
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kyselyn saatekirje (Liite 1) oli myös tämän ajan nähtävillä Crohn ja Colitis ry:n verkko-

sivuilla, joihin on vapaa pääsy myös niille, jotka eivät ole Crohn ja Colitis ry:n jäseniä, 

sekä Facebookissa IBD:tä sairastavien lasten vanhempien suljetussa keskusteluryhmässä.  

 

Kyselyssä (Liite 2) vanhemmilta kysyttiin taustatietoina onko vastaaja isä vai äiti, vai 

vastasivatko he kyselyyn yhdessä. Taustatiedoissa kysyttiin myös, montako lasta heidän 

taloudessaan asuu, ja moniko heistä sairastaa IBD:tä, sekä minkä ikäinen sairas lapsi on. 

Lisäksi kysyttiin lapsen IBD-diagnoosia ja vuotta, jolloin lapsi on diagnosoitu. Näillä ky-

symyksillä haluttiin varmistaa, että vastaajat kuuluvat kohderyhmään. Vanhempien sel-

viytymisvaatimuksia selvitettiin kysymällä lapsen sairauden tilasta, miten lapsen IBD 

vaikuttaa vanhempien elämään ja mitä vanhemmat ajattelevat IBD:tä sairastavan lapsensa 

tulevaisuudesta. Selviytymiskeinoja selvitettiin kysymällä millaisia selviytymiskeinoja 

vanhemmilla on ja millaista tukea tai apua vanhemmat haluaisivat selviytymiseensä. 

 

5.3  Aineiston kuvailu 

 

Kysely esitestattiin kahdella henkilöllä ja nämä vastaukset otettiin mukaan aineistoon, 

koska kysymyksiin ei tehty muutoksia. Vastauksia tuli kaikkiaan 31. Suurin osa vastan-

neista oli IBD:tä sairastavan lapsen äitejä ja kaikki olivat vastanneet kyselyyn yksin. Vas-

tanneiden vanhempien perheissä oli 1-4 lasta ja kaikissa perheissä oli yksi IBD:tä sairas-

tava lapsi. IBD:tä sairastavien lasten iät vaihtelivat 4-16 vuoden välillä ja lapsen IBD oli 

diagnosoitu vuosien 2003-2015 välillä, osa lapsista oli jo pitempään sairastanut IBD:tä ja 

osalla oli diagnoosi saatu vuoden 2015 aikana. Vastanneiden vanhempien IBD:tä sairas-

tavien lasten diagnooseina oli sekä colitis ulcerosaa että chronin tautia. Muutaman lapsen 

diagnoosi oli välimuotoinen koliitti, eli oli epäselvää onko tauti colitis ulcerosaa vai chro-

nin tautia, tai proktiitti. Osalla vastanneiden vanhempien lapsilla tauti oli remissiossa, 

osalla oli oireiluvaihe menossa. 

 

Kaikki vastaajat olivat vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Tulostettuna vastauksia oli kaik-

kiaan 18 sivua, joista 4 sivua vastauksia taustakysymyksiin, jotka olivat monivalintaisia. 

Avoimiin kysymyksiin vastauksia tuli tulostettuna kaikkiaan 14 sivua, kirjasinfonttina 

Times New Roman, fonttikokona 12, rivivälinä 1,5 ja sivun reunukset oikealta ja vasem-

malta, sekä ylhäältä ja alhaalta 2,5 cm. 
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5.4  Aineiston analyysi 

 

Aineisto analysoitiin induktiivisella eli aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, jolla pyri-

tään luomaan ilmiöstä tutkimusaineiston avulla teoreettinen kokonaisuus (Kylmä ym. 

2003, Elo & Kyngäs 2008, Tuomi & Sarajärvi 2009). Induktiivinen sisällönanalyysi so-

veltuu hyvin analyysimenetelmäksi silloin, kun tutkimusaihe on sensitiivinen ja tutkitta-

vasta aiheesta ei ole aikaisempaa tutkimusta olemassa (Elo & Kyngäs 2008, Kyngäs ym. 

2011). Induktiivinen sisällönanalyysi perustuu induktiiviseen päättelyyn, jota ohjaavat 

tutkimustehtävät ja tutkimuksen tarkoitus. Analyysissä haetaan vastausta tutkimustehtä-

viin ja pyritään kuvaamaan ilmiö teoreettisesti tiivistetyssä muodossa. (Kylmä & Juvakka 

2007, Elo & Kyngäs 2008, Tuomi & Sarajärvi 2009, Polit & Beck 2012.) Teoreettisen 

kuvauksen tavoitteena on se, että sitä voidaan hyödyntää käytännön toiminnan ohjaami-

sessa (Kylmä ym. 2003). 

 

Aineisto analysoitiin manuaalisesti (Kylmä & Juvakka 2007) niin, että aluksi aineisto lu-

ettiin läpi useita kertoja, jotta opittaisiin tuntemaan se perinpohjaisesti. Tämän jälkeen 

aineistoa luettiin niin, että samalla tehtiin alleviivauksia ja merkintöjä sivujen reunoihin. 

Näin aineistosta haettiin tutkimustehtävien mukaisia analyysiyksikköjä ja tehtiin karkeita 

ryhmittelyjä. (Metsämuuronen 2006, Elo & Kyngäs 2008, Polit & Beck 2012.) Sen jäl-

keen aineiston alkuperäisilmaisuja pelkistettiin eli redusoitiin ja kerättiin toiselle paperille 

luokkiin ryhmittelyä eli klusterointia varten niin, että samaa tarkoittavat ilmaisut kerättiin 

samoihin luokkiin. Samalla luokat nimettiin. (Kylmä & Juvakka 2007, Elo & Kyngäs 

2008, Polit & Beck 2012.)  

 

Analyysiä jatkettiin abstrahoimalla, eli muodostamalla käsitteellistämisen avulla ala-

luokista yläluokkia, jotka myös nimettiin. Lopuksi vielä yläluokat yhdistettiin pääluokiksi 

ja edelleen yhdistäviksi luokiksi, jotka nimettiin tutkimustehtävien mukaisesti selviyty-

misvaatimuksiksi ja selviytymiskeinoiksi (Elo & Kyngäs 2008, Tuomi & Sarajärvi 2009). 

Pääluokista sisäiset ja ulkoiset selviytymisvaatimukset muodostettiin yhdistävä luokka 

vanhempien selviytymisvaatimukset. Sisäisille selviytymisvaatimuksille muodostettiin 

kolme yläluokkaa ja kahdelle yläluokalle kolme alaluokkaa ja yhdelle yläluokalle kaksi 

alaluokkaa. Ulkoisille selviytymisvaatimuksille muodostettiin kaksi yläluokkaa ja kum-

mallekin yläluokalle kolme alaluokkaa. 
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Pääluokista sisäiset ja ulkoiset voimavarat muodostettiin yhdistäväksi luokaksi vanhem-

pien selviytymiskeinot. Sisäisille voimavaroille muodostettiin kolme yläluokkaa ja jokai-

selle yläluokalle kaksi alaluokkaa. Ulkoisille voimavaroille muodostettiin kaksi yläluok-

kaa ja jokaiselle yläluokalle kolme alaluokkaa. 

 

Induktiivisessa sisällönanalyysissä käytettiin apuna käsitekarttoja, jotta pystyttiin hah-

mottamaan tutkimustehtävien mukaiset kokonaisuudet ja sen osat yhtä aikaa (Metsä-

muuronen 2006, Elo & Kyngäs 2008). Laadullisen tutkimuksen piirteisiin kuuluu se, että 

jokainen tutkimus on erilainen eikä sisällönanalyysin toteuttamiseen ole olemassa tarkkaa 

mallia (Cypress 2015), joten jokainen tutkija tekee omat ratkaisunsa (Elo & Kyngäs 

2008). Alkuperäinen aineisto on kulkenut vierellä koko analyysin ajan niin, että sieltä on 

tarkistettu ilmaisuja, jotta pelkistetyt ilmaukset ovat varmasti luokiteltu oikein (Tuomi & 

Sarajärvi 2009). 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tulokset esitetään tutkimuskysymyksittäin niin, että ensin kuvaillaan vanhempien selviy-

tymisvaatimuksia ja sitten vanhempien selviytymiskeinoja. 

 

6.1  IBD:tä sairastavien lasten vanhempien selviytymisvaatimuksia 

 

Ensimmäisen tutkimustehtävän tarkoituksena oli kuvailla millaisia selviytymisvaatimuk-

sia vanhemmilla on silloin, kun heillä on IBD:tä sairastava lapsi. Vanhemmilta kysyttiin 

lapsen oireiluista, miten lapsen IBD vaikuttaa heidän elämäänsä sekä mitä he ajattelivat 

IBD:tä sairastavan lapsensa tulevaisuudesta. (Liite 2). Selviytymisvaatimuksista muodos-

tettiin kaksi pääluokkaa, jotka ovat vanhempien sisäiset selviytymisvaatimukset ja van-

hempien ulkoiset selviytymisvaatimukset. (Kuvio 1) 

 

   Pääluokka               Yhdistävä luokka 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. IBD:tä sairastavien lasten vanhempien selviytymisvaatimuksia. 

 

6.1.1  Vanhempien sisäiset selviytymisvaatimukset 

 

Vanhempien tunteista muodostettiin alaluokkia, joista lapsen tulevaisuus, lapsen fyysinen 

vointi ja lapsen henkinen jaksaminen muodostettiin yläluokka jatkuva huoli. Alaluokista 

lapsen oireilun uhka, IBD:n komplikaatioiden uhka ja leikkauksen uhka muodostettiin 

yläluokka pelon tunteet. Alaluokista voimattomuuden tunne ja henkisen tuen puute muo-

dostettiin yläluokka epävarmuuden tunne. Pääluokaksi muodostettiin vanhempien sisäi-

set selviytymisvaatimukset. (Kuvio 2) 

 

Vanhempien sisäiset  

selviytymisvaatimukset 

Vanhempien ulkoiset 

 selviytymisvaatimukset 

 

IBD:tä sairastavien lasten 

vanhempien selviytymis-

vaatimuksia 
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Alaluokka          Yläluokka      Pääluokka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Vanhempien sisäiset selviytymisvaatimukset. 

 

Yläluokka jatkuva huoli jaettiin kolmeen alaluokkaan, lapsen tulevaisuuteen, lapsen fyy-

siseen vointiin ja lapsen henkiseen jaksamiseen. (Kuvio 3) 

 

Alaluokka               Yläluokka       

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Vanhempien jatkuva huoli. 

 

Vanhemmilla on erilaisia huolia kun heidän lapsellaan on IBD, huolimatta siitä onko lap-

sen IBD remissiossa vai onko oireiluvaihe menossa. Huolen aiheena on lapsen koulutus 

ja opiskelu, koska lapsella voi tulla paljon poissaoloja ja myöhästelyjä koulusta. Lisäksi 

 

Jatkuva huoli 

Lapsen tulevaisuus 

Lapsen fyysinen vointi 

Lapsen henkinen jaksaminen 

 

Jatkuva huoli Lapsen fyysinen vointi 

Lapsen henkinen jaksaminen 

Lapsen tulevaisuus 

Oireilun uhka 

Komplikaatioiden uhka 

Leikkauksen uhka 

 

Pelon tunteet 

Voimattomuuden tunne  

Epävarmuuden 

tunne 

 

 

 

Vanhempien  

sisäiset 

 selviytymis-

vaatimukset 

Henkisen tuen puute 
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vanhempia huolettaa vaikuttaako lapsen IBD opiskeluihin ja miten IBD käyttäytyy tule-

vaisuudessa. Tulevaisuuden huolena on myös se, miten lapsen ammatinvalinta onnistuu 

ja miten hän kykenee olemaan työelämässä. Vanhempia huolettaa myös lapsen sosiaaliset 

suhteet ja tulevaisuudessa perheen perustaminen, sekä se, miten lapsi itse jaksaa IBD:nsä 

kanssa. Huolena tulevaisuudesta on lisäksi se, voiko lapsi käydä armeijaa, miten lapsi 

itsenäistyy ja onko hoitoon siirtyminen aikuisten yksikköön sujuvaa. 

  

…huoleni on iso, miten nuori jaksaa opiskella, miten hän saa työpaikan… miten sai-

raus vaikuttaa hänen ihmissuhteisiinsa, seurusteluun, mahdollisiin lapsiin, jaksaako 

hän oman sairauden kanssa… 9.3 

 

…Miten hän pärjää tulevaisuudessa? ... Pysyykö tauti aisoissa? … Onko lapseni si-

dottu Suomeen vai voiko lähteä esim. opiskelemaan ulkomaille? 9.19 

 

…joskus mielessä käy huoli tulevaisuudesta, esim. armeija. Toki syöpäriskikin mieti-

tyttää… 9.24 

 

Hoito siirtyy aikuispuolelle vuoden sisällä. Se on iso muutos… Se jännittää. 9.23 

 

Huolta aiheuttaa lapsen fyysinen vointi, sillä taudille tyypillisesti oireiluvaiheiden vaih-

televuus aiheuttaa sen, että lapsen vointi voi vaihdella päivittäin. Lapsen oireilu saattaa 

olla pitkäkestoista ja remissiota ei saada aikaan lääkityksestä huolimatta ja vahvat oireet, 

kuten ripulointi monta kertaa päivässä, veri-ripuli, vatsakivut ja kuumeilu aiheuttavat 

huolta. Vanhemmat ovat huolissaan myös lapsella olevista liitännäissairauksista ja niiden 

hoidoista, sekä lapsen väsymyksestä. 

 

Jatkuva huoli, pelko ja suru. Stressi lapsen voinnista on läsnä koko ajan...8.6 

 

Lapsi ripuloi ja suoli vuotaa verta, hän on väsynyt ja lämpöilee. Urheiluharrastuksen 

on joutunut jättämään taas tauolle ja koululiikuntaan ei jaksa osallistua… Koulupäivän 

jälkeen kotona lepää. Mahakipuja vaihtelevasti… 7.9 

 

Remissiota ei ole koettu koskaan kuuden sairaanaolovuoden aikana. Verta on ulos-

teessa aina ja on nytkin… 7.14 

 

…Vatsakipuja, huonoa oloa, väsymystä, nivelkipuja… Tauti on ollut alusta asti vai-

keahoitoinen. Kortisonia hän on syönyt yli viisi vuotta elämästään… 7.31 

 

Lapsen henkinen hyvinvointi ja miten lapsi itse jaksaa kaikkien hoitojen ja sairautensa 

kanssa huolettavat vanhempia. Lapsen kokemat kivut ja se, miten lapsi jaksaa henkisesti 
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niiden kanssa aiheuttaa huolta, sillä sairauden kroonisen luonteen vuoksi kipuja tulee ole-

maan läpi elämän. He ovat huolissaan siitä, miten lapsi jaksaa henkisesti seuraavan oirei-

luvaiheen, tai sen, että remissiota ei ole näkyvissä ja elämässä ei tunnu olevan iloa. Van-

hempia, joiden lapsilla IBD on ollut remissiossa jo pitkään, huolettaa se, miten lapsi itse 

ymmärtää sairauden vakavuuden vaikka onkin tällä hetkellä oireeton. Myös lapsen minä-

kuvan kehitys, varsinkin kun voimakas lääkitys aiheuttaa turvotusta ja leikatuilla lapsilla 

arvet muistuttavat taudista, huolettaa heitä. 

 

… Sairaus on myös henkisesti haastava: miten uskaltaa lähteä kouluun, kavereille, jos 

”vatsa temppuilee”, tulee kiire vessaan, käykö vahinko jne…  8.3 

 

… lapsen hyvinvoinnista on tietysti jatkuva huoli. Varsinkin henkisestä puolesta, jota 

keskussairaalassa ei hoideta, vaan pelkästään somaattista puolta. 8.18 

 

… lapsi kohdistaa pahan olonsa sairauden huonoina päivinä tai tutkimuspäivinä mi-

nuun… Mutta äitihän saa aina osansa.. 8.23 

 

… Lääkehoito tuskin kuitenkaan auttaa loppuelämää… Lapseni oli aika nuori sairau-

den puhjetessa… nyt on ollut remissiossa lääkityksen avulla jo vuosikaudet ja hän ei 

kunnolla ymmärrä välttämättä sairautensa luonnetta… 8.22 

 

… Kortisonin aiheuttama turvotus harmittaa, lapsi ei halunnut koulukuvauksesta omia 

kuviaan, kun häpeää kuukasvoisuutta… 7.31 

 

… jos tilanne taas huononee… lapsen/nuoren elämänhalu menee; henkiset asiat ovat 

usein vaikeampia kuin fyysiset kivut ... Tytär häpeää vatsansa arpia, toivottavasti oppii 

niiden kanssa elämään. 9.27 

 

Sisäisenä selviytymisvaatimuksena vanhemmilla on pelon tunteet. Pelkoja tunnetaan oi-

reiluvaiheen alkamisesta, IBD:n komplikaatioista ja siitä, että lapsi joutuu leikkaukseen. 

(Kuvio 4) 

 

  Alaluokka                Yläluokka 

 

 

  

  

 

Kuvio 4. Vanhempien pelon tunteet. 

Oireiluvaiheen alkaminen 

IBD:n komplikaatiot 

Leikkauksen uhka 

 

Pelon tunteet 
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Vanhemmat pelkäävät jatkuvasti lapsen oireiluvaiheen alkamista ja/tai sen pahenemista. 

Vaikka lapsen IBD olisi remissiossa, he pelkäävät oireilun alkamista, sekä oireilun mu-

kanaan tuomaa stressiä ja sitä, millaisia liitännäissairauksia lapselle tulee.  

 

… Nytkin vaikka taudissa menossa rauhallinen vaihe niin huoli on silti läsnä kokoajan, 

lähinnä seuraavaa pahenemisvaihetta kauhulla odottaen. 8.8 

 

… Mutta kyllä sitä kuitenkin pelkää että milloin tulee taas pahenemisvaihe. 9.21 

 

IBD:n arvaamattomuuden vuoksi ei voi tietää miten sairaus käyttäytyy ja vanhemmat pel-

käävät että lapsen sairaus pahenee. Lisääntyneen suolistosyövän riskin vuoksi he pelkää-

vät myös että lapselle tulee syöpä. Lääkkeiden käytön sivuvaikutukset niin itse IBD:n 

hoidossa, mutta myös liitännäissairauksien hoidossa aiheuttavat pelkoa. Komplikaatioi-

den pelko voi joskus olla jopa lapsen kuoleman pelkoa, sillä vaikka tauti itse ei ole kuo-

lemaan johtava, se voi pahetessaan saada aikaa esimerkiksi voimakkaan tulehdustilan, 

johon voi kuolla.  

 

… sairauden paheneminen pelottaa ja mahdolliset siihen liittyvät komplikaatiot ja toi-

menpiteet.. 9.22 

 

Suuresti pelottaa myös liitännäissairaudet… 9.25 

 

..tauti on niin vakava ja hallitsematon, että sitä miettii kuinka kauan pienen lapsen keho 

kestää jatkuvaa tulehdusta ja immunosupressoreja. 9.14 

 

… se voi aiheuttaa tilanteita mihin kuolee. Nuorena sairastuneen riski syöpään on suu-

rempi kuin aikuisena sairastuneen… Mitä jos tulee suoliperforaatio tai niin paha tu-

lehdus, että kuolee? Solusalpaajan käyttö myös lisää syöpäriskiä … niin moni asia 

pelottaa. 9.28 

 

Vanhemmat pelkäävät myös että lapsi joutuu leikkaukseen, sillä leikkauksessa on aina 

riskinsä. Pelon aiheena on lisäksi se, että leikkauksia tulee useampia tai että lapsi saa 

avanteen. Heitä pelottaa myös mahdollisen j-pussileikkauksen onnistuminen.  

 

Välillä pelottaa, jos sairaus pahenee tai joutuuko hän joskus leikkaushoitoon..9.7 

 

Tulevaisuus pelottaa. Pysyykö tauti aisoissa? Miten lääkkeet vaikuttavat muuhun eli-

mistöön? Joudutaanko leikkaamaan…? 9.19 

 

… entä jos annan luvan poistaa paksusuolen nyt ja myöhemmin käy ilmi että ohutsuol-

takin pitää leikata. Koko suolta ei voi poistaa… 9.28 

 

… pelko takaraivossa, että mitä seuraavaksi… pysyykö j-pussi kunnossa… 9.26 



26 

 

 

 

 

Vanhemmilla on voimattomuuden tunteita ja henkisen tuen puutetta liittyen lapsensa 

IBD:hen. Näistä alaluokista muodostettiin yläluokka epävarmuuden tunne. (Kuvio 5) 

 

  Alaluokka               Yläluokka 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Vanhempien epävarmuuden tunne. 

 

Vanhempien tunne siitä, että lapsen sairaus on kokoajan taustalla vaikuttamassa perheen 

elämään, vaikka lapsen sairaus olisi remissiossa ja täysin oireeton, aiheuttaa voimatto-

muutta. IBD:n arvaamattomuuden ja kroonisen luonteen vuoksi taudin kanssa on elettävä 

jatkuvassa epävarmuudessa siitä, millainen seuraava päivä on. Vanhemmat tuntevat voi-

mattomuutta jatkuvaan varautumiseen siihen, että lapsen vointi voi äkisti huonontua. Voi-

mattomuutta tunnetaan myös siitä, että kun lapsi voi huonosti, elämä pyörii sairauden 

ympärillä ja heillä ei ole aikaa itselle ja omalle elämälle.  

 

IBD on aina taustalla… Ajoittain sitä ei muista, mutta kyllä se siellä on..  8.1 

 

Joka päivä tulee jotain uutta tai muuta tämän sairauden mukana. 8.11 

 

… koska ei taas tiedä kuinka pahaksi se menee ... elämä pelkistyy sairaalan ja kodin 

väliin, kaikki muu jää pois. Jatkuva epävarmuus…Vanhempien jaksaminen välillä 

haasteellista, voimat kovilla. 8.9 

 

…omiin harrastuksiin ei ole aikaa.. 8.14 

 

Vanhemmat kokevat voimattomuutta siitä, että lapsi kärsii, eikä asialle ole mitään tehtä-

vissä. Raskaana koetaan se, että lapsella on kovia kipuja, eikä vanhempi voi häntä auttaa. 

Voimattomuutta tunnetaan myös siitä, että lasta on pakko lääkitä, vaikka se aiheuttaa ki-

pua. 

 

…vanhempana sisällään kokee ajoittain valtavaa huolta, tuskaa, väsymystä jne. lapsen 

kärsimyksestä. 8.10 

 

Voimattomuuden tunne 
 

Epävarmuuden tunne 

Henkisen tuen puute 
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Kipuja enkä voi auttaa 8.5 

 

..koska saadaan kerta-annoskynään neula tai aine, mikä ei kirvelisi… oman lapsen sa-

tuttaminen vaikka se onkin hänen parhaakseen ei tunnu mukavalta. 8.23 

 

nivelkivut jaloissa haittaavat normaalitekemistä… tietynlainen huoli on mielessä koko 

ajan… tietyllä lailla odottaa koska taas tulee pahempi vaihe ja kuinka siitä selvitään. 

8.2 

 

Vanhemmat eivät saa tarpeeksi henkistä tukea lapsensa IBD:n hoitoon ympäristöltä. He 

joutuvat selittämään lapsensa olevan sairas, kun lapsen sairaus ei näy päällepäin, esimer-

kiksi täydessä linja-autossa kun lapsi tarvitsee istumapaikan jos hän on heikossa kun-

nossa. He tuntevat olevansa yksin lapsen sairauden kanssa, varsinkin jos vanhempi on 

yksinhuoltaja tai jos tukiverkostoa ei ole. Lasta hoitavalta lääkäriltä ja sairaalalta saadaan 

liian vähän tukea, sillä vanhempia kohdellaan välinpitämättömästi.  

 

… Moni ympärillä oleva ihminen ei ymmärrä että kun lapsi näyttää olevan ok, hän on 

oikeasti tosi sairas… 8.11  

 

… Sairaus ei näy ulkoapäin, mutta muut ihmiset ei aina bussissa ymmärrä, että tarvit-

see istumapaikan… 8.28 

 

Sairaalasta/hoitopaikasta sen sijaan olemme saaneet sangen vähän tukea ja hoitosuh-

teemme lääkäriin on huono… 8.3 

 

Vanhempien ympärillä on paljon tuttujakin ihmisiä, jotka eivät ymmärrä mistä IBD:ssä 

on kyse. Lapsen näyttäessä päällepäin terveeltä ei esimerkiksi koulussa aina oteta lapsen 

kipuja todesta.  

 

… Välillä koulun ja sairaalan kanssa puun ja kuoren välissä… 8.12 

 

… Lähipiiri ei ole edelleenkään ymmärtänyt sairauden lopullisuutta sekä siihen liitty-

viä riskejä ja haasteita… 8.25 

 

… millä saa esim. koulun ymmärtämään että kipu on todellista… 11.5 

 

6.1.2  Vanhempien ulkoiset selviytymisvaatimukset 

 

Lapsen IBD vaikuttaa vanhempien ja koko perheen arkeen monella eri tavalla. Vanhem-

pien ulkoisista selviytymisvaatimuksista muodostettiin alaluokat oireilun seuranta, lapsen 
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lääkitys ja lapsen ruokavalio, joista muodostettiin yläluokka lapsen IBD:n hoitoon liitty-

vät vaatimukset. Vanhempien ulkoisista selviytymisvaatimuksista muodostettiin alaluo-

kat perheen vapaa-aika, vanhempien sosiaalinen elämä ja vanhempien työ, joista muo-

dostettiin yläluokka lapsen IBD:n vaikutus perheen elämään. Pääluokaksi muodostettiin 

vanhempien ulkoiset selviytymisvaatimukset. (Kuvio 6) 

 

  Alaluokka        Yläluokka        Pääluokka 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6.  Vanhempien ulkoiset selviytymisvaatimukset. 

 

IBD:tä sairastavan lapsen hoitoon liittyy selviytymisvaatimuksia. Näistä selviytymisvaa-

timuksista muodostettiin alaluokat oireilun seuranta, lapsen lääkitys ja lapsen ruokavalio. 

(Kuvio 7)  

 

  Alaluokka                Yläluokka 

   

 

 

 

 

 

Kuvio 7. Lapsen IBD:n hoitoon liittyvät selviytymisvaatimukset. 

 

Oireilun seuranta 

Lapsen lääkitys 

Lapsen ruokavalio 

 

Lapsen IBD:n hoitoon 

liittyvät selviytymisvaati-

mukset  

Lapsen lääkitys 

Lapsen ruokavalio 

Oireilun seuranta 
 

Lapsen IBD:n 

hoitoon liittyvät 

selviytymisvaati-

mukset 

Vanhempien sosiaalinen elämä 

Vanhempien työ 

Perheen vapaa-aika  

Lapsen IBD:n 

vaikutus per-

heen elämään 

 

 

 

Vanhempien ul-

koiset selviyty-

misvaatimukset 
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Lapsen oireilu ja IBD:n hoito on vanhemmille raskasta, koska IBD on arvaamaton ja sen 

käyttäytymistä on vaikea ennakoida. Lapsen oireilu saattaa olla ripulointia useita kertoja 

päivässä, joskus lapsi ripuloi myös verta ja hänellä voi olla kipuja. Lapsella voi olla myös 

voimakasta väsymystä ja kuumeilua tai lämpöä. Vanhemmille on tärkeää seurata lapsen 

oireilua, jotta he tietävät itse mihin suuntaan tauti on menossa ja osaavat kertoa lasta hoi-

tavalle lääkärille todellisen tilanteen. Myös ne vanhemmat, joiden lapsilla IBD on remis-

siossa, kokevat raskaana taudin arvaamattomuuden ja sen, että lapsen vointia tarkkailee 

tahtomattaan. 

 

… Wc-käyntejä noin 10/vrk, myös yöllä. Vatsakipuja, huonoa oloa, väsymystä, nivel-

kipuja… 7.31 

 

… Vointi vaihtelee – välillä parempi, välillä huonompi, mutta täysin oireettomia aikoja 

ollut vähän. 7.3 

 

…Oireiden seuranta koko päiväistä, pahimmillaan vuorokaudessa 30 veriripulikertaa, 

parhaimmillaan 3-4… 8.28 

 

 … Jatkuvasti sitä tarkkailee paljonko vessakäyntejä on ja miltä kuullostaa… 8.2 

 

Lapsen oireilu voi olla jatkuvaa tai päivittäin vaihtelevaa. Vanhemmille on vaikeaa se, 

että joskus lääkehoidosta ei ole hyötyä, vaan oireet jatkuvat lääkityksestä huolimatta. 

Lapsella voi olla myös liitännäissairauksia, kuten niveloireita ja iho-oireita, joiden hoi-

dosta he vastaavat. 

 

… Näyttää siltä, ettei lääkitys auta. Huomenna tarkoitus mennä polille lääkärin juttu-

sille, että mitä tehdään. 7.12 

 

…Kuume ei saa nousta ja muutenkin vointia on jatkuvasti seurattava… Hän on laih-

tunut, ja kalpea, hiukset tippuu jne. Pienempi sisko on jo nyt isompi, ikäeroa on 

1v8kk… 8.11 

 

… Lasta hoitaa gastron lisäksi reumatologi sekä ortopedi/kirurgi cu:sta johtuvien li-

säsairauksien takia. 8.13 

 

Vanhempien vastuulla on huolehtia siitä, että lapsi ottaa lääkkeensä. Pienempien lasten 

osalta he seuraavat vierestä, että lapsi ottaa lääkkeet, isommille lapsille vanhempi voi 

annostella lääkkeet valmiiksi dosettiin. Joidenkin lääkitysten annostelu tuntuu heistä epä-

mukavalta, kuten annostelu peräsuolen kautta, joka voi tuntua lapsesta epämiellyttävältä, 

tai pistoksena, kun pitää satuttaa omaa lastaan, joka myös pelkää pistosta. 
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… Kortisonia (Prednisolon) ei voida laskea alle 10 mg:n, koska oireet pahenevat. Il-

taisin Entocort-peräruiske… 7.31 

 

… siirtyminen biologiseen lääkkeeseen (reilun 2v sitten) on ollut taistelun paikka- ja 

taistelu jatkuu, aina kahden viikon välein… Lapsi ei vieläkään suostu itse pistämään… 

8.23 

 

Säännöllistä aamuheräämistä lääkkeiden vuoksi, lääkkeenantoja 2-3 krt/vrk:ssa… 8.28 

 

Melkein murrosikäisenä tytöllä on ikävää iltaisin Supon laitto, äiti laittaa… 8.15 

 

Vanhemmat huolehtivat lapsen lääkärikäynneistä, jolloin he raportoivat lääkärille oirei-

luista ja voinnista sekä lääkityksestä. Lääkärikäynteihin he joutuvat usein motivoimaan 

lapsiaan, sillä käynnit voivat olla epämukavia ja pelottavia lapsille. Lisäksi he huolehtivat 

lapsen säännöllisistä laboratoriokäynneistä ja mahdollisista ravitsemusterapeutilla käyn-

neistä. Tämän lisäksi vanhemmat pitävät yhteyttä lasta hoitavaan sairaalaan tarpeen mu-

kaan puhelimitse. 

 

… Lääkeannoksen tarkistaminen kasvun mukaisesti ja määräaikainen korotettu korti-

sonikuuri ovat auttaneet… 7.25 

 

Jatkuvasti labrakokeita, lääkärissä käyntejä, fysioterapiaa… Lapsella lääkitys alentaa 

vastustukykyä ja jatkuva lääketitraus aiheuttaa useita labrakäyntejä… 8.13 

 

… Lääkäri- ja tutkimuskäyntejä on paljon, lapsen motivoiminen ja tsemppaaminen 

niihin, lääkityksestä huolehtiminen… 8.10 

 

…äitiä tarvitaan. Ei osaa vielä hoitaa itse lääkitystä säännöllisesti… On niin paljon 

hoitohenkilöitä että yhteydenpito kaikkiin osapuoliin ei onnistu nuorelta… 8.29 

 

Lapsen ruokavaliosta on huolehdittava, mikäli on todettu allergioita tai testaamalla ha-

vaittu erilaisten ruoka-aineiden pahentavan tai parantavan oireilua. Vanhemmat kokevat 

haastavana kaupassa käynnit ja ruuanlaiton, jotta ruoka olisi varmasti sopivaa IBD:tä sai-

rastavalle lapselle ja lapsen ruokavaliota voidaan suunnitella ravitsemusterapeutin 

kanssa. Heidän tehtävänään on huolehtia, että lapsi ylipäätään syö jotain, sillä lapsilla voi 

olla ruokahaluttomuutta. 

 

…Kahviloissa ja ravintoloissa haaste löytää sopivaa ruokaa. Paino laskee herkästi, ra-

vitsemusta suunnitellaan yhteistyössä ravitsemusterapeutin kanssa. 8.28 
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…Lapsemme ruokavalio on laktoositon ja gluteeniton joka täytyy ottaa huomioon joka 

päivä ruoan laitossa. Ulkona syömiset ovat välillä hankalia kun lasta harmittaa ettei 

saa samaa kuin muut…8.2 

 

… Ruokavalion huomioiminen ja kokeileminen, miten sillä voisi helpottaa lapsen oi-

reita… 8.10 

 

Ruokailut haastavia, mikään ei tahdo maistua. Aikuisen huolehdittava, muuten syömi-

nen jäisi kokonaan… 8.16 

 

Lapsen IBD vaikuttaa koko perheen elämään. Vaikutuksista muodostettiin alaluokat per-

heen vapaa-aika, vanhempien sosiaalinen elämä ja vanhempien työ. (Kuvio 8) 

 

 Alaluokka                 Yläluokka 

 

 

 

 

 

Kuvio 8. Lapsen IBD:n vaikutus perheen elämään. 

  

Lapsen IBD vaikuttaa perheen vapaa-aikaan niin, että kaikki harrastukset ja muut menot 

on suunniteltava lapsen voinnin mukaan. Lapsen harrastukset ja menot päätetään usein 

päivä kerrallaan, koska edellisenä päivänä on vaikea tietää kykeneekö lapsi seuraavana 

päivänä lähtemään mihinkään. IBD:n arvaamattomuuden vuoksi perheiden on vaikeaa 

suunnitella menojaan ennakkoon, sillä ne voivat peruuntua, jos lapsi on liian huonovoin-

tinen lähteäkseen mukaan. Myös matkojen suunnittelu on vaikeaa, sillä lapsen terveyden-

tilaa on vaikea ennakoida. Lisäksi on aina huomioitava se, että WC on lähellä jonne lapsi 

pääsee tarpeen tullen. 

 

Sairaus on mukana koko ajan elämässämme, niin nuoren itsensä kuin meidän vanhem-

pien (ja myös isosiskon)… 8.3 

 

… Kaikki perheen suunnitelmat menevät sairauden mukaan, mitään ei voi kauas suun-

nitella koska ei tiedä mikä pojan vointi silloin… ei lomamatkoja yms. kun tauti ak-

tiivi… Pitäisi pitää itsestään ja parisuhteestaankin huolta, sairaasta lapsesta ja hänen 

sisaruksistaankin. Rankkaa on. 8.9 

 

Perheen vapaa-aika 

Vanhempien sosiaalinen elämä 

Vanhempien työ 

 

Lapsen IBD:n vaikutus 

perheen elämään 
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Koko perhe ”sairastaa” IBD-lapsen rinnalla. Tauti rajoittaa hyvin paljon elämäämme, 

matkustelua… harrastamista… ainoastaan lenkillä pääsen käymään viikonloppuisin… 

8.14 

 

Matkoja täytyy miettiä tarkemmin: missä käydään, onko WC lähellä. 8.30 

 

Vanhempien vapaa-aikaan kuuluu yhteydenpito lapsen harrastuksiin, sekä kouluun, jol-

loin he informoivat lapsen terveydentilasta ja poissaoloista. Joskus he joutuvat avusta-

maan lasta koulumatkoissa, jos hän on heikossa kunnossa eikä kykene esimerkiksi pyö-

räilemään koulumatkaa.  

 

 Koulun retkipäivien suunnittelu haastavaa, esim. metsässä ei ole vessaa jos hätä yllät-

tää… 8.28 

 

… urheilun joutunut lopettamaan , koulusta joutuu olemaan poissa. 8.18 

 

… Kouluun runsaasti yhteydenpitoa, harrastuksen valmentajaan yhteydenpito. Sairau-

desta puhutaan lähes kaikkien kanssa… 8.9 

 

Vapaa-ajan tekemisiä tulee suunnitella tarkemmin, riippuen taudin aktiivisuus vai-

heesta. Koulumatkoja tarvitsee avustaa aika-ajoin, kun matkaa on 2,5 km joten sitä ei 

kävellä eikä pyöräillä huonossa vaiheessa… 8.2 

 

Vanhempien sosiaaliset suhteet kärsivät varsinkin silloin, kun lapsella on oireiluvaihe tai 

oireet ovat jatkuvia. Heistä voi olla vaikeaa lähteä kauas kodin ulkopuolelle, mikäli lapsi 

on kovin huonovointinen ja haluavat olla lapsen tukena kotona. He ovat usein väsyneitä 

ja huolissaan lapsen voinnista, eivätkä halua tavata ketään. Vanhempien matkaan vierai-

lulle aikova lapsi saattaa jännittää sitä, että joutuuko hän käymään wc:ssä, joten helposti 

jäädään lapsen kanssa kotiin eikä vierailulle lähdetä ollenkaan. Vanhemmat myös her-

kästi välttelevät sosiaalisia kontakteja silloin, jos lapsella on immunosupressiivinen lää-

kitys, sillä silloin lapselle tarttuu herkästi erilaiset tartuntataudit, eivätkä he halua ottaa 

sitä riskiä. Mikäli lapsen sairauden hoito kuormittaa vain toista vanhempaa, voi avioliitto 

kärsiä ja johtaa avioeroon. 

 

… minä äitinä en voi lähteä kovin kauaksi aikaa pois kotoa… 8.11 

 

… Äiti joustaa aina… Omat sosiaaliset suhteet kärsii. En jaksa, enkä halua lähteä min-

nekään kun ei jaksa… 8.12 

 

… Koska äiti alkaa elää omaa elämää? 8.29 
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Kun yhdellä lapsella on pitkäaikaissairaus, toki se vaikuttaa koko perheeseen, pikku-

veljeen ja lasten isään, joka päättikin ottaa suuremman etäisyyden asioihin ja näin tuli 

vastaan avioero… 8.20 

 

Työelämän ja pitkäaikaissairaan lapsen hoidon yhdistäminen voi olla vanhemmille vai-

keaa. He usein tekevät erilaisia ratkaisuja työelämän suhteen, kuten irtisanoutuvat työs-

tään, jotta he voivat hoitaa IBD:tä sairastavaa lastaan kotona tai siirtyvät tekemään osa-

aikatyötä. He ottavat myös palkattomia vapaapäiviä töistä aina lapsen lääkärikäynneille 

ja laboratoriokäynneille. Työelämä voi olla hyvin joustamaton jos työntekijällä on pitkä-

aikaissairas lapsi, joka vaatii paljon työstä poissaoloja. 

 

…minä aloitin tekemään 6 h päivää kun lapsi ei jaksa olla päiväkodissa yli 8 tuntia… 

8.11 

 

… nyt teen puolikasta työviikkoa, jotta selviän lähes viikottaisista lääkäri- ja labra-

käynneistä… 8.28 

 

… Jäin pois vakituisesta työstä, kun lapsen tilanne huononi. Halusin olla lapsen tu-

kena… 8.31 

 

… Vuodet erittäin vaikeita taudin, työn ja nuoremman sisaruksen hoidon järjestämisen 

kanssa… Työnantaja ei tullut yhtään vastaan… 10.27 

 

…Tämä on väsyttävää, koska yli kymmenen vuotiaan lapsen sairauden takia ei voi olla 

työstä pois. Lomapäiviä olen joutunut käyttämään lääkäriaikojen takia. Talviloma 

meni tutkimuksissa. 8.15 

 

6.2  IBD:tä sairastavien lasten vanhempien selviytymiskeinoja 

 

Vanhemmilta kysyttiin millaisia selviytymiskeinoja heillä on selviytyäkseen lapsensa 

IBD:stä. Heiltä myös kysyttiin, millaista apua tai tukea he kokevat tarvitsevansa jotta he 

selviytyisivät paremmin.(Liite 2) Selviytymiskeinoista muodostettiin kaksi pääluokkaa, 

sisäiset voimavarat ja ulkoiset voimavarat. (Kuvio 9)  
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 Pääluokka              Yhdistävä luokka 

 

 

 

 

 

Kuvio 9. IBD:tä sairastavien lasten vanhempien selviytymiskeinoja. 

 

6.2.1  Vanhempien sisäiset voimavarat 

 

Selviytymiskeinoista muodostettiin alaluokat usko lapsen tulevaisuuteen ja luottamus 

lääketieteen kehittymiseen. Näistä muodostettiin yläluokka positiivinen ajattelu. Ala-

luokista tiedon kerääminen ja pyrkimys normaaliin arkeen muodostettiin yläluokka lap-

sen sairauden hyväksyminen. Alaluokista itsestä huolehtiminen ja yksin mietiskely muo-

dostettiin yläluokka oman ajan ottaminen. Pääluokaksi muodostettiin vanhempien sisäiset 

voimavarat. (Kuvio 10) 

 

   Alaluokka       Yläluokka        Pääluokka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 10.  Vanhempien sisäiset voimavarat. 

 

Sisäiset voimavarat 

Ulkoiset voimavarat 

 

IBD:tä sairastavien lasten 

vanhempien selviytymis-

keinoja 

Usko lapsen 

 tulevaisuuteen 

Luottamus  

lääketieteeseen 

Pyrkimys  

normaaliin arkeen 

 

Positiivinen 

ajattelu 

Tiedon  

kerääminen 

 

 

Lapsen sairauden 

 hyväksyminen 

 

 

 

Vanhempien 

sisäiset  

voimavarat 

Itsestä 

 huolehtiminen 

Yksin mietiskely 

 

Oman ajan  

ottaminen 



35 

 

 

 

 

Positiivinen ajattelu auttaa vanhempia selviytymään lapsen IBD:stä. Alaluokiksi muo-

dostettiin usko lapsen tulevaisuuteen ja luottamus lääketieteen kehittymiseen. (Kuvio 11) 

 

  Alaluokka              Yläluokka 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 11. Positiivinen ajattelu. 

 

Vaikeinakin aikoina positiivinen ajattelu auttaa vanhempia selviytymään. He ajattelevat 

positiivisesti lapsen voimavaroista niin, että kovat kokemukset IBD:n kanssa ovat vah-

vistaneet lasta niin, että hän tulee pärjäämään elämässä, joka puolestaan auttaa vanhem-

paa selviytymisessä.  

 

… Haluan ajatella, että sairaus on myös vahvistanut tytärtäni. Jotkin asiat eivät ehkä 

ole mahdollisia, mutta monet asiat ovat jos tahtoa on!... 9.27 

 

… Olen usein miettinyt, miten sitkeä lapseni onkaan. Moni aikuinen olisi ehkä jäänyt 

sängyn pohjalle… 8.3 

 

…toisaalta tiedän lapseni olevan vahva ja neuvokas… 9.9 

 

Vanhemmat luottavat siihen, että omien kokemustensa kautta lapsella on hyvät voimava-

rat tulevaisuuteen, sillä he osaavat arvostaa pieniäkin hyviä asioita elämässä. Elämästä 

voidaan löytää positiivisia asioita, esimerkiksi voidaan iloita siitä, että lapsi pääsee kou-

luun, eikä hänen tarvitse mennä sairaalaan. Vanhemmat myös omalla toiminnallaan ha-

luavat vahvistaa lapsen voimavaroja esimerkiksi keksimällä yhdessä kivaa tekemistä hy-

vinä päivinä ja kannustamalla häntä huonoina aikoina. Heillä on myös luottamus tulevai-

suuteen ja omaan lapseen niin, että asiat hänellä tulevat sujumaan. 

 

…Toisaalta positiivinen asia on, ettei sairaalahoitoja ole ollut, hoito on hyvää ja vas-

tauksen kysymyksiin saa helposti… Ei ole lapsen syy, että jos sairastaa, asiat järjesty-

vät. 8.19 

 

Usko lapsen 

tulevaisuuteen 
 

Positiivinen ajattelu 

Luottamus lääketieteen  

kehittymiseen 
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… uskon, että hän osaa hoitaa itseään hyvin ja on motivoitunut huolehtimaan itses-

tään… Pääasiassa luotan siihen, että poikani oppii elämään tasapainoista ja hyvää elä-

mää sairaudestaan huolimatta… 9.17 

 

Tyttären tukeminen joka tavalla tekee hänestä vahvemman ja pärjäävämmän tulevai-

suudessa. 10.19 

 

Vanhemmilla on myös vahva usko siihen, että lapsi pärjää tulevaisuudessa ja heillä on 

toivo paremmasta. Heille on tärkeää elää täysillä sairaudesta huolimatta ja uskoa siihen, 

että lapsi voi elää tulevaisuudessa normaalia elämää. Kun lapsella on parempi vaihe sai-

raudessaan, vanhemmat kokevat sen hyvin voimaannuttavana ja uskoa antavana siihen, 

että taudin kanssa selvitään.  

 

… Mutta ajattelen, että hän saa ja pystyy elämään aivan samanlaisen elämän kuin 

kaikki muutkin. En usko sairauden vaikuttavan harrastuksiin tai ammatinvalintaan. 9.7 

 

… Toisaalta pitää elää tässä hetkessä, eikä pelätä pahinta. 8.25 

 

… Onneksi on mahdollista opiskella uusi ammatti, jos aluksi valittu käy hankalaksi… 

9.31 

 

… Haluan myös ajatella positiivisesti ja elämämme ei pyöri sairauden ympärillä. 10.7 

 

Oma asenne – kyllä tästä selvitään… on sitä pahempaakin..  10.23 

 

 

Toivoa paremmasta tulevaisuudesta halutaan pitää yllä niin lapsille kuin vanhemmille. 

Positiivisella ajattelulla ylläpidetään lapsen elämänhalua, joka on vanhemmille tärkeää.  

Lapsi itse on heille ilon lähde ja välittämisellä ja rakkaudella saadaan myös lapsi usko-

maan positiivisesti tulevaisuuteen ja pidettyä lapsen sekä vanhemman pelkoa loitolla. Li-

säksi he haluavat, että lapsi oppii itse huolehtimaan omasta sairaudestaan, sillä sen avulla 

lapsi saa uskoa tulevaisuuteen ja oppii elämään sairautensa kanssa. Lapsen toivon ja elä-

mänhalun ylläpidon avulla hän itsenäistyy ja oppii elämään sairauden kanssa helpottaen 

vanhemman arkea.  

 

Psyykkaus… Rakkaus ja välittäminen… Normaalin ja aika vapaan elämän sallimi-

nen/viettäminen. Turhien rajoitteiden välttäminen, koska elämän halua täytyy löytyä 

ja ylläpitää tavalla tai toisella juuri nyt… nyt luodaan pohjaa sille elämän halulle, joka 

kenties tulevaisuudessa joutuu koetukselle… 10.20 

 

… Ennen kaikkea lapsen tukeminen, tsemppaaminen, kuuleminen, elämän eläminen 

täysillä sairauden kanssa… 8.10 

 



37 

 

 

 

 

… Yritän opettaa lasta pikkuhiljaa vastaamaan omasta hoidostaan, en siis jätä häntä 

yksin, mutta annan hänen kantaa vastuuta joistain pienistä asioista… 9.13 

 

Lääketieteen edistymiseen ja uusien hoitojen kehittämiseen IBD:n hoidossa uskotaan. 

Lapsen sairauden seuranta ja säännölliset kontrollit rauhoittavat vanhempia. Usko ja toivo 

uusien ja parempien lääkityshoitojen ja leikkaushoitojen tuloon ja luottamus siihen, että 

lapsen sairaus rauhoittuu tulevaisuudessa ja hoidon avulla lapsi elää ihan normaalia elä-

mää auttavat heitä. Lisäksi vanhemmilla on luottamus lääketieteen tutkimustyöhön, jolla 

saadaan enemmän tietoa IBD:stä, niin on toivoa saada selville IBD-sairauksin syntyme-

kanismi ja sitä kautta voitaisiin kehittää hoitoja, jopa parantava hoito.  

 

… se, että sairautta seurataan ja kontrolloidaan säännöllisesti… 10.7 

 

… olen kovinkin luottavainen siihen, että kun tiedon määrä taudista lisääntyy, niin 

saamme aina paremmat lääkkeet ja ehkä jonain kauniina päivänä parantavankin hoi-

don. 9.1 

 

… Toivon jotain hyvää lääkettä, joka todella auttaisi kyseiseen sairauteen ja että joku 

tutkija keksisi sen, mistä sairaus johtuu ja miten sitä voi tehokkaasti hoitaa. Uskon että 

sekin päivä vielä joskus tulevaisuudessa koittaa… 9.3 

 

Vanhempien sisäiset voimavarat auttavat selviytymisessä. Alaluokista tiedon kerääminen 

ja normaali arki muodostettiin yläluokka lapsen sairauden hyväksyminen. (Kuvio 12) 

 

   Alaluokka              Yläluokka 

 

 

 

 

Kuvio 12. Lapsen sairauden hyväksyminen. 

 

Tiedon kerääminen lapsen IBD:stä, varsinkin taudin alkuvaiheessa, on tärkeää vanhem-

mille. He haluavat olla ajan tasalla uusista tutkimuksista ja niiden tuloksista, jotta he tie-

tävät mitä uutta IBD:n tutkimuksessa on tullut esille. Lisäksi he etsivät tietoa ravitsemuk-

sesta ja muista keinoista helpottaa lapsen oireilua, jotta he voisivat kokeilla toimiiko 

keino oman lapsen kohdalla. 

 

Tiedon kerääminen 

Normaali arki 

 

Lapsen sairauden 

hyväksyminen 
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… Itse tutkin ja seuraan sairauden tutkimustyötä ja sen eri hoitomuotoja, mutta en 

puhu niistä lapsen kuullen. 8.7 

 

Otan ja etsin tietoa koko ajan… kaikki tieto pitää itse hakea, välillä lääkärikin tuntuu 

olevan ihan pihalla… kirjastosta olen lainannut lääkärikirjoja… 10.11 

 

… tutkimustiedon etsiminen ja lukeminen… 10.14 

 

Olen itse hoitotyön ammattilainen…  osaan etsiä luotettavaa tietoa, mikä rauhoittaa… 

10.22 

 

… Alussa tiedon kerääminen oli tärkeää… 10.31 

 

Vanhemmat saavat liian vähän tietoa IBD:stä ja sen hoitovaihtoehdoista. Lisää tietoa he 

haluaisivat lääkityksistä ja niiden pitkäaikaisvaikutuksista sekä kehitteillä olevista, ken-

ties tulevista hoidoista. Heistä olisi hienoa jos olisi mahdollista nähdä asiantuntijaluentoja 

internetin välityksellä. 

 

Lisää tietoa sairaudenkulusta ja mitä hoitovaihtoehtoja on. 11.4 

 

…Mutta jos asiantuntijoiden tms. luentoja olisi tarjolla enemmän (streamina tai muu-

ten netissä katsottavana) se olisi loistavaa. 11.19 

 

… Enemmän informaatiota tulevaisuudesta ja vaihtoehdoista vaikka niillä ei voitaisi 

helpotusta luvata… 11.28 

 

Mahdollisimman normaalin perhe-elämän eläminen lapsen sairautta miettimättä on van-

hemmille tärkeää. Kun lapsi on sairastanut IBD:tä kauan, on lapsen sairaus tullut niin 

tutuksi, että lapsen hoitaminen on osa normaalia arkea. Arjen kiireet saavat ajatukset 

muualle ja jotenkin selvitään. Vanhemmat saattavat myös keksiä perheelle jotain yhteistä 

tekemistä, jotta murheet sairaudesta unohtuisivat. Heille sairaus on osa lasta, eikä sitä voi 

muuttaa, joten siihen on vaan sopeuduttava ja hyväksyttävä että elämässä on rajoitteita 

lapsen sairauden myötä ja että sairaudet ovat osa elämää. 

 

… olen tottunut yllättävän hyvin tähän tilanteeseen. Sellaiset asiat, jotka alussa järkyt-

tivät, ovat nyt meidän tavallista arkea. 8.31 

 

… yritämme järjestää aina mahdollisuuden mukaan jotain kivaa yhteistä touhua – vas-

tapainoksi sairauden tuomalle murheelle. Ne ovat olleet tärkeää kaikille… 10.9 

 

… Vajaa kuuden vuoden sairastamisen myötä tutuksi tulleet asia ja arkea helpottavat 

tavat. Ajattelutapa että sairaudet ovat luonnollisia ihmisille…  10.10 
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… että ymmärtää, että jostain täytyy luopua tämän sairauden edessä… 10.14 

 

… Pyrimme elämään normaalia arkea ja tekemään samoja juttuja kuin ”normaalisti-

kin”. 10.24 

 

Vanhempien selviytymiskeinona on myös oman ajan ottaminen niin, että saa tehdä mitä 

itse haluaa. Alaluokiksi muodostettiin itsestä huolehtiminen ja yksin mietiskely. (Kuvio 

13) 

 

  Alaluokka            Yläluokka  

 

 

 

 

 

Kuvio 13. Oman ajan ottaminen. 

 

Vanhemmille on tärkeää huolehtia itsestään, jotta he jaksavat auttaa IBD:tä sairastavaa 

lastaan ja hoitaa häntä. Lapsen sairastuttua IBD:hen he haluavat jatkaa omaa harrastus-

taan, sillä harrastuksen aikana on mahdollista saada ajatukset pois lapsen sairaudesta. 

Tärkeää heistä on se, että he pitävät itsensä kunnossa ja noudattavat terveellisiä elämän-

tapoja. Kävely on hyvä tapa ottaa aikaa itselle, joko yksin tai ystävän kanssa. Vanhem-

mille tuo hyvää mieltä omalla ajalla tehty vapaaehtoistyö, tai kodin ulkopuolella esimer-

kiksi kesämökillä vietetty aika. 

 

Oman ajan ottaminen esim. kävely lähimetsässä antaa itselle voimia jaksaa eteen-

päin… 10.2 

 

… Pitää vaan rohkeasti ottaa itselleen omaa aikaa… Ensi kesänä aion mennä kesämö-

kille vaikka yksin! 10.18 

 

Omasta kunnosta huolehtiminen… 10.24 

 

… terveellinen ruokavalio, hyvät elämäntavat. 10.30 

 

Hyvä elämän laatu ja mahdollisimman normaali elämä… kun perheen osa voi mah-

dollisimman hyvin ja voi vähän virkistyä, voi koko perhekin paremmin… 10.25 

 

Yksin oleminen ajoittain on vanhemmille tärkeää, jotta heillä on aikaa rauhassa miettiä 

asioita, liittyen lapsen IBD:hen tai elämään yleensä. Kun heillä on rauhallinen miettimis-

aika, he voivat itkeä, surra tai vain mietiskellä, kunhan heillä vain on hetki aikaa itselle. 

Itsestä huolehtiminen 

Yksin mietiskely 

Oman ajan  

ottaminen 
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Ei aina mikään, tosi rikki sitä välillä lapsen kärsimyksen vuoksi on… enimmäkseen 

mietin kuitenkin yksin… itkeminen, sureminen. 10.10 

 

… Sitten välillä olen vaan… 10.29 

 

… pitää elää tässä hetkessä… 9.25 

 

6.2.2  Vanhempien ulkoiset voimavarat 

 

Vanhemmilla on selviytymiskeinoja, joista alaluokista vertaistuen saanti, läheisten tuki 

ja sairaalasta saatu tuki muodostettiin yläluokka sosiaalinen tuki. Alaluokista taloudelli-

nen tuki, työpaikan tuki ja lapsen koulun tuki muodostettiin yläluokka yhteiskunnallinen 

tuki. Pääluokkana on vanhempien ulkoiset voimavarat. (Kuvio 14) 

 

  Alaluokka        Yläluokka       Pääluokka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 14. Vanhempien ulkoiset voimavarat. 

 

Sosiaalinen tuki on vanhemmille tärkeää silloin kun heidän lapsensa sairastaa IBD:tä. 

Alaluokista vertaistuen saanti, läheisten tuki ja sairaalasta saatu tuki muodostettiin ylä-

luokka sosiaalinen tuki. (Kuvio 15) 

 

 

 

 

 

Vertaistuen saanti 

Läheisten tuki 

Sairaalasta saatu tuki 

 

Sosiaalinen 

tuki 

Taloudellinen tuki 

Työelämän tuki 

Lapsen koulun tuki 

 

Yhteiskunnalli-

nen tuki 

 

 

Vanhempien 

ulkoiset  

voimavarat 
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  Alaluokka            Yläluokka 

 

 

 

 

 

Kuvio 15. Sosiaalinen tuki. 

 

Vertaistuen saanti on vanhemmille tärkeää. Vertaistukea he saavat Facebookin IBD-las-

ten vanhempien vertaistukiryhmästä, Crohn ja Colitis ry:n sopeutumisvalmennuksesta, 

perhetapaamisista ja puhumalla samassa tilanteessa olevien vanhempien kanssa.  

 

…Tärkeää oli myös tutustua pariin toiseen samaa sairautta sairastavan lapsen äitiin. 

Facebookryhmä on hyvä! 10.25 

 

Sopeutumisvalmennuskurssit… vertaistuki on erittäin tärkeää… 10.31 

 

… Keskustelu samassa tilanteessa olevien kanssa on kullanarvoista, he tietävät, mitä 

tarkoitan, ovat tunteneet samat tunteet, meillä on sama huoli lapsista… 11.31 

 

… Keskusteluryhmä facebookissa on ihana ja sieltä saa tukea samoin kokevilta van-

hemmilta. 10.15 

 

Vertaistukea ja sopeutumisvalmennuskursseja tulisi olla tarjolla enemmän, sillä vertais-

tuen tarjonnassa on alueellisia eroja. Vanhemmat kaipaavat lisää perheleirejä, joissa tu-

tustuisi muihin perheisiin joissa on IBD:tä sairastava lapsi, tai muita tapaamisia jossa 

voisi keskustella vertaisten kanssa. Heistä olisi myös tärkeää, että lapsille ja nuorille it-

selle olisi vertaistukileirejä ja tapahtumia enemmän, sitä kautta he voivat itsenäistyä pa-

remmin ja samalla vanhemmat saisivat hetken hengähtää ja levätä. 

 

Toivottavasti löytyisi sopiva sopeutumisvalmennuskurssi ja keskisemmässä Suomessa 

järjestettäviä vertaistapaamisia/koulutuksia… 11.25 

 

Sairausvaiheessa olisi vertaistuki ollut tärkeää. Sellaista ei meillä ole missään vai-

heessa ollut… 11.26 

 

… hän tulee jatkossa ottamaan itsenäisemmän roolin sairauden hallinnassa. Tätä tukea 

voisi vertaistuen tavalla olla hyvä saada. Eli vaikka käydä jonkun kanssa läpi mitenkä 

toinen vastaava nuori tilanteessa ajattelee… 11.1 

 

Vertaistuen saanti 

Läheisten tuki 

Sairaalasta saatu tuki 

 

Sosiaalinen tuki 
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…Joka vuodelle teinien leiri- että teinit voivat tavata ja vertaistukea tai vastaavaa toi-

mintaa/tapahtumia lisää. Teinille tärkeää, mutta myös vanhemmille todella tärkeää että 

joku ikään kuin jakaa heidän taakkaansa hetken ajan. 11.9 

 

Vanhempia auttaa selviytymään läheisten tuki ja puhuminen läheisille ihmisille. Selviy-

tymistä auttaa se, jos on hyvä parisuhde ja kumppani, joka jakaa huolen lapsen tervey-

destä. Puolison, ystävien, perheen lasten ja muiden läheisten kanssa keskustelu on van-

hemmille tärkeää, samoin kuin ylipäätään avoimuus lapsen sairaudesta. Tiivis perhe ja 

läheinen suhde IBD:tä sairastavaan lapseen, sekä hyvät suhteet kaikkiin perheen jäseniin 

auttaa heitä selviytymään. Heille on tärkeää myös puhuminen esimerkiksi IBD-lapsen 

harrastusten valmentajille. 

 

… Puhuminen miehen tai hyvän ystävän kanssa auttaa… 10.2 

 

… Avoimet keskustelut sukulaisten ja ystävien kanssa… 10.13 

 

… Muu perhe – nuoremmat lapset ja puoliso + isovanhemmat… Ystävät ja erityisesti 

ystävä jolla myös pitkäaikaissairas lapsi… 10.23 

 

… antaa pojan purkaa tuntojaan. Olemme alkaneet sairauden myötä halailla enemmän 

ja se on mukavaa… 10.18 

 

… Nauru, parhaat työkaverit, paras ystävä, kaikki jotka tulee käymään ja osoittaa tu-

keaan vaikeassa vaiheessa auttaa jaksamaan. 10.28 

 

… harrastuksen valmentajaan yhteydenpito. Sairaudesta puhutaan lähes kaikkien 

kanssa… 8.9 

 

Sosiaaliselle tuelle on tarvetta, sillä vanhemmat toivovat että heidän luonaan vierailtaisiin 

enemmän, ja kenties tuotaisiin ruokaa tai seuraa silloin kun lapsella on oireiluvaihe. Siten 

he saisivat muuta ajateltavaa ja voimia arkeen. 

 

… että joku konkreettisesti ilmaisisi tukeaan sairaalajaksoilla tuomalla ruokaa tai seu-

raa, naurua tai muuta mikä pitäisi kiinni arjessa. 11.28 

 

Aikuista kuuntelijaa yksinhuoltajana… 11.20 

 

Sairaalasta saatu tuki on vanhemmille tärkeää ja heidän selviytymistään auttaa se, että 

hoitohenkilökuntaan on hyvät yhteydet ja hoitavalta lääkäriltä saa tukea. Vanhempia on 
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auttanut selviytymään se, että sairaalassa on ollut mahdollista puhua psykologin tai per-

hetyöntekijän kanssa lapsen IBD:stä. Hyvä sairaanhoito ja se, että heitä kuunnellaan, aut-

taa heitä selviytymään.  

 

… hyvä lääkärisuhde hoitavaan lääkäriin. 10.7 

 

… molemmat vanhemmat ovat käyneet psykologin kanssa juttelemassa, sekä sairaalan 

perhetyöntekijän kanssa pariskuntana… 10.9 

 

Hyvät asiantuntijat! Eli hoitava lääkäri ja sairaanhoitaja, jonka puoleen voi aina kään-

tyä… 10.23 

 

Sairaalalta toivotaan enemmän tukea vanhemmille ja myös IBD:tä sairastavalle lapselle. 

Kun lapsi on sairaalahoidossa, vanhemmat haluavat aitoa keskusteluapua ja kuuntelijaa 

selviytyäkseen siitä stressistä mikä tulee kun lapsi on sairaalassa. He haluavat myös tukea 

IBD:tä sairastavalle lapselle tai nuorelle niin, että myös hänellä olisi kuuntelija ja keskus-

telija, jotta sairauden tuomaa taakkaa voidaan jakaa. Vanhempien kuuntelu lapsensa 

IBD:n hoidossa on tärkeää ja hoitohenkilökunnan tai lääkärin toivotaan olevan tavoitet-

tavissa silloin kuin heitä tarvitsee. He toivovat sairaalaan matalan kynnyksen yhteyden-

ottopalvelua, johon he voivat ottaa yhteyttä kaikesta mikä liittyy lapsen IBD:hen. Lapsen 

psyykkinen vointi toivotaan otettavan rutiinisti huomioon IBD:n hoidossa, ettei vanhem-

pien tarvitsisi vaatia, että lapsi pääsee psykologin puheille. Lisäksi he toivovat sairaalalta 

tukea nuorelle, joka on piakkoin siirtymässä aikuispuolelle hoitoon, jotta siirtyminen su-

juisi jouhevasti. He toivovat että olisi joku henkilö, hoitokoordinaattori, joka valvoisi 

nuoren siirtymistä aikuispuolelle niin, että se olisi sujuvaa ja luontevaa. 

 

Haluaisin hyvän lääkärin/hyvän hoitosuhteen… voisin luottaa siihen, että joku ottaa 

asiasta ”kopin” ja miettii asiaa, mikä olisi parasta nuorelle… En luota lastani hoitavaan 

lääkäriin… 11.3 

 

Lääkäri helpommin tavoitettavissa… 11.28 

 

Lapsen sairastuessa tukea pitäisi saada enemmän sairaalassa. Sekä lapsen että vanhem-

pien. 11.8 

 

Ehdottomasti lisää psykososiaalista tukea murrosikäiselle ja niin, että se tulisi annet-

tuna hoitavan tahon puolelta, eikä niin, että me vanhemmat joudumme vaatimaan sitä. 

Näin lapsen olisi myös helpompi hyväksyä tuki osana sairauden hoitoa. 11.18 

 

Olisi todella hyvä jos tälläisillä pitkäaikaissairailla nuorilla olisi joku henkilö kun ovat 

18 v. ja yli joka koordinoisi heidän hoitoaan. Silloin voisi siirtää vanhempien 
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hoito/päällekatsomis vastuuta sinne ammattilaiselle ja pikku hiljaa nuorelle itselleen… 

11.29 

 

Sairaalalta toivotaan lisää työkaluja ruokavalion suunnitteluun, perusarjen pyörittämi-

seen, tukea lapsen taudin hoitoon ja sitä, että vanhemmille edes tarjottaisiin ammattiapua.  

 

Joskus sairaalassa lapsen kanssa ollessa olisi itselleenkin kaivannut jotain keskustelu-

apua sairaalan taholta. 11.22 

 

Ohjausta ruokavalioon, keskusteluapua koko perheelle. 11.6 

 

… diagnoosivaiheessa olisi ollut hyvä jos olisi voinut puhua ammattihenkilöiden 

kanssa. Tai ainakin kysytty tarvitseeko sellaista. 11.2 

 

Vanhempien selviytymiseen vaikuttaa yhteiskunnalliset seikat, joista muodostettiin ala-

luokat taloudellinen tuki, työpaikan tuki ja lapsen koulun tuki. Näistä muodostettiin ylä-

luokka yhteiskunnallinen tuki. (Kuvio 16) 

 

  Alaluokka               Yläluokka 

 

 

 

 

 

Kuvio 16. Yhteiskunnallinen tuki. 

 

Yhteiskunnallinen tuki on tärkeää vanhemmille ja esimerkiksi KELA:n myöntämä vam-

maistuki tai omaishoidon tuki auttaa heitä selviytymään, sillä se antaa pientä taloudellista 

turvaa lääkekustannusten kattamiseen.  

 

… Taloudelliseen tilanteeseen haettu ja saatu kelan vammaistuki…. 10.9 

 

Saan omaishoidon tukea kaupungilta, vaikka se raha ei paranna, se tuo turvaa koska 

lääkkeet ovat kalliita… 10.28 

 

Vanhemmat selviytyvät paremmin lapsensa IBD:stä, mikäli yhteiskunta mahdollistaisi 

paremmin sairaan lapsen hoidon kotona ja kynnys jäädä kotiin hoitamaan sairasta lasta 

olisi pienempi.  

 

Taloudellinen tuki 

Työpaikan tuki 

Lapsen koulun tuki 

 

Yhteiskunnallinen 

tuki 
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… Sekä lapsen että vanhempien yhteiskunnan rahallinen tuki, omaishoidon tuki ja 

vammaistuki helpommin saataviksi. Silloin vanhemmilla olisi taloudellinen mahdolli-

suus olla pois täistä ajoittain ja hoitaa lasta… 11.9 

 

…Suomessa olisi vielä paljon parannettavaa korvauskäytännöissä tämän taudin osalta 

ja uskon että siellä kaivattaisiin erityisesti rahallista tukea, esim. enteraalisen ruokava-

lion ylläpidossa… 11.14 

 

Työyhteisön tuki on tärkeää, koska vanhemmat toisinaan joutuvat ottamaan palkattomia 

vapaita IBD:tä sairastavan lapsen hoitamiseen, sekä lääkäri- ja laboratoriokäynteihin. 

Avoimuus lapsen IBD:stä työnantajalle ja työtovereille auttaa heitä selviytymään. Selviy-

tymistä auttaa työelämässä mahdollisuudet tehdä lyhyempää työpäivää tai työviikkoa, 

jotta heillä jää enemmän aikaa IBD:tä sairastavan lapsensa hoitamiseen. He voivat jättäy-

tyä kokonaan työelämästä pois, jotta he voivat täysipainoisesti keskittyä IBD:tä sairasta-

van lapsensa hoitamiseen ja olemaan hänen tukenaan. Lapsen sairauden tuoma henkinen 

taakka vaikuttaa vanhemman kykyyn olla töissä, kun huoli lapsesta on niin suuri. 

 

Halusin olla lapsen tukena, ja tuskin olisi omakaan pää kestänyt työssäkäyntiä niin 

vaikeassa tilanteessa… 8.31 

 

...Pahoina aikoina äiti ottanut työstään sairaslomaa että saa hoitaa poikaa. Se on kyllä 

tullut tarpeeseen, huoli niin iso ettei pysty töihin keskittymään… Vanhempien työpai-

kalla joustetaan jos sairaalareissuja, sitten äiti tekee tunnit takas iltaisin, isä pystyy 

tekemään etätyötä kotonakin.. 10.9 

 

… Työyhteisö, missä ymmärretään lääkärikäynnit, tutkimukset, jne. Joustoa löytyy. 

10.23 

 

… Yläasteaikana (8.lk) olin itse vuorotteluvapaalla, koska lapseni joutui jatkuvan oi-

reilun vuoksi olemaan kotiopetuksessa puoli vuotta… 8.3 

 

Työelämän joustamattomuus aiheuttaa ongelmia vanhempien selviytymiseen. Heidän 

selviytymisensä olisi helpompaa, mikäli työelämä huomioisi vanhempien tarpeet parem-

min. 

 

… aikanaan olisi työn joustot auttaneet kummasti… 11.27 

 

Kun saisi rauhassa olla akuutti vaiheessa lapsen kanssa kotona. Ja myös sairaalassa 

olo sekä lääkäriajat saisi käydä ilman että joutuu käyttämään lomia niihin… 11.15 

 

Vanhemmille on tärkeää puhua lapsen sairaudesta myös lapsen opettajalle. Avoimuus 

lapsen sairaudesta koulussa kaikkien opettajien kanssa auttaa heitä selviytymään. 
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… Koulu suhtautui asiaan hienosti ja saimme paljon tukea koululta… 8.3 

 

… Tyttäremme  (myös me vanhemmat) on avoin eikä sairautta piilotella, se helpottaa 

arkea. Lukio (ja yläaste aiemmin) on todella tukeva ja ymmärtäväinen kaikessa… 8.19 

 

Vanhemmat tarvitsevat lisätukea koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön liittyen lapsen 

IBD:hen. Koulun ja kodin väliseen tiedonkulkuun kaivataan työkaluja, sillä koulu voi 

välillä olla ymmärtämätön lapsen poissaolojen suhteen. 

 

Työkaluja millä saa esim koulun ymmärtämään että kipu on todellista… 11.5 

 

Yhteiskunnallista tukea vanhemmat tarvitsevat siihen, että sairauden vakavuus ymmär-

rettäisiin ja lapsen IBD otettaisiin vakavasti yhteiskunnalliselta taholta. 

 

Jo se, että tämän sairauden vakavuus, erityisesti lapsilla, ymmärrettäisiin, auttaisi pal-

jon… 11.14 

 

Kun IBD:tä sairastava lapsi joutuu sairaalahoitoon, vanhemmat tarvitsevat yhteiskunnan 

tukea selviytymiseensä konkreettisena kotiapuna, jolloin ei tarvitsisi huolehtia muiden 

lasten hoidoista ja kotiaskareista. Lisäksi yhteiskunnallista tukea ja apua vanhemmat kai-

paavat KELA:n ja muiden tukianomusten täyttämisessä. 

 

…Jonkinlainen kotiapukin olisi ollut hyvä. 11.27 

 

… Arkiapua sairaalajaksoihin, muitakin lapsia on joista pitää huolehtia silloinkin… 

11.28 

 

Saisi lapsen joskus muuallekin hoitoon kuin sairaala, tukiperhe tai jokin muu vastaava. 

11.12 

 

…Kelan paperiasioissa olisi aikoinaan tarvinnut apua (= mitä tukea hakea ja miten). 

11.7 
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7 POHDINTA 

 

7.1 Tulosten tarkastelua 

 

Vanhemmilla on useita selviytymisvaatimuksia silloin kun heillä on IBD:tä sairastava 

lapsi. Sisäisenä selviytymisvaatimuksena on jatkuva huoli lapsen tulevaisuudesta, fyysi-

sestä voinnista ja henkisestä jaksamisesta. Taudin arvaamattomuus ja ennustamattomuus 

saa aikaan huolia tulevaisuudesta, sillä ei koskaan voi tietää miten tauti käyttäytyy. Sa-

manlaisia tuloksia vanhempien huolista ovat saaneet myös Rabbett ym. (1996), Akobeng 

ym. (1999), Day ym. (2005) ja Lindfred ym. (2013) tutkimuksissa, joissa on tutkittu lap-

sen IBD.n vaikutuksia vanhempiin ja perheen elämään. Vanhemmilla on samankaltaisia 

huolia myös silloin, kun tauti on remissiossa (Kolho 2013). Tämä arvaamattomuus saa 

vanhemmat kokemaan huolta lastensa henkisestä jaksamisesta, miten lapsi pärjää henki-

sesti sen tiedon kanssa, että oireiluvaihe voi alkaa milloin tahansa. 

 

Vanhemmat tuntevat pelkoa siitä, että lapsen oireiluvaihe taas alkaa ja sitä että tauti pa-

henee. Vanhempia pelottaa myös se, että tauti aiheuttaa komplikaatioita ja jopa kuoleman. 

Kuolemanpelko ja lapsen menetyksen pelko tuli esille myös Rabbett ym. (1996) tutki-

muksessa, jossa vanhemmat saivat kuvailla näkemyksiään lapsensa IBD:stä. Myös Hen-

tinen & Kyngäs (1998) ja Jurvelin ym. (2005) toteavat tutkimuksissaan, että tunnereak-

tiot, kuten lapsen menetyksen pelko, ovat yleisiä vanhemmilla, joiden lapsilla todetaan 

pitkäaikaissairaus. Pelkona vanhemmilla on myös se, että lapsi joudutaan leikkaamaan. 

Vanhemmat kokevat välillä epävarmuuden tunnetta, sillä taudin krooninen luonne ja ar-

vaamattomuus aiheuttavat voimattomuutta ja henkisen tuen puutettakin, sillä vain samaa 

kokenut voi ymmärtää miltä vanhemmista tuntuu. Epävarmuuden tunteita pitkäaikaissai-

raiden lasten vanhemmilla on todettu myös muissa tutkimuksissa (Taanila 1997, Melnyk 

ym. 2001). 

 

Ulkoisena selviytymisvaatimuksena ovat vaikutukset perheen elämään, vapaa-aikaan, so-

siaaliseen elämään ja vanhempien työhön. Vanhemmat joutuvat koko ajan huomioimaan 

IBD:tä sairastavan lapsen menoissaan ja perheet ovat usein hankkineet yhteisen harras-

tuksen, jota voi tehdä sen mukaan miten lapsi jaksaa. Vanhemmista on hankalaa esimer-

kiksi lomamatkojen suunnittelu IBD:n arvaamattomuuden vuoksi, myös muut perheen 
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menot täytyy suunnitella usein päivä kerrallaan. Vanhempien sosiaalinen elämä rajoittuu 

lapsen sairauden myötä, mutta on tärkeää, että heillä on sosiaalista tukea olemassa ja hy-

viä ystäviä joiden kanssa puhua asiasta. Samaan tulokseen ovat tulleet tutkimuksissaan 

Akobeng ym. (1999), Day ym. (2005) ja Lindfred ym. (2010). 

 

Työelämä voi olla joustamaton, silloin kun vanhempi tarvitsee vapaata hoitaakseen 

IBD:tä sairastavaa lastaan. Erilaisissa työyhteisöissä ja eri työnantajat voivat taas olla 

ymmärtäväisiä ja joustavia. Tämä asettaa vanhemmat eriarvoiseen asemaan, koska riip-

puu työnantajasta kuinka hyvin vanhemmat voivat olla poissa töistä esimerkiksi sairaalan 

kontrollikäyntien ajan. Myös Rabbett ym. (1996) ja Akobeng ym. (1999) toteavat tutki-

muksissaan, että lapsen IBD vaikuttaa vanhempien työhön ainakin niin, että vanhemmalla 

on stressiä siitä, miten työpaikalla suhtaudutaan siihen, että hän joutuu olemaan paljon 

poissa töistä lapsen sairauden takia. 

 

Ulkoisiin selviytymisvaatimuksiin kuuluu lapsen sairauden hoitoon liittyvät vaatimukset, 

joita ovat oireilun seuranta, lapsen lääkityksestä huolehtiminen ja ruokavalion noudatta-

misen seuraaminen. Oireilun seuranta on raskasta, sillä se tapahtuu päivittäin ja oireilut 

voivat vaihdella päivittäin. Vanhemmat pitävät oireilun seurantaa tärkeänä, sillä seuran-

nalla voidaan arvioida lapsen sairauden tilaan ja sen mukaan voidaan lääkäriltä saada oh-

jeita taudin hoitoon. Pirinen ym. (2012) mukaan vanhempien rooli on suuri oireiden seu-

rannassa, sillä lapset voivat helposti vähätellä oireitaan ja lääkärin on tärkeää tietää oirei-

lun todenmukainen tilanne. Lisäksi lapsen sairauden hoito aiheuttaa omia vaatimuksia, 

kun lasta pitää lääkitä, käyttää lääkärissä ja laboratoriossa. Samaan tulokseen on päätynyt 

myös Jurvelin ym. (2005). Kyngäs (1999) ja Pietilä (1999) ovat todenneet omissa tutki-

muksissaan, että perheen ongelmat heijastuvat lapsen hoitoon niin, että lapsi ei saa kotona 

parasta mahdollista hoitoa, mikäli perheessä ei kaikki ole kunnossa. Perheen hyvinvoin-

nista huolehtiminen tulisi olla rutiinia lapsen IBD:tä hoidettaessa, tämän ovat todenneet 

myös Herzer ym. (2010) ja Kunz ym. (2011), sillä siten voidaan toimia ennaltaeh-

käisevästi niin, että sairaan lapsen ja nuoren hyvinvointia parannetaan samalla (Greenley 

& Cunningham 2009). 
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Vanhemmat seuraavat lapsensa vointia ja mihin suuntaan lapsen sairaus on menossa, 

vaikka lapsen sairaus olisi remissiossa. Lapsi voi kuitenkin silloin elää tavallista ja nor-

maalia elämää, ainoastaan lääkkeiden ottamisesta muistuttaminen muistuttaa sairaudesta 

(Kolho 2013). On kuitenkin lapsia, kuten tässäkin tutkimuksessa tuli ilmi, joiden IBD 

oireilee koko ajan, joten näiden lasten vanhemmilla ei ole kokemusta sairauden remissi-

osta.  

 

Selviytymiskeinoina vanhemmilla on sisäiset voimavarat, johon kuuluu positiivinen ajat-

telu, lapsen sairauden hyväksyminen ja oman ajan ottaminen. Vanhemmat ajattelevat po-

sitiivisesti lapsen tulevaisuudesta, että se tulee olemaan hyvä ja valoisa sairaudesta huo-

limatta. Myös Taanila (1997), Lindfred ym. (2010) ja Day ym. (2013) mukaan vanhem-

pien positiivinen elämänasenne on yksi selviytymiskeino lapsen kroonisesta sairaudesta. 

Lisäksi he uskovat ja luottavat siihen, että lääketiede kehittyy ja uusia, parempia hoito-

keinoja tulee olemaan. Positiiviseen ajatteluun kuuluu myös se, että he hyväksyvät lapsen 

sairauden ja keräävät tietoa sairaudesta koko ajan. He haluavat koko ajan tietoa lapsensa 

sairaudesta ja hoitovaihtoehdoista, vaikka ne eivät oman lapsen kohdalla takaisikaan mi-

tään parannusta sairauteen (Hentisen & Kyngäs 1995, Taanilan 1997, Melnyk ym. 2001, 

Hummelinck & Pollock 2006). Kun vanhemmat ovat hyväksyneet lapsen sairauden, voi-

vat he kohdella lasta samanveroisena muiden lasten kanssa ja luottaa siihen, että lapsi 

tulee pärjäämään (Hentinen & Kyngäs 1998). 

 

Greenley & Cunninghamin (2009) mukaan lapsen sairauden myötä lisääntynyt stressi ja 

vastuu voivat vaikutta negatiivisesti vanhempiin perheen toimintaan. Kuitenkin he elävät 

tai pyrkivät elämään tavallista elämää ja normaalia arkea lapsensa sairauden kanssa (Azar 

& Solomon 2001), huolimatta siitä oliko lapsen sairaus oireiluvaiheessa vai remissiossa. 

He eivät halua, että lapsen sairaus on kaiken elämän keskipisteenä. Toisaalta on vaikea 

määritellä sitä mikä on kenellekin normaalia ja tavallista elämää, kun koko perhe elää 

lapsen sairauden mukana. Vanhemmat ovat sopeutuneet lapsen sairauteen niin, että ne 

asiat mitkä tuntuivat kamalilta sairauden alkuvaiheessa, ovat nyt normaalia arkea heille, 

eikä siihen liity mitään ihmeellistä vaan he selviytyvät päivä kerrallaan eläen (Azar & 

Solomon 2001, Baker ym. 2009). He ottavat usein myös omaa aikaa itselle, jotta he sel-

viytyisivät paremmin lapsen sairaudesta, tai heillä on omia harrastuksia (Taanila 1997, 

Åstedt-Kurki 1999). 
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Vanhempien selviytymiskeinoina ovat ulkoiset voimavarat, johon kuuluu sosiaalinen tuki 

ja yhteiskunnan tuki. Sosiaalisesta tuesta tärkeimpiä ovat oman perheen, varsinkin puoli-

son tuki, sekä vertaistuki. Kroonisesti sairaiden lasten vanhempien on todettu etsivän ja 

tarvitsevan sosiaalista tukea selviytyäkseen (Azar & Solomon 2001, Baker ym. 2009, 

Cuzzocrea ym. 2015). Useassa tutkimuksessa on todettu, että vanhempien stressi kasvaa 

silloin kun lapsen IBD on aktiivinen (Greenley & Cunningham 2009, Guilfoyle ym. 2010, 

Herzer ym. 2010, Gray ym. 2013). Lisääntynyt stressi voi myös aiheuttaa hankaluuksia 

vanhempien välille varsinkin jos lapsen sairaus kuormittaa vain toista vanhempaa ja se 

voi johtaa jopa avioeroon, kuten tässäkin tutkimuksessa tuli ilmi. Saman ovat todenneet 

Rabbett ym. (1996) ja Taanila (1997) omissa tutkimuksissaan. Puhuminen lapsen sairau-

desta, etenkin oman puolison tai hyvän ystävän kanssa, auttaa selviytymään. Hyvien per-

hesuhteiden ylläpito auttaa myös selviytymään (Taanila 1997, Åstedt-Kurki 1999). Ver-

taistuki on tärkeää (Cuzzocrea ym. 2015) ja sitä haetaan yleensä Crohn ja Colitis ry:n 

kautta joko osallistumalla perhetapaamisiin, pitämällä yhteyttä järjestön kautta tutuksi 

tulleeseen vanhempaan tai Facebookin suljetun ryhmän kautta. Puhuminen lapsen sairau-

desta on raskasta, mutta tärkeää, sillä esimerkiksi kouluun ja harrastusten valmentajaan 

yhteyden pitäminen ja lapsen sairaudesta tiedottaminen on vanhemmille yksi selviyty-

miskeino (Azar & Solomon 2001). Avoimuus lapsen IBD:stä nähdään tärkeäksi, sillä 

vanhemmat haluavat että ympäristössä ollaan tietoisia lapsen sairaudesta ja sen hoidosta 

(Azar & Solomon 2001, Baker ym. 2009). 

 

Sairaalan tuki on vanhemmille tärkeää, sillä hyvät suhteet hoitohenkilökuntaan auttaa 

vanhempia selviytymään. Heillä on luottamus siihen, että sairaalasta saadaan parasta 

mahdollista hoitoa, mutta tukea toivottaisiin saavan enemmän ja parempaa suhdetta hoi-

tohenkilökuntaan. Greenley & Cunningham (2009) ja Gray ym. (2013) mukaan vanhem-

pien stressi liittyen lapsen IBD:hen tulisi huomioida lapsen kontrollikäynneillä, jotta voi-

taisiin välttyä stressin aiheuttamista negatiivisilta vaikutuksilta. Lapsen sairauteen liitty-

vää tietoa halutaan kokoajan lisää, eikä Hummelinckin ja Pollockin (2006) mukaan van-

hempien kysymyksiin ja tiedon tarpeeseen vastata kaikissa terveydenhuollon yksiköissä. 

Ristiriitoja voi aiheuttaa lääkärin, hoitajien ja vanhempien väliset huonot henkilökemiat 

ja hoidon laadun alueelliset erot. Lääkärit, hoitajat ja vanhemmat ovat inhimillisiä, joten 

sosiaaliset taidot ovat tärkeitä (Kekkonen ym. 2006, Herzer ym. 2011). Tavoitteena tulisi 
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olla se, että Suomessa jokainen saa yhtä tasalaatuista ja hyvää hoitoa paikkakunnasta ja 

henkilökunnasta riippumatta (Vidqvist ym. 2012, Sosiaali- ja terveysministeriö 2014). 

 

Yhteiskunnallista tukea vanhemmat pitävät myös tärkeänä selviytymiskeinona, mutta 

siinä on puutteita. Kun IBD:tä sairastava lapsi on sairaalahoidossa, vanhemmat toivovat 

enemmän konkreettista apua, esimerkiksi kodin hoidossa ja muiden lasten hoidossa, sillä 

arjen rutiinit muuttuvat vanhempien vieraillessa lapsen luona sairaalassa (Herzer ym. 

2011, Hakio ym. 2015). Vanhemmat haluaisivat myös olla kotona silloin, kun lapsi oirei-

lee, sillä työssä ollessaan heillä on huoli kotona olevasta lapsesta. Tähän tarvittaisiin yh-

teiskunnan tukea niin, että vanhempien ei tarvitsisi ottaa palkattomia vapaita työstä. Van-

hemmat toivovat enemmän taloudellista tukea, sillä vaikka Suomessa on lääkkeiden eri-

tyiskorvausjärjestelmä, on usein lääkkeet silti aika kalliita. Kaste-ohjelmakaudessa, joka 

päättyi vuonna 2015, tavoitteena oli se, että lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluko-

konaisuuksia kehitetään ja otetaan käyttöön uusia toimintamalleja, joilla vahvistetaan las-

ten ja lapsiperheiden kotipalvelua ja kotiin vietäviä palveluja (Hastrup ym. 2013). Tähän 

tutkimukseen osallistuneita eivät nämä palvelut olleet tavoittaneet, mutta ehkä palveluita 

ei ole osattu hakea tai kuntien taloudellinen tilanne on vaikuttanut palvelujen saatavuu-

teen (Perälä ym. 2011). 

 

Työelämän tukea vanhemmat toivovat enemmän, niin että olisi enemmän joustoa ja olisi 

helpompaa yhdistää työ ja pitkäaikaissairaan lapsen hoitaminen. Vanhemmilla on huoli 

omasta jaksamisestaan suhteessa lapsen terveyteen ja arjessa toimimiseen, siihen toivo-

taan tukea ja panostusta ennaltaehkäisevään toimintaan (Perälä ym. 2011). Työterveys-

laitoksella on mietitty asiaa ja on todettu, että joskus työn ja muun elämän yhdistäminen 

on vaativaa, varsinkin jos on huolehdittava sairaasta perheenjäsenestä. Työterveyslaitos 

on listannut keinoja työelämän ja muun elämän yhdistämiseen, yksi niistä on työajan 

joustot ja perhemyönteisyys. (Kauppinen ym. 2015.)  

 

Vanhemmille on tärkeää IBD:tä sairastavan lapsen koulun tuki, sillä koulunkäynti on osa 

normaalia elämää ja koulusta ollaan poissa vain kun on pakko (Day ym. 2005). Mikäli 

lapsen vointi on pitkään huono, voi vanhempi jäädä kotiin lapsen kanssa ja järjestää hä-

nelle kotiopetusta. Koulussa ei aina ymmärretä lapsen sairautta, ja vanhemmista on tur-

hauttavaa selitellä lapsen poissaoloja kun heitä ei ymmärretä. Lapsi voi myös itse omasta 
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tahdostaan jäädä kotiin, jotta wc olisi mahdollisimman lähellä (Ahmed ym. 2016). Usein 

kouluissa on järjestetty niin, että sairas lapsi saa istua lähellä ovea, että hän pääsee nope-

asti wc:hen (Akobeng ym. 1999). Tavoitteena kuitenkin on, että lapsi voi suorittaa opin-

toja normaalisti, joko koulussa tai kotona. 

 

On todettu, että konkreettisen tuen puute vaikeuttaa vanhempien selviytymistä lapsen 

kroonisesta sairaudesta, mutta sisäisiä ja ulkoisia voimavaroja vahvistamalla selviyty-

mistä voidaan parantaa (Baker ym. 2009). IBD-sairaudet eivät ole kovin tunnettuja Suo-

messa, siksi ehkä esiintyy paikallisia eroja siinä, miten lapsen sairaus ymmärretään ja 

miten vanhempien poissaoloja työstä ymmärretään. IBD:tä tehdään tunnetuksi kokoajan 

erilaisilla tempauksilla ja julkisuuteen tulleiden henkilöiden avulla, mikä edistää tietoi-

suutta näistä sairauksista ja voi osaltaan edistää sairauksien ymmärrystä. Vanhemmat ei-

vät saa riittävää tukea ja apua lapsensa terveyteen liittyvissä asioissa (Perälä ym. 2011). 

Se, miten tuen tarpeessa olevia vanhempia voidaan tunnistaa terveydenhuollossa, on on-

gelmallista. On todettu, että ne perheet joilla on tukiverkostot kunnossa, myös selviytyvät 

paremmin (Cuzzocrea ym. 2015). Ilman tukea on lapsen sairauteen vaikea sopeutua, joten 

hoitohenkilökunnan tulisi herkästi ottaa asia esille vanhempien kanssa, mikäli lapsen 

hoito ei näyttäisi olevan kunnossa. Samalla vanhemmat tulisi ohjata jonkin vertaistuen 

piiriin. Tämän ovat todenneet myös Melnyk ym. (2001) ja Lindfred ym. (2010) omissa 

tutkimuksissaan. 

 

Selviytymisprosessissa, johon kuuluu selviytymisvaatimukset, selviytymiskeinot ja so-

peutuminen, nähdään niin tunne- kuin ongelmakeskeisiä selviytymiskeinoja (Folkman 

ym. 1986). Vanhemmat käyttävät tunnekeskeisistä selviytymiskeinoista lapsen sairauden 

hyväksymistä, joka näkyy normaalin arjen elämisenä ja lapsen tasavertaisena kohteluna 

muiden kanssa. Etäännyttävää selviytymiskeinoa käytetään myös, jolloin he pyrkivät ole-

maan ajattelematta koko asiaa. Selviytymiseen käytetään myös ongelmakeskeisiä selviy-

tymiskeinoja etsimällä sosiaalista tukea ja omaamalla positiivisen elämänkatsomuksen, 

(Folkman 1984, Dunkel-Schetter ym. 1987), sekä luomalla positiivisia tilanteita (Folk-

man & Moskowitz 2000) järjestämällä sairaalle lapselle ja koko perheelle välillä jotain 

mukavaa tekemistä, joka vie ajatukset pois lapsen IBD:stä. Kaiken kaikkiaan selviytymi-

nen on yksilöllinen prosessi, joka voi sisältää vaihteluita selviytymiskeinojen välillä. (La-

zarus & Folkman 1984, Lazarus 1993.) Tärkeää on kuitenkin, että aihetta tutkitaan. 
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7.2 Johtopäätökset 

 

IBD:tä sairastavien lasten vanhempien selviytymisvaatimuksista ja selviytymiskeinoista 

voidaan tehdä seuraavia johtopäätöksiä: 

1. Vanhemmilla on sisäisiä ja ulkoisia selviytymisvaatimuksia. Sisäisiä selviytymis-

vaatimuksia ovat jatkuva huoli, pelon tunteet ja epävarmuuden tunne ja ulkoisia 

lapsen hoitoon liittyvät selviytymisvaatimukset ja vaikutukset perheen elämään. 

 

2. Vanhempien selviytymiskeinoina ovat sisäiset ja ulkoiset voimavarat. Sisäisiä 

voimavaroja ovat positiivinen ajattelu, lapsen sairauden hyväksyminen ja oman 

ajan ottaminen. Ulkoisia voimavaroja ovat sosiaalinen tuki ja yhteiskunnallinen 

tuki. 

 

3.  Vanhemmat tarvitsevat tietoa lapsen IBD:stä ja sen hoidosta jatkuvasti lisää. 

 

4. Vanhemmat eivät saa riittävästi sosiaalista ja yhteiskunnallista tukea selviytymi-

seensä. Vanhempien jaksaminen tulisi huomioida lapsen IBD:tä hoidettaessa. 

 

7.3 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tieteellinen tutkimus pyrkii siihen, että tieto tutkittavasta ilmiöstä olisi mahdollisimman 

luotettava. Tämän tutkimuksen luotettavuutta on tarkasteltu laadullisen tutkimuksen ylei-

sillä luotettavuuskriteereillä, joita ovat uskottavuus, vahvistettavuus, refleksiivisyys ja 

siirrettävyys (Lincoln & Cuba 1985, Kylmä & Juvakka 2007, Polit & Beck 2012).  

 

Uskottavuudella tarkoitetaan tutkimuksen ja sen tulosten uskottavuutta sekä sitä, että se 

voidaan tutkimuksessa osoittaa. Tutkimustulosten on vastattava tutkimukseen osallistu-

neiden käsityksiä aiheesta, eli tutkijan on kyettävä tavoittamaan tutkittavien todellisuus. 

(Lincoln & Cuba 1985, Kylmä & Juvakka 2007.) Uskottavuutta vahvistaa se, että tutki-

jalla on omakohtaisia kokemuksia aiheesta kymmenen vuoden ajalta, joten tutkittavasta 

ilmiöstä on tietoa. Lisäksi uskottavuutta vahvistaa se, että aineiston analyysiin käytettiin 

aikaa kaksi kuukautta, koska tutkittavien todellisuuden ymmärtäminen vie aikaa. (Kylmä 

& Juvakka 2007.) Aineiston analyysissä vanhempien näkökulmat on tuotu esiin niin, että 

tutkijan tulkinta vastaa alkuperäistä kokemusta, joten tutkimuksen tulokset ovat totuu-

denmukaisia ja uskottavia (Lincoln & Cuba 1985, Metsämuuronen 2006). 
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Vahvistettavuuteen liittyen tutkimuksen kulkua on pyritty kirjaamaan niin, että sitä on 

helppo seurata ja tulosten muodostuminen on selkeää. Tuloksissa on myös esitetty suoria 

lainauksia aineistosta, jotta lukija tietää miten aineistoa on tulkittu. (Lincoln & Cuba 

1985, Kylmä & Juvakka 2007, Polit & Beck 2012.) Vahvistettavuudessa on arvioitava 

sitä, olisivatko tulokset samanlaisia jos tutkimus toistettaisiin täysin samalla tavalla. Mi-

käli tutkija vaihtuu, on todennäköistä, että myös analyysi ja johtopäätökset ovat erilaisia, 

koska erilaiset tulkinnat ovat inhimillisiä. ja henkilökohtaisia. Laadullisessa tutkimuk-

sessa hyväksytään se, että on olemassa useita todellisuuksia. Toisaalta erilaiset tulkinnat 

lisäävät ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä, joten tutkimus ei automaattisesti ole epäluotet-

tava mikäli joku toinen tulkitsisi aineiston toisin. (Kylmä & Juvakka 2007.) Esimerkki 

analyysistä on liitteessä 3, jossa on kuvattu miten analyysiprosessi on edennyt vanhem-

pien selviytymiskeinoissa yläluokassa positiivinen ajattelu. Tutkijan oma kymmenen 

vuoden kokemus aiheesta auttoi aineiston analyysissä ja vanhempien kokemuksien ym-

märtämisessä ja niiden luokittelussa, mutta varsinaisessa analyysissä tutkija ulkoisti it-

sensä ja kykeni olemaan avoin aineistolle. Induktiivisen sisällönanalyysin periaatteiden 

mukaisesti analyysi on toteutettu aineistolähtöisesti ja aineistoa kunnioittaen (Elo & Kyn-

gäs 2008). 

 

Refleksiivisyydellä tai seuraamuksellisuudella arvioidaan sitä, miten paljon inhimilliset 

tekijät ovat vaikuttaneet tutkimuksen tekemiseen (Kylmä & Juvakka 2007). Tässä tutki-

muksessa analyysi ja tulokset on esitetty totuudenmukaisesti ja rehellisesti niin, että tu-

lokset eivät ole keksittyjä, vaan täysin aineistosta kumpuavia, eivätkä tutkijan omat ko-

kemukset ole vaikuttaneet tutkimuksen tekemiseen (Lincoln & Cuba 1985, Polit & Beck 

2012). Kirjoitetun tekstin tulkitseminen on haasteellista, mutta jos verrataan tämän tutki-

muksen tuloksia aikaisempiin tuloksiin pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien selviyty-

miseen (Hentinen & Kyngäs 1998), ovat tulokset samansuuntaiset. IBD:tä sairastavien 

lasten vanhempien selviytymisvaatimuksia tarkastellessa ovat tämän tutkimuksen tulok-

set yhteneväisiä esimerkiksi Greenley & Cunninghamin (2008), Guilfoylen (2010) ja 

Grayn (2013) tutkimuksissa, joissa todetaan, että perheissä koetaan kasvanutta stressiä 

silloin kun lapsen IBD on aktiivinen ja huolta aiheuttaa oireiden seuranta ja tihentynyt 

laboratoriokokeissa ja lääkärissä käynnit. Aikaisemmat tutkimukset tukevat saatuja tu-

loksia, joten tutkimuksen katsotaan olevan reflektiivinen (Lincoln & Cuba 1985, Kylmä 

& Juvakka 2007, Polit & Beck 2012). 
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Siirrettävyydellä tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen tulokset voidaan siirtää muihin vas-

taaviin tilanteisiin (Kylmä & Juvakka 2007). Tutkimuksen tuloksien siirtäminen toiseen 

kontekstiin riippuu siitä, miten samankaltainen tutkittu ympäristö ja sovellusympäristö 

ovat. Tämän vuoksi tutkimuksen kulku on pyritty kuvaamaan selkeästi ja tarkasti, jotta 

lukija tietää miten tutkimus on toteutettu. Lukija voi siis itse päätellä tutkimuksen tulosten 

siirrettävyyttä toiseen kontekstiin. (Lincoln & Cuba 1985, Polit & Beck 2012.) 

 

Luotettavuutta voidaan arvioida myös tutkimukseen osallistuneiden tarkastelulla (Tuomi 

& Sarajärvi 2009). Tässä tutkimuksessa kyselyyn vastanneiden 31:n vanhemman määrä 

vaikuttaa suhteellisen pieneltä siihen verrattuna, että tilastojen mukaan alle 15-vuotiaita 

IBD-potilaita, joilla on lääkkeiden erityiskorvattavuus, on yli 500, eli karkeasti ajateltuna 

kysely koski yli tuhatta vanhempaa. Yhtäältä vaikka tutkittavia olisi ollut huomattavasti 

enemmän kuin otos oli, niin 31 tutkittavaa laadullisessa tutkimuksessa on riittävä määrä. 

Tätä puoltaa myös se, että aineiston saturaatio saavutettiin, koska vanhempien vastaukset 

olivat jokseenkin yhteneväiset. Vastaajamäärään vaikuttaa se, että kaikki vanhemmat ei-

vät mahdollisesti käytä Crohn ja Colitis ry:n verkkosivuja, eivätkä Facebookin suljettua 

keskustelupalstaa. Tämä voi johtaa siihen, että tutkittaviksi valikoitui aktiivisia vanhem-

pia, jotka käyttävät usein Crohn ja Colitis ry:n verkkosivuja ja Facebookin keskustelu-

palstaa. Kuitenkin vastausten perusteella kyselyyn vastanneet henkilöt olivat niitä henki-

löitä, joiden haluttiinkin vastaavan. (Lincoln & Cuba 1985, Kylmä & Juvakka 2007, Polit 

& Beck 2012).  

 

7.4 Tutkimuksen eettisyys 

 

Tämän tutkimuksen tekemisessä on käytetty hyviä tieteellisiä käytäntöjä (Helsingin julis-

tus 1964), sillä tutkimus on toteutettu rehellisesti, huolellisesti ja tarkasti. Tiedonhankin-

tamenetelmät ovat olleet sensitiiviselle tutkimukselle soveltuvat ja tutkimuksen aineistoa 

eivät ole voineet tarkastella muut kuin tutkija itse. (Tuomi & Sarajärvi 2009.) Tutkimus 

tehtiin yhteistyössä Crohn ja Colitis ry:n kanssa, jonka kanssa sovittiin käytännöt niin, 

että ne olivat eettisiä, sillä tutkimukseen osallistuminen ei edellyttänyt, että vanhempi on 

Crohn ja Colitis ry:n jäsen, tai kuulu Facebookin suljettuun keskusteluryhmään. Tutkitta-

vien tavoitettavuus todettiin olevan parhain niin, että saatekirje julkaistiin Crohn ja Colitis 

ry:n verkkosivuilla, sillä myös ei-jäsenet pääsevät sivuja lukemaan. Tutkittavat pysyivät 
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täysin nimettöminä ja tutkimusaineiston käsittely oli luottamuksellista niin, että Crohn ja 

Colitis ry eikä kukaan muukaan saanut tietoonsa tutkimukseen osallistujia eikä mitään 

muutakaan luottamuksellista tietoa tutkimuksesta. (Polit & Beck 2012.) Muita lupia ei 

tarvittu, koska tutkimuksessa ei puututtu vanhempien koskemattomuuteen (Halkoaho ym. 

2010). 

 

Tutkimuksen eettisyyttä on pohdittu alusta saakka ja tiedettiin tutkimusaiheen olevan sen-

sitiivinen. Tutkimuskysymykset saattoivat aiheuttaa vanhemmille henkistä kuormitusta, 

koska heidän täytyi kertoa vaikeista asioista IBD:tä sairastavan lapsen oireiluista, hoi-

doista ja niiden vaikutuksista perheen elämään. Tutkimus oli eettisesti oikeutettu, sillä 

sen avulla saadaan tietoa vanhempien selviytymismekanismeista ja sen avulla voidaan 

mahdollisesti auttaa vanhempia selviämään. (Aho & Kylmä 2012, Polit & Beck 2012.) 

Lisäksi oikeudenmukaisuuden periaatteen mukaisesti kaikilla kohderyhmään kuuluvilla 

henkilöillä oli oikeus osallistua tutkimukseen, eikä ollut syytä jättää tutkimusta tekemättä 

sen sensitiivisyyden vuoksi (Aho & Kylmä 2012). 

 

Vanhempien osallistuminen tutkimukseen oli vapaaehtoista, eikä heidän henkilöllisyy-

tensä paljastunut missään tutkimuksen vaiheessa (Polit & Beck 2012). Anonyymiteetin 

suojaamiseksi tarkkaa äitien ja isien määrää ei raportoida. Internetkyselyn täyttäminen 

katsottiin suostumukseksi osallistua tutkimukseen. Saatekirjeessä kerrottiin, että vanhem-

milla oli mahdollisuus perua osallistumisensa tutkimukseen syytä ilmoittamatta ja estää 

vastaustensa käyttö tutkimuksessa ilmoittamalla tästä tutkijalle. (Heikkilä ym. 2008.) 

Saatekirjeessä oli tutkijan yhteystieto, mihin tutkimuksesta vetäytyminen oli mahdollista 

ilmoittaa tai kysyä tai kommentoida tutkimusta (Heikkilä ym. 2008, Aho & Kylmä 2012). 

Aineistoa käsiteltäessä tutkija on pystynyt eläytymään tutkittavien arkeen, mutta on ky-

ennyt myös etääntymään aineistosta. Vaikka aihe oli sensitiivinen ja tutkijan eettinen vel-

vollisuus on suojella tutkittavaa haitalta, oli tutkimuksen toteutus eettisesti oikeutettu 

(Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001, Kylmä & Juvakka 2007), sillä tutkimuksen tarkoi-

tuksena oli tehdä hyvää (Polit & Beck 2012) ja saada uutta tietoa, sillä aihetta ei ole aiem-

min tutkittu tässä kontekstissa ja terveydenhuolto tarvitsee tutkimustietoa myös sensitii-

visistä aiheista (Kylmä & Juvakka 2007). 
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Aineistoa käsiteltäessä otettiin huomioon kaikki ne seikat, mitkä vastasivat tutkimusteh-

täviin (Kylmä & Juvakka 2007, Tuomi & Sarajärvi 2009). Aineistolähtöisessä analyysissä 

pyrittiin luomaan ymmärrys ilmiöstä tekemällä tutkimusaineistosta teoreettinen koko-

naisuus, jossa analyysiyksiköt valittiin aineistosta tutkimustehtävien mukaan, eivätkä ai-

kaisemmat tiedot ja omat kokemukset vaikuttaneet analyysin tekemiseen (Kylmä ym. 

2003, Tuomi & Sarajärvi 2009). Tutkimuksen tuloksista julkaistaan artikkeli Crohn ja 

Colitis ry:n jäsenlehdessä, jotta myös vanhemmat itse näkevät tutkimuksen tulokset. Tut-

kimukseen osallistuminen ja tutkimustulosten lukeminen voi antaa tutkittaville voimaan-

tumista, sillä he saivat mahdollisuuden kertoa tarinansa ja tavallaan puhdistautua omista 

tunteistaan. (Kylmä & Juvakka 2007.) 

 

7.5 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Tutkimusta tarkastellessa käytännön merkityksen kautta ja hoitotyön näkökulmasta tällä 

tutkimuksella on merkitystä. Hoitotyön tavoitteena on terveys, joka voidaan nähdä muu-

tenkin kuin fyysisenä terveytenä, sillä se voi olla myös henkilökohtainen voimavara, 

psyykkinen, emotionaalinen, henkinen tai sosiaalinen kyky (Eriksson ym. 2012, Morse 

2012). Tällä tutkimuksella saadaan hoitotyölle merkityksellistä tietoa niiden vanhempien 

terveydestä, joilla on IBD:tä sairastava lapsi. Vanhempien kokemuksia keräämällä saa-

daan uusia ulottuvuuksia hoitotyön kehittämiseen (Kylmä ym. 2003, Lauri & Kyngäs 

2005).  

 

Vanhemmat ovat suuressa roolissa lapsen IBD:n hoidossa varsinkin pienten lasten koh-

dalla, koska vanhemmat huolehtivat lääkkeiden annostelut, seuraavat oireita, raportoivat 

niistä lääkäreille ja huolehtivat kaikki seurantakäynnit sairaalassa ja laboratoriossa. Tämä 

aiheuttaa vanhemmille töistä poissaoloja sekä stressiä ja huolia, varsinkin silloin kun lap-

sella on aktiivinen IBD:n oireiluvaihe. Vanhempien stressillä ja huolilla on vaikutuksia 

myös koko perheeseen. Lisäksi vanhemmille aiheuttaa huolta lapsen hyvinvointi ja hänen 

pärjäämisensä tulevaisuudessa. Herzer ym. (2010) mukaan perheen toimivuus on tärkeä 

tekijä lapsen hyvän elämänlaadun kannalta silloin kun lapsella on IBD, siksi siihen pitäisi 

kiinnittää enemmän huomiota. Perheissä, joissa on IBD:tä sairastava lapsi, on usein joka-

päiväisiä ongelmia, johon terveydenhuollon pitäisi pystyä vastaamaan seurannalla ja en-

naltaehkäisevällä toiminnalla. Gray ym. (2013) ovat myös todenneet, että jos perheessä 
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on ongelmia, on myös vanhempien stressi suurempi suhteessa lapsen IBD:hen. Hoito-

työssä tulisi huomioida myös vanhempien terveys lapsen IBD:tä hoidettaessa ja antaa 

tietoa vertaistuen mahdollisuudesta tai ohjata heidät eteenpäin terveydenhuollossa, sillä 

vanhempien terveys heijastuu myös lasten ja koko perheen hyvinvointiin.  

 

Hoitotyön koulutuksen kannalta tutkimus antaa tietoa vanhempien kokemuksista IBD:tä 

sairastavan lapsen hoidosta, joten on tärkeää että vanhempien rooli huomioidaan ja kiin-

nitetään huomiota vanhempien voimavaroihin. Koulutuksessa tulisi huomioida, että hoi-

totyö ei kosketa pelkästään IBD:tä sairastavaa lasta, vaikka hän etusijalla onkin. Hoito-

työssä tulisi osata tunnistaa ja ohjata eteenpäin niitä vanhempia, joilla on vaikeuksia sel-

viytyä lapsensa IBD:stä (Lindfred ym. 2010, Herzer ym. 2011, Kunz ym. 2011), sillä 

vanhemman tuki ja ohjaus hyödyttää myös sairasta lasta. Hovey:n (2005) mukaan van-

hemmille pitäisi antaa heti lapsen sairauden diagnoosivaiheessa ohjausta ja luotettavaa 

tietoa lapsen sairaudesta, jotta luottamuksellinen hoitosuhde voi alkaa ja vanhemmat eivät 

saa virheellistä tietoa esimerkiksi internetistä. Tutkimustiedon perusteella (Taanila 1997, 

Åstedt-Kurki 1999, Baker ym 2009, Cuzzocrea ym. 2015), voidaan sanoa, että sosiaalinen 

tuki on vanhemmille tärkeää silloin kun lapsi on kroonisesti sairas. Hoitotyön ammatti-

laisten tulisi kannustaa ja kehottaa vanhempia pitämään yllä hyviä sosiaalisia kontakteja, 

jotta he voivat saada niistä tukea kun sitä tarvitsevat. Tähän hoitotyön ammattilaisille 

tarvitaan koulutusta. 

 

Hoitotyön johtamisen näkökulmasta lapsen IBD:n hoidossa on huomioitava vanhemmat 

ja heidän hyvinvointinsa ja voimavaransa. Johtamisen kautta tulisi ohjata resursseja niin, 

että hoitotyöntekijällä olisi kunnolla aikaa kuunnella ja jutella vanhempien kanssa, jotta 

tunnistettaisiin ne vanhemmat, jotka tarvitsevat tukea tai ohjausta eteenpäin terveyden-

huollossa, esimerkiksi psykologille. Day ym. (2005) mukaan vanhemmilla on tarvetta 

psykologin kanssa keskusteluun kun lapsella todetaan IBD. Resursseja tarvitaan myös 

moniammatillisen hoidon toteutukseen, jotta voitaisiin huomioida ja tarjota apua lapsen 

ravitsemukseen, vanhempien voimavarojen ylläpitämiseen ja muihin tarpeisiin kokonai-

suutena, ettei jokaista palvelua tarvitsisi vanhemman erikseen pyytää (Veijola ym. 2006). 

Tämän tutkimuksen yhteiskunnallista merkitystä pohdittaessa on selvää, että resurssien 

tarve vaatii rahaa, jota ei tässä taloudellisessa tilanteessa ole paljon. Kuitenkin tutkimuk-
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sella saadaan tietoa vanhempien arjesta ja oloista silloin kun perheessä on IBD:tä sairas-

tava lapsi ja todetaan että on mahdollista ehkäistä ongelmia tulevaisuudessa, jos vanhem-

mat saavat apua ja tukea (Gray ym. 2013). Samalla voitaisiin ehkäistä tulevaisuuden kus-

tannuksia niin vanhempien kuin IBD:tä sairastavan lapsenkin osalta, sillä molempien hy-

vinvointi vaikuttaa positiivisesti tulevaisuuteen ja tulevaisuuden hyvinvointiin. Tervey-

denhuollon resursseja suunniteltaessa tulisikin huomioida perheiden ohjaus, sillä kustan-

nuksia voidaan säästää kun perheet ja lapset voivat hyvin (Jussila 2014). Huomiota tulisi 

kiinnittää ja resursseja ohjata tuen muodossa pitkäaikaissairaiden nuorten siirtymiseen 

aikuisten yksikköön hoitoon, sillä vanhemmat ovat huolissaan nuoren pärjäämisestä. Vid-

qvist ym. (2012) mukaan siirtymisessä aikuisten yksikköön hoitoon on haasteita, joihin 

voidaan vastata sekä lasten- että aikuisten terveydenhuollossa yhteistyössä perheiden 

kanssa. Nuorten hoidossa on oltava hyvin tarkka ja ammattitaitoinen niin, että voidaan 

tukea nuoren itsetuntoa, sillä se parantaa nuoren sopeutumista sairauteensa ja siten sel-

viytymistä aikuisten yksikköön siirtymisessä (Tornivuori ym. 2014). Hyvillä resursseilla 

voidaan nuoren siirtymisestä tehdä helppo ja joustava, jolloin myös vanhempien on hel-

pompi sopeutua siihen, että hän ei vastaa enää lapsen hoidosta. Kyngäs (1999) toteaa, että 

vanhemmilla tulisi olla tukea, jotta he voisivat etääntyä sairaan lapsen hoidosta ja antaa 

vastuuta nuorelle itselleen. Tukea tarvitaan, sillä Kynkään (1999) mukaan pitkäaikaissai-

raiden lasten vanhempien irtaantuminen hoitovastuusta on vaikeampaa, sillä he ovat huo-

lissaan myös lapsen tulevaisuuden terveydentilasta. 

 

Tämän tutkimuksen merkitystä hoitotieteelle arvioitaessa todetaan, että hoitotiede hyötyy 

tämän tyyppisestä tutkimuksesta. Hoitotiede voi kehittyä eteenpäin monipuolisen tutki-

muksen avulla. Tässä tutkimuksessa hoitotieteen paradigmat näyttäytyivät niin, että ih-

minen on IBD:tä sairastavan lapsen vanhempi ja ympäristö on kotona oleva fyysinen ja 

sosiaalinen ympäristö, sekä muu perheen arkeen liittyvä ympäristö. Terveys nähdään van-

hempien voimavaroina ja hoitotyö niin, että tutkimuksella saadaan tietoa hoitotyön hy-

väksi. (Eriksson ym. 2012, Morse 2012.) Aiempia tutkimuksia vanhempien selviytymi-

sestä lapsen IBD:stä ei ole tehty, mutta tarvetta tutkimukselle on (Guilfoyle ym. 2011, 

Gray ym. 2013) ja tämä tutkimus on toivottavasti innoittamassa muita tutkijoita jatka-

maan hoitotieteellistä tutkimustyötä eteenpäin. 
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Mielenkiintoista olisi tietää, miten IBD:tä sairastava lapsi itse kokee vanhempien huolet, 

tai huomaavatko he että vanhemmat ovat huolissaan. Hyvä jatkotutkimusaihe olisi myös 

selvittää perheen muiden lasten kokemuksia silloin, kun sisaruksella on IBD, koska sai-

raus vaikuttaa kaikkiin perheessä. Lisäksi Kunz ym. (2011) mukaan äidit ja isät kokevat 

lähes samalla tavalla perheen hyvinvoinnin silloin kun lapsella on IBD, mutta lisätietoa 

tarvitaan myös siitä, ovatko äitien ja isien selviytymisessä eroa. Tämän tutkimuksen pe-

rusteella äidit ovat enimmäkseen vastuussa IBD:tä sairastavan lapsen hoidosta ja tätä ha-

vaintoa tukee Hovey:n (2005) tutkimus, jossa todetaan myös äitien kantavan suurimman 

vastuun kroonisesti sairaan lapsen hoidosta. Olisi mielenkiintoista tietää miten isät koke-

vat lapsen IBD:n, sillä Hovey:n (2005) tutkimuksessa todettiin, että isät olivat yhtä huo-

lissaan sairaasta lapsestaan ja käyttivät samanlaisia selviytymiskeinoja kuin äidit. Broger 

& Zeni (2011) puolestaan toteavat, että isien, jotka olivat nuoria ja naimattomia, verrat-

tuna vanhempiin naimisissa oleviin, selviytymiskeinoissa oli eroa. Terveydenhuollon 

henkilökunnan tulisi huomioida myös isien selviytyminen kroonisesti sairaan lapsen hoi-

dossa. 

 

Perhetekijät ovat tärkeitä IBD:tä sairastavan lapsen hyvinvoinnin kannalta, joten siihen 

tulisi kiinnittää enemmän huomiota tulevaisuudessa jotta mahdollisiin ongelmiin per-

heissä voitaisiin puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Diagnoosivaiheessa tu-

lisi rohkaista vanhempia hakemaan sosiaalista tukea, antaa kattavaa tietoa lapsen sairau-

desta ja neuvoa taloudellisen tuen hakemisessa, sillä vaikka diagnoosivaihe on vanhem-

mille stressaavaa, ovat he silloin yleensä molemmat paikalla ja näin saataisiin isät enem-

män osalliseksi sairaan lapsen hoidossa (Hovey 2005). Tämä on haaste terveydenhuol-

lolle, mutta siihen tulisi jatkossa panostaa, jotta perheiden tarpeet ja vanhempien selviy-

tyminen tulisi osaksi IBD:tä sairastavan lapsen hoitoa. Jatkotutkimusta aiheesta voisi 

tehdä paljon, sillä aikaisempaa tutkimustietoa ei ole, mutta jatkotutkimusaiheiksi tässä 

vaiheessa ehdotetaan seuraavia: 

 

1. Vanhempien huolet IBD:tä sairastavan lapsen kokemana. 

2. IBD:tä sairastavan lapsen sisarusten kokemukset perheen arjesta.  

3. IBD:tä sairastavien lapsien isien selviytyminen. 

4. Nuorten IBD-potilaiden kokemuksia aikuispuolelle hoitoon siirtymisestä. 

5. Vanhempien kokemuksia IBD:tä sairastavan nuoren aikuisten yksikköön hoitoon 

siirtymisestä. 
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                         LIITE 1 

Liite 1: Tutkimuksen saatekirje: 

 

SAATEKIRJE  

 
Hyvät IBD- lapsen vanhemmat, 

 

Olen kiinnostunut siitä, millaisista asioista teidän IBD- lapsen vanhempana pitää selviy-

tyä ja millaisia selviytymiskeinoja käytätte. Olen terveystieteiden maisteriopiskelija Ou-

lun yliopistosta ja teen Pro Gradu-tutkielmaani kyseisestä aiheesta. Tutkimuksesta saatua 

tietoa voidaan hyödyntää potilasohjauksessa, sekä vanhempien tuen tarpeen kartoittami-

sessa. Vanhempien selviytymistä lapsen IBD:stä on tutkittu vähän, joten vastauksenne 

tuottaa arvokasta tietoa myös niille vanhemmille, joiden lapsilla todetaan IBD tulevai-

suudessa. 

 

Mikäli teillä on alle 17-vuotias IBD:tä sairastava lapsi, joka asuu kanssanne samassa ta-

loudessa, pyydän Teitä ystävällisesti vastaamaan kysymyksiin alla olevan linkin kautta 

2.11.2015 mennessä. Voitte vastata kysymyksiin vapaasti omin sanoin. Vastaaminen ta-

pahtuu anonyymisti eikä vastaajien henkilöllisyys paljastu missään vaiheessa tutkimusta. 

Voitte myös halutessanne perua vastaustenne käytön tutkimuksessa milloin tahansa il-

moittamalla siitä tutkijalle. 

 

Tutkimus tehdään yhteistyössä Crohn ja Colitis ry:n kanssa. Kerätty aineisto on ainoas-

taan tutkijan käytössä ja Pro Gradu-tutkielman valmistuttua vastaukset hävitetään asian-

mukaisesti. Mikäli haluatte kysyä tai kommentoida jotain tutkimukseen liittyen, vastaan 

niihin mielelläni. Kiitos vastauksistanne! 

 

Katja Suhonen, TtM-opiskelija 

Oulun yliopisto 

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, hoitotieteen koulutusohjelma 

Katja.Suhonen@student.oulu.fi 

 

Tästä linkistä pääsette vastaamaan kyselyyn: 



                                 LIITE 2 (1) 

Liite 2: Tutkimuksessa käytetty kyselylomake. 

Vanhempien selviytymiskeinoja 

 

1. Oletteko perheenne äiti tai isä? * 

   Äiti 
 

   Isä 
 

   Vastasimme yhdessä 
 

 

 

 

 

2. Montako alle 17-vuotiasta lasta taloudessanne asuu? * 

   1 
 

   2 
 

   3 
 

   4 
 

   5 
 

   6 
 

   7 
 

   8 
 

   yli 8 
 

 

 

 

 

3. Monellako samassa taloudessa asuvalla lapsellanne on IBD? * 

   1 
 

   2 
 

   3 
 

   4 
 

   5 
 

   6 
 

   yli 6:lla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                  LIITE 2 (2) 

4. Minkä ikäinen/ikäisiä IBD:tä sairastava lapsenne on/lapsenne ovat? * 

Voitte valita useamman vaihtoehdon. Mikäli teillä on useampi samanikäinen IBD:tä sairas-
tava lapsi,  
merkitkää ikä ja lukumäärä alimmaiseen kohtaan. 

 

 0 
 

 1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

 6 
 

 7 
 

 8 
 

 9 
 

 10 
 

 11 
 

 12 
 

 13 
 

 14 
 

 15 
 

 16 
 

 17 
 

 

Samanikäisten IBD:tä sairastavien lasten ikä ja lukumäärä 

________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

              LIITE 2 (3) 

5. Minä vuonna lapsenne/lastenne IBD on diagnosoitu? * 

Voitte valita useamman vaihtoehdon. Mikäli teillä on useampi lapsi, joka on saanut samana 
vuonna IBD-diagnoosin, merkitkää vuosi ja lukumäärä alimmaiseen kohtaan. 

 

 1998 
 

 1999 
 

 2000 
 

 2001 
 

 2002 
 

 2003 
 

 2004 
 

 2005 
 

 2006 
 

 2007 
 

 2008 
 

 2009 
 

 2010 
 

 2011 
 

 2012 
 

 2013 
 

 2014 
 

 2015 
 

 

Samana vuonna IBD-diagnosoitujen lasten toteamisvuosi ja lukumäärä 

________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                        

      LIITE 2 (4) 

6. Mikä on lapsenne/lastenne IBD-diagnoosi? * 

   colitis ulcerosa 
 

   crohnin tauti 
 

   

joku muu, mikä 

________________________________ 
 

   

lapsillamme on erilaiset IBD-diagnoosit, mitkä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

Seuraavilla sivuilla olevat kysymykset tulevat yksi kerrallaan. Teiltä kysy-

tään: 

7. Mikä on lapsenne/lastenne IBD:n tämänhetkinen tila? 

8. Miten lapsenne/lastenne IBD vaikuttaa elämäänne? 

9. Mitä ajattelette IBD:tä sairastavan lapsenne/lastenne tulevaisuudesta? 

10. Millaisia selviytymiskeinoja teillä on liittyen lapsenne/lastenne 

IBD:hen? 

11. Millaista apua tai tukea haluaisitte lisää selviytymiseenne? 

Voitte vastata näihin kysymyksiin omin sanoin.  
 

 

 

 

7. Mikä on lapsenne/lastenne IBD:n tila tällä hetkellä (oireileeko, onko 

remissiossa)? * 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

99999 merkkiä jäljellä 
 

 

 

 

8. Miten lapsenne/lastenne IBD vaikuttaa elämäänne? * 

Kertokaa omin sanoin millaista elämänne ja arkenne on IBD:tä sairastavan lapsen van-
hempana. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

99999 merkkiä jäljellä 
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9. Mitä ajattelette IBD:tä sairastavan lapsenne/lastenne tulevaisuudesta? * 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

99999 merkkiä jäljellä 
 

 

 

 

10. Millaisia selviytymiskeinoja teillä on liittyen lapsenne/lastenne 

IBD:hen? * 

Kertokaa omin sanoin mitkä keinot auttavat teitä selviytymään arjesta IBD:tä sairastavan 
lapsen kanssa. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

99999 merkkiä jäljellä 
 

 

 

 

11. Millaista apua tai tukea haluaisitte lisää selviytymiseenne? * 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

99999 merkkiä jäljellä 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                        LIITE 3 (1) 

Taulukko 1. Esimerkki analyysistä: selviytymiskeinona positiivinen ajattelu. 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

…Tauti on päällä taas, muttei 

nyt vielä niin paha tilanne 

mitä meillä pahimmilleen ol-

lut. 7.9 

Akuutti vaihe, on ollut joskus 

pahempiakin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positiivinen ajat-

telu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...Tärkeintä on kuitenkin ol-

lut se, että lapsi on ollut iloi-

nen ja voinut hyvin sekä kas-

vanut hyvin… 7.25 

Tärkeintä on, että lapsi voi 

hyvin. 

…Tällä hetkellä tilanne on 

melko hyvä, välillä vessassa 

ramppaamista ja kipujen ta-

kia poissaoloja koulusta, 

mutta tilanne entiseen on 

hyvä… 7.27 

Tilanne parempi kuin ennen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usko lapsen tu-

levaisuuteen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Olen monta kertaa mietti-

nyt, kuinka sitkeä lapseni on-

kaan. 8.3 

Lapsella on hyvät voimava-

rat. 

… kun hyvä vointi, pitää heti 

toteuttaa joitain haaveita tai 

suunnitelmia… 8.9 

Kun hyvä vointi, voi toteut-

taa haaveita. 

…Ennenkaikkea lapsen tuke-

minen, tsemppaaminen, kuu-

leminen, elämän eläminen 

täysillä sairauden kanssa… 

8.10 

Lapsen tukena oleminen ja 

elämän eläminen täysillä. 

...Onneksi lapsi on jo oppinut 

itsekin kertomaan minulle 

jos on hätä… 8.11 

Lapsi on oppinut kertomaan 

hädästä. 

...hän tietää itse, mitä haluaa 

ja voi syödä. Se helpottaa 

kaupassa käyntiä ja ruuan-

laittoa. 8.17  

Lapsi tietää oman ruokavali-

onsa 

…Toisaalta positiivinen asia 

on, ettei sairaalahoitoja ole 

ollut… 8.19 

Ei ole ollut sairaalahoitoja. 

…Toisaalta pitää elää tässä 

hetkessä eikä pelätä pahinta 

8.25 

Ei pidä pelätä pahinta. 

Yritän ajatella tulevaisuutta 

luottavaisin mielin ja toivon 

että lapseni löytää sairau-

tensa kanssa paikkansa elä-

mässä…9.2 

Lapsi sopeutuu elämään sai-

rauden kanssa. 

Uskon että tauti pysyy ai-

soissa sopivalla lääkityksellä 

ja ruokavaliolla, eikä se vai-

kuta suuremmin lapsen elä-

mään. 9.4 

Tauti ei tule vaikuttamaan 

lapsen elämään. 



 

 

 

 

 

Uskon että kaikki tulee me-

nemään hyvin kun vaan saa-

daan asiat rullaamaan. 9.6 

Kaikki menee hyvin tulevai-

suudessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usko lapsen tu-

levaisuuteen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positiivinen ajat-

telu 

…ajattelen, että hän saa ja 

pystyy elämään aivan saman-

laisen elämän kuin muut-

kin… 9.7 

Lapsi pystyy elämään nor-

maalia elämää. 

Tulevaisuus on varmaan ihan 

hyvä… 9.13 

Tulevaisuus on hyvä. 

…poikani on todella analyyt-

tinen ja uskon, että hän osaa 

hoitaa itseään hyvin… 9.17  

Lapsi osaa hoitaa itseään. 

… helpolla ei todennäköi-

sesti poikani pääse, mutta 

turha surra etukäteen. 9.20 

Turha murehtia tulevaisuutta 

etukäteen. 

Tällä hetkellä tulevaisuus 

näyttää hyvältä. 9.21 

Tulevaisuus on hyvä. 

Positiivinen mielikuva… 

9.22 

Positiivinen mieli. 

Lopulta tämä on sairaus, 

jonka kanssa voi oppia elä-

mään… 9.25 

Sairauden kanssa voi oppia 

elämään. 

… Haluan ajatella, että sai-

raus on myös vahvistanut ty-

tärtäni. Jotkin asiat eivät 

ehkä ole mahdollisia, mutta 

monet asiat ovat jos tahtoa 

on! 9.27 

Sairaus on vahvistanut lasta. 

… Onneksi on mahdollista 

opiskella uusi ammatti, jos 

aluksi valittu käy hanka-

laksi… 9.31 

Ammattia voi tulevaisuu-

dessa vaihtaa. 

Haluan myös ajatella positii-

visesti ja elämämme ei pyöri 

sairauden ympärillä. 10.7 

Elämä ei pyöri sairauden 

ympärillä. 

…Eikä tietenkään saa mu-

rehtia mitä tulevaisuus tuo 

tullessaan. 10.20 

Ei murehdi tulevaisuutta. 

Oma asenne – kyllä tästä sel-

vitään… on sitä pahempaa-

kin… 10.23 

Oma positiivinen asenne. 

Positiivisuuteen panostami-

nen… 10.30 

 

Positiivisuus tärkeää. 
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LIITE 3 (3) 

 

… Lääkityksenä aloitettiin aika pi-

kaisesti biologinen lääke, ja siitä al-

koi toipuminen… 8.21 

Lääkitys auttoi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luottamus lääketie-

teeseen. 

 

 

 

 

 

 

 

Positiivinen 

ajattelu 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Samalla kun saatiin diagnoosi 

saatiin myös heti toimiva lääkehoito 

– oireet poistuivat. Helpotus oli val-

tava…8.23 

Lääkitys auttoi. 

…Leikkauksen ja siitä toipumisen 

jälkeen elämä on palautunut  nor-

maaliksi. Enää pari kontrollikäyntiä 

vuodessa… 8.26 

Leikkaus on auttanut. 

…kun tiedon määrä lisääntyy, niin 

saamme aina paremmat lääkkeet ja 

ehkä jonain kauniina päivänä paran-

tavan hoidon… 9.1 

Lääketiede kehittyy, 

ehkä tauti voidaan jos-

kus parantaa. 

…Toivon jotain hyvää lääkettä, joka 

todella auttaisi kyseiseen sairauteen 

ja että joku tutkija keksisi sen, mistä 

sairaus johtuu ja miten sitä voi te-

hokkaasti hoitaa… 9.3 

Lääketiede kehittyy ja 

parempia hoitoja tulee. 

 

…Toivon että lääketiede löytäisi pa-

remmat keinot hoitaa tautia… 9.9 

Lääketiede löytää uusia 

hoitokeinoja. 

Toivon tutkimuksen lisääntyvän ja 

kehittyvän edelleen, voimakkaasti ja 

nopeasti, jotta uutta ymmärrystä ja 

uusia hoitoja saataisiin tulevaisuu-

dessa… 9.10 

Lääketiede kehittyy ja 

löytää uusia hoitoja. 

Toivon että lääketiede kehittyisi ja 

saataisiin nämä sairaat lapset kun-

toon… 9.11 

Lääketiede kehittyy. 

…uskon tautiin löytyvän jotain pa-

rempia lääkkeitä ja tietenkin haluan 

uskoa, että tautiin löytyy parannus-

keino!... 9.13 

Lääketiede löytää pa-

rempia lääkkeitä ja pa-

rannuskeinon. 

…Ehkä 10 vuoden päästä näitä sai-

rauksia pystytään hoitamaan jo pa-

remmin ja yksilöllisemmin. 9.14 

Tulevaisuudessa on pa-

rempia hoitokeinoja. 

Toivon että tauti saadaan hallintaan 

lääkkeillä. 9.16 

Lääkehoito auttaa. 

Uskon, että lääketiede kehittyy, ja 

löytyy uusia lääkkeitä… 9.20 

Lääketiede löytää uusia 

lääkkeitä. 

…Onneksi uusia lääkkeitä kehitel-

lään koko ajan. Ehkä sieltä löytyy 

hänelle sopiva, joka pitää oireet 

pois… 9.31 

Lääketiede kehittyy ja 

uusia lääkehoitoja tu-

lee. 

…sairautta seurataan ja kontrolloi-

daan säännöllisesti… 10.7 

Sairauden seuranta aut-

taa selviytymään. 

 


