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TIIVISTELMÄ     

 

Tässä kandidaatintutkielmassa kartoitetaan synnynnäisesti sydänvikaisten lasten 

vanhempien tiedontarpeita ja -lähteitä sekä sitä, miten luotettavaksi he eri lähteistä 

saadun tiedon kokevat. Teoreettisena pohjana toimii Dervinin sense-making- 

näkökulma, jossa tiedonhankinnan ongelmatilanteita kuvataan kuilumetaforan avulla. 

Lisäksi empiirisen tutkimuksen tuloksia tarkastellaan Williamsonin ekologista mallia 

apuna käyttäen. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat synnynnäisesti sydänvikaisten lasten 

vanhemmat, jotka on tavoitettu Sydänlapset ja -aikuiset ry:n kautta. Tutkimusaineisto 

kerättiin vuoden 2015 lopussa strukturoidun kyselyn avulla (n=66). Tutkimusote on 

kvantitatiivinen. 

 

Tärkeimmiksi synnynnäisesti sydänvikaisten vanhempien tiedontarpeiksi nousivat oman 

lapsen sydänvika, ennusteet, vertaistuki ja sosiaaliturva sekä Kelan tuet. Tiedon 

löytämistä pidettiin helpoimpana vertaistuesta, vaikeimpana ennusteista ja 

sosiaaliturvasta sekä Kelan tuista. Tietoa kaivattiin eniten lisää ennusteista, oman lapsen 

sydänviasta ja sosiaaliturvasta sekä Kelan tuista. Tiedonlähteistä tärkeimmiksi koettujen 

ja eniten käytettyjen joukkoon kuuluivat terveydenhuollon ammattilaiset, Sydänlapset ja 

-aikuiset ry, muut sydänvanhemmat, verkkosivut ja sosiaalinen media. Luotettavimpana 

tiedonlähteenä pidettiin Sydänlapset ja -aikuiset ry:tä ja epäluotettavimpana lähipiiriä. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella internetillä on suuri merkitys tiedonlähteenä 

synnynnäisesti sydänvikaisten lasten vanhemmille. Vaikeimmin ylitettävät tiedolliset 

kuilut koskivat sydänvian ennusteita ja sosiaaliturvaa sekä Kelan tukia. Ekologinen 

malli voidaan tässä tutkimuksessa nähdä lähes päinvastaisena, sillä tiedonhankinnan 

ympäristöjen tärkeysjärjestys käyttäjälle suuntautuu synnynnäistä sydänvikaa 

koskevassa tiedonhankinnassa mallin uloimmasta kehästä sisempään. 

 

Asiasanat: arkielämän tiedonhankinta, tiedontarpeet, tiedonlähteet, synnynnäinen 

sydänvika, vanhemmat 
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1 JOHDANTO 

 

Lapsen synnynnäisen sydänvian toteaminen käynnistää perheessä kriisin, jonka 

seurauksena vanhemmat joutuvat pohtimaan monia asioita aivan uudesta näkökulmasta. 

Miten lapsi tulee pärjäämään terveiden ihmisten maailmassa? Millaista perheen elämä 

tulee olemaan sydänvian kanssa? Entä jos lapsi kuolee? Sydänvian kanssa elämiseen 

kuuluu yllättävätkin muutokset lapsen terveydentilassa, joihin vanhempien tulisi 

sopeutua. Omalla kohdallani nämä tuntemukset ovat olleet tuttuja sisaruksen roolissa. 

Sydänperheessä eläminen ja oman lapsen saaminen ovat saaneet minut kiinnostumaan 

sydänvikaisten lasten vanhempien tiedonhankinnasta, joista tässä työssä käytän 

nimitystä sydänvanhemmat.  

 

Sydänvanhempi toimii lapselleen vanhempana, sydänlapsen oikeuksien 

puolestapuhujana ja välillä myös sairaanhoitajana, jolloin hän tarvitsee tietoa lapsensa 

sydänvikaa koskevista asioista. Olisikin tärkeää, että vanhemmille mahdollistettaisiin 

tiedon helppo tavoitettavuus ja tunnistettaisiin tiedonlähteisiin liittyvät heikkoudet, jotta 

sydänvanhempi voisi toimia tukena lapselleen mahdollisimman hyvin. Tällä 

tutkielmalla pyritään tuottamaan tietoa aihealueesta, jotta sydänvanhempia perheineen 

voitaisiin tukea heidän tiedonhankinnassaan entistä paremmin. 

 

Tutkielman tarkoituksena on kartoittaa sydänvanhempien tiedontarpeita ja sitä, mistä he 

hankkivat tietoa lapsensa sydänvikaa koskien. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, 

miten luotettavaksi sydänvanhemmat kokevat eri lähteistä saadun tiedon. Tutkielman 

tavoitteena on myös antaa näkemys siitä, mitä lapsen sydänvikaa koskevaa tietoa 

sydänvanhemmat kaipaisivat lisää ja mitä tiedonlähteitä he suosivat. 

 

Tutkimuksen toisessa luvussa selvennetään kandidaatintyön keskeisiä käsitteitä. Kolmas 

luku pitää sisällään tutkielman teoreettisen taustan. Siinä esitellään Dervinin sense-

making-näkökulma ja Williamsonin tiedonhankinnan ekologinen malli. Luvussa 

nostetaan esiin myös sydänvikaan ja pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien 

tiedonhankintaan liittyviä tutkimuksia sekä pro gradu- tutkielma. Neljännessä luvussa 

tuodaan esiin asetetut tutkimuskysymykset ja kerrotaan empiirisen tutkimuksen 

toteutuksesta. Viidennessä luvussa tarkastellaan tutkimuksen tuloksia. Kuudennessa 
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luvussa esitetään vastaukset asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Lukuun sisältyy 

johtopäätökset ja tulosten vertailua aikaisempaan tutkimukseen sekä kolmannessa 

luvussa esiteltyyn tiedonhankinnan ekologiseen malliin. Tämän lisäksi luvussa tuodaan 

esiin jatkotutkimuksen aiheita. 

 

Tutkielman empiirinen osuus toteutettiin strukturoidun kyselyn muodossa sähköisesti 

Webropol- kyselytyökalua käyttäen (http://www.webropol.fi/) ja se oli avoinna 29.10.-

29.12.2015. Kyselyyn saatiin tuona aikana 66 vastaajaa, joista suurin osa (97%) oli 

naisia. Linkki kyselyyn on ollut esillä Sydänlapset ja -aikuiset ry:n verkkosivuilla, 

Sydänlapset ja -aikuiset ry:n jäsenlehdessä (4/2015), sekä kolmessa suljetussa 

Facebook- ryhmässä: Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydänlasten vanhemmat sekä 

HLHS/Yksikammiolasten vanhemmat. 

 

 

2 KESKEISET KÄSITTEET 

 

 

2.1 Tiedonlähteet ja kanavat 

 

Tiedonlähteen käsitteellä tarkoitetaan useimmiten dokumenttia, johon informaatiosisältö 

on tallennettu.  Nämä tiedonhankinnassa keskeisessä roolissa olevat dokumentoidut 

tiedonlähteet voivat olla painettuja, kuten perinteiset kirjat, esitteet ja lehdet, tai 

elektronisia, kuten verkkosivut ja television lähetykset. Tiedonlähteellä voidaan 

tarkoittaa myös henkilölähdettä, eli tietoa saadaan keskustelemalla henkilölähteen 

kanssa. Esimerkiksi lääkärin kanssa käyty keskustelu voi toimia dokumentoimattomana 

lähteenä. (Haasio & Savolainen 2004, 19.) 

 

Tiedonlähteitä voidaan luokitella usein eri kriteerein. Tämän tutkielman kannalta 

oleellinen luokittelutapa on erottaa dokumentoidut, eli formaalit, ja 

dokumentoimattomat, eli informaaliset tai suulliset, lähteet toisistaan. (Haasio & 

Savolainen 2004, 20). Dokumentoidut lähteet ovat periaatteessa jokaisen tavoitettavissa, 

mutta informaaliin tiedonlähteeseen liittyy ihmisten väliseen epämuodolliseen 

viestintään, jolloin se ei voi olla koskaan saatavilla kaikille täysin samassa muodossa. 

http://www.webropol.fi/
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Tietoa kaipaava henkilö voi myös käyttää hyväksi erilaisia tiedonhankinnan kanavia, 

jotka tarjoavat pääsyn eri tiedonlähteille tai sisältävät eri tiedonlähteitä. Haasion ja 

Savolaisen (2004, 20) mukaan kanavalla tarkoitetaan ”organisoitua käytäntöä tai 

mekanismia, jonka avulla tai kautta on mahdollista päästä tiedonlähteelle”. Esimerkkinä 

tiedonhankinnan kanavista voisi mainita kirjaston ja internetin. Myös henkilö voi toimia 

kanavana tiedonlähteenä olemisen lisäksi. Esimerkiksi neuvolalääkäri voi ohjata 

sydänvanhempaa ottamaan yhteyttä lastenkardiologiin, jotta vanhempi saisi tarkempaa 

tietoa lapsensa sydänviasta. Tällaisessa roolissa olevaa henkilöä, tässä esimerkissä 

neuvolalääkäri, kutsutaan usein tiedonvälittäjäksi. 

 

Tietolähteiden ja kanavien erottaminen toisistaan ei ole aina helppoa. Esimerkkinä tästä 

ovat Haasio ja Savolainen (2004, 20) nostaneet esiin Webin, koska sitä ei voida 

yksiselitteisesti määritellä vain tiedonlähteeksi tai kanavaksi. Esimerkiksi tässä työssä 

tiedonlähteenä käytetyt Sydänlapset ja -aikuiset ry:n verkkosivut, voivat toimia niin 

tiedonlähteenä kuin kanavanakin: verkkosivut sisältävät myös linkkejä muihin 

tiedonlähteisiin mm. elektronisen lehden numeroihin, oppaisiin ja tapahtumiin, jolloin 

verkkosivut toimivat myös kanavana. 

 

 

2.2 Tiedontarve 

 

Informaatiolukutaitoisen henkilön tulee kyetä tunnistamaan, rajaamaan ja ilmaisemaan 

omat tiedontarpeensa (Sormunen & Poikela 2008, 20). Kuitenkin käsite tiedontarve on 

vaikeasti määritettävissä ja sille löytyykin useita eri määritelmiä. Esimerkiksi 

myöhemmin tässä työssä esiintyvässä Dervinin Sense-making- teoriassa kuvataan 

tiedontarpeet kuiluna (gap), joka tulisi silloittaa (gap-bridging) etsimällä tietoa, eli 

silloittamisella tarkoitetaan itse tiedonhankintaa sekä tiedon käyttöä (Godbold, 2006). 

Casen (2002, 5) mukaan tiedontarve on tietoista pyrkimystä täyttää oman päämäärän 

saavuttamista estävä tiedollinen aukko. Tiedontarpeet voisi myös nähdä motivaattorina 

tai liikkeellepanijana, joka käynnistää tiedonhankintaprosessin. 

 

Tiedontarpeet voidaan jakaa orientoiviin ja praktisiin tiedontarpeisiin. Orientoivalla 

tiedontarpeella tarkoitetaan yleisluontoista tiedontarvetta, jonka avulla henkilö voi 
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pysyä ajan tasalla ja seurata toimintaympäristön muutoksia. Praktisella tiedontarpeella 

viitataan tietyn ongelman ratkaisemiseen tai tehtävän menestykselliseen suorittamiseen. 

(Savolainen 1999, 81.) Tiedontarpeet voidaan jakaa myös ammatillisen ja ei-

ammatillisen tiedon tarpeisiin, vaikkakin ne osittain saattavat liukua päällekkäin 

(Savolainen 1993, 22). 

 

Tiedontarpeen käsitteen mielekkyyttä on myös arvosteltu sen vaikeasti 

määriteltävyyden ja abstraktisuuden vuoksi. Esimerkiksi Wilson on ajatellut 

järkevämpänä ratkaisuna tiedontarpeen asemesta tarkastella erilaisia perustarpeita ja 

pohtia, millaista tiedonhankintaa niiden tyydyttämiseen voisi liittyä. Näitä perustarpeita 

ovat fysiologiset tarpeet (esim. nälkä), affektiiviset tarpeet (tunnepohjaisia tarpeita 

toimia yhdessä muiden kanssa) sekä kognitiiviset tarpeet (esim. tarve oppia). (ks. 

Savolainen 1999, 79-80.)  

 

Tässä tutkielmassa on listattu sydänvanhempien tiedontarpeiksi seuraavat asiat: 

kyselyyn vastaajan oman lapsen sydänvika, sydänvian ennusteet, ravitsemus, liikunta, 

suuhygienia, lääkehoito, kuntoutus, sosiaaliturva, vertaistoiminta ja vertaistuki, 

leikkaukset tai tehohoito, sydämensiirto sekä sydänvikaisen työelämä tai koulunkäynti. 

Tämän tiedontarvelistauksen muodostamiseen on käytetty apuna Sydänlapsesta 

aikuiseksi (2006) teosta. 

 

 

2.3 Tiedonhankinta ja tiedon käyttö 

 

Casen (2002, 75) mukaan tutkijoilla on ollut vähemmän sanottavaa tiedonhankinnasta 

käsitteenä, kuin tiedontarpeista. Luultavasti syynä tähän on se, että termin sisältöä 

pidetään ilmeisenä, jolloin termiä ei nähdä tarpeelliseksi avata sen tarkemmin. 

Tiedonhankinnan voidaan nähdä olevan sidoksissa tiedontarpeeseen: esimerkiksi 

Wilson (2000, 49) näkee henkilön tiedonhankintakäyttäytymisen olevan 

tarkoituksellista tiedonhankintaa, joka pohjautuu hänen tarpeeseensa saavuttaa jokin 

tietty päämäärä. Case (2002, 75-76) on kritisoinut sitä, että tiedonhankinta määritellään 

usein aktiiviseen ja intentionaaliseen käyttäytymiseen sidoksissa olevaksi toiminnaksi, 

vaikka käsite sisältääkin myös passiivisia käyttäytymisen muotoja. 
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Käsitteenä tiedonhankinta voidaan tulkita joko suppean instrumentaalisesti tai laajasti. 

Suppeassa tulkinnassa kiinnostus kohdistuu keinoihin, joilla tietoa kantavia 

dokumentteja löydetään, ei niinkään tiedon sisältöön. Laajassa tulkinnassa 

tiedonhankinta nähdään prosessina (kuvio 1.), joka lähtee käyntiin tiedontarpeista ja 

loppuu hankitun tiedon käyttöön. Prosessin käynnistäjänä nähdään jonkin ongelman tai 

tehtävän aiheuttaman tiedontarpeen ilmaantuminen ja tämän tarpeen tunnistaminen. 

Tätä seuraa itse tiedonhankinta, johon kuuluu tiedonlähteiden ja -kanavien valinta, 

hakeutuminen näiden lähteiden ja kanavien äärelle sekä osittain niiden relevanssin 

arviointi. Tiedonlähteiden ja -kanavien valinnassa nähdään vaikuttavana tekijänä 

aiemmat käyttökokemukset. Relevanssin arviointi nähdään, aineiston omaksumisen 

lisäksi, kuuluvan enemmälti tiedonkäytön piiriin. Tiedonhankintaprosessi voidaan 

nähdä jatkuvana, koska aineiston käytöstä saadut kokemukset voivat herättää uusia 

kysymyksiä ja tiedontarpeita, jolloin henkilö hakeutuu uusille tiedonlähteille ja näin 

tiedonhankinnan sykli jatkuu. (Savolainen 1999, 84-85.) 

 

Kuvio 1. Tiedonhankintaprosessi (Savolainen 1999, 85). 

 

Tiedonhankinta voidaan jakaa, tiedontarpeiden tavoin, praktiseen ja orientoivaan 

tiedonhankintaan. Praktinen, eli ongelmalähtöinen, tiedon hankinta palvelee yksittäisten 

ongelmien ratkaisemista. Yksinkertaisimmillaan tämä voi tarkoittaa esimerkiksi 

kirjaston aukioloaikojen selvittämistä, mutta voi toisaalta tarkoittaa pitkäaikaista 

aineistonkeruuta johonkin tiettyyn tarkoitukseen, kuten väitöskirjan tekoon. 

Orientoivassa tiedonhankinnassa on kyse silloin, kun tietoa hankitaan yleisestä 

mielenkiinnosta ilman erityistä tiedontarvetta. Se palvelee pitemmän aikavälin tarpeita 
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ja pitää yllä ajan tasalla olemista, esimerkiksi lehtiä selailemalla tai ajankohtaisohjelmia 

katselemalla. (Haasio & Savolainen 2004, 30.) 

 

Savolainen (1993, 16-21) on jaotellut arkielämän tiedonhankinnan mallissaan (kuvio 2.) 

arkielämän osa-alueet ja niihin liittyvän tiedonhankinnan työhön liittyvään (alue A) ja 

työn ulkopuoliseen toimintaan (alueet B1 ja B2). Työn ulkopuoliset alueet voidaan 

erottaa toisistaan, jolloin alue B1 pitää sisällään välttämättömät toiminnot, jotka 

ylläpitävät yksilön toimintakykyä. Esimerkiksi kotityöt, lastenhoito ja terveydenhoito 

kuuluvat tähän alueeseen. Alueeseen B2 liittyy vapaaehtoiset ja harrasteluontoiset 

toiminnot, kuten lukeminen, television katselu tai videopelien pelaaminen. Tämän 

tutkielman voidaan nähdä kuuluvan Savolaisen jaottelun mukaan arkielämän 

tiedonhankinnan ei-ammatilliseen osaan, tarkemmin sanoen kohteena ovat 

välttämättömät työn ulkopuoliset toiminnot (alue B1), sillä tässä työssä 

sydänvanhempien tiedonhankinnassa on keskitytty selvittämään juuri terveyteen, 

lastenhoitoon, ja muuhun arjen sujuvuuden kannalta välttämättömiin toimintoihin. 

Toisaalta tulee myös huomata, ettei sydänvikaa koskeva tiedonhankinta sovellu aivan 

täysin Savolaisen jaottelun B1- alueeseen, vaan mielestäni sen voisi nähdä sijaitsevan 

jossain alueiden A ja B1 välimaastossa. Tämä johtuu siitä, että sydänvanhemmat 

joutuvat lapsensa viasta johtuen etsimään ja omaksumaan paljon ammatillista, jopa 

tieteellistä tietoa. Näin ollen sydänvanhemmalla saattaa löytyä tietoa tästä kapeasta 

lääketieteen osa-alueesta jopa enemmän kuin useilla lääkäreillä. 

 

Kuvio 2. Arkielämän osa-alueet ja niihin liittyvä tiedonhankinta (Savolainen 1993, 17). 
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Tiedon käyttöä voidaan pitää tiedonhankinnan lopputuloksena ja 

tiedonhankintaprosessin uudelleen käynnistäjänä. Dervinin sense-making- teoriassa 

tiedonhankintaa kuvaa informaatiosillan rakennuspuiden, eli tiedonlähteiden, 

tunnistaminen ja etsintä. Tiedonkäyttö puolestaan viittaa siihen, miten näistä aineksista 

siltaa rakennetaan ja kuinka siltaa samalla askelletaan eteenpäin. (ks. Haasio & 

Savolainen 2004, 31.) Savolaisen (1994, 102) mukaan tiedon käytön käsitettä voidaan 

lähestyä ainakin neljällä tarkastelutasolla. Ensinnäkin tiedon käytössä voi olla kyse 

henkilön ajatuksen tasolla tapahtuvasta prosessista. Toiseksi tiedon käyttö voi liittyä 

ihmisten väliseen viestintään. Kolmanneksi tiedon käyttö saattaa tapahtua organisaation 

sisäisessä viestinnässä ja neljänneksi tiedon käyttö voi liittyä eri järjestelmien tai 

organisaatioiden väliseen viestintään. Tiedon käyttöön vaikuttavia tekijöitä on mihin 

tietoa käytetään, eli onko kyseessä arkitiedon vai tieteellisen tiedon käyttö, sekä se 

hankitaanko tietoa itse, esimerkiksi kirjoista, vai saadaanko tietoa suoraan 

asiantuntijalta. (emt. 1994, 102.) 

 

 

2.4 Synnynnäinen sydänvika 

 

Sydänviat ovat lasten yleisimpiä epämuodostumia. Synnynnäinen sydänvika on 

yhteisnimitys sadoille sydämen ja suurten verisuonten rakennevioille. Teoksessa 

Sydänlapsesta aikuiseksi (2006, 67) mainitaan, ettei ole olemassa kahta aivan 

samanlaista sydänvikaa. Toisilla on hyvin pieniä vaivoja tai vioista johtuvia 

ominaisuuksia, kun toisilla vika aiheuttaa vaikean invaliditeetin tai pahimmillaan johtaa 

kuolemaan pian syntymän jälkeen. Suurin osa sydänvikaan liittyvistä kuolemista johtuu 

sydämen vajaatoiminnasta. Leikkauskuolleisuus on myös melko suurta. Synnynnäisesti 

sydänvikaisten määrä on lisääntynyt, sillä nykyajan hoidoilla yhä useampi sydänlapsi 

varttuu aikuiseksi. Suuri joukko sydänvikaisia lapsia leikataan nykyään varsin pian 

syntymänsä jälkeen, jonka jälkeen moni heistä pystyy elämään aivan tavallista elämää. 

(Sydänlapsesta aikuiseksi 2006, 67; Nieminen et al. 2008, 15 & 16.) 

 

Suomessa syntyy vuosittain noin 500 sydänlasta. Kaikkialla maailmassa esiintyy lähes 

saman verran sydänvikaisia lapsia. Kaikista syntyvistä lapsista noin 1% sairastaa 

sydänvikaa. (Sydänlapsesta aikuiseksi 2006, 67.) Sydänvikojen vaikeita muotoja 

todetaan 25-30/10 000 elävänä syntynyttä kohden. Tämä merkitsee sitä, että Suomessa 
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sydänvian vaikeita muotoja todetaan 150-180 lapsella vuodessa. Kriittistä sydänvikaa, 

eli sydänvikaa joka vaatii toimenpiteitä pian syntymän jälkeen, todetaan Suomessa 50-

60 vastasyntyneellä lapsella vuosittain, joka vastaa kansainvälistä esiintyvyyttä. Muut 

leikkaushoitoa vaativat merkittävät sydänviat oireilevat yleensä vasta muutamien 

päivien tai viikkojen iässä. (Ojala et al. 2013, 2367.) 

 

Yleensä synnynnäisen sydänvian syytä ei tiedetä. Raskauden kolmen ensimmäisen 

kuukauden aikana tapahtuva sydämen kehityksen häiriö johtaa sydämen rakennevikaan. 

Äidin sairaustilat (esimerkiksi vihurirokko) ja lääkehoito (esimerkiksi litium) voivat 

aiheuttaa lapselle sydänvian. Myös alkoholin runsas käyttö raskausaikana voi aiheuttaa 

sydänvian. Tupakointi puolestaan hidastaa sikiön kasvua, mutta epämuodostumia sen ei 

ole todettu aiheuttavan. Sydänvika on tavallinen lapsilla, joilla on muiden elinten tai 

kromosomien poikkeavuuksia. Esimerkiksi Downin oireyhtymässä tai Turnerin 

oireyhtymässä sydänvika on yleinen. Vain pienessä osassa potilaista sydänvika on 

perinnöllinen: sydänvikaisen lapsen sisaruksista 2-3% syntyy sydänvikaisina. Jos 

sydänvika on osana jotakin oireyhtymää, voi vika toistua helpommin myös sisaruksien 

kohdalla. (Sydänlapsesta aikuiseksi 2006, 67.) 

 

 

2.5 Sydänlapset ja -aikuiset ry 

 

Sydänlapset ja -aikuiset ry on vuonna 1975 perustettu synnynnäisesti sydänvikaisten 

lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän läheistensä etuja ajava valtakunnallinen 

potilasjärjestö, johon kuuluu tällä hetkellä noin 2000 jäsentä. Sydänlapset ja -aikuiset on 

Suomen Sydänliiton jäsenjärjestö, jonka keskeisenä tavoitteena on ”toimia kaikkien 

synnynnäisesti sydänvikaisten ja heidän läheistensä edunvalvojana sekä yhdyssiteenä 

tämän potilasryhmän ja terveydenhuollon henkilökunnan välillä”. (Sydänlapset ja -

aikuiset ry:n verkkosivut, http://www.sydanlapsetja-aikuiset.fi/yhdistys.)  

 

Järjestö järjestää sydänlasten perheille, sydännuorille ja sydänaikuisille 

sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja, elämysleirejä sekä valtakunnallisia 

tapaamisia. Kurssien tarkoituksena on antaa tukea perheille sekä synnynnäistä 

sydänvikaa sairastaville nuorille ja aikuisille heidän jokapäiväisessä jaksamisessaan 

sydänvian kanssa. Tämän lisäksi Sydänlapset ja -aikuiset ry tiedottaa synnynnäisesti 



12 

 

sydänvikaisten asioista julkaisemalla neljästi vuodessa ilmestyvää jäsenlehteä, 

tuottamalla esitteitä ja muuta tiedotusmateriaalia. Yhdistys tukee myös 

tutkimustoimintaa, hoitohenkilökunnan koulutusta sekä järjestää tukihenkilökoulutusta. 

(Sydänlapsesta aikuiseksi 2006, 165; Sydänlapset ja -aikuiset ry:n verkkosivut, 

http://www.sydanlapsetja-aikuiset.fi/yhdistys.) 

 

Sydänlapset ja -aikuiset ry:llä on koko Suomen kattava alueosastoverkosto, jossa on 18 

paikallista alueosastoa (esimerkiksi Oulun seudun alueosasto), jotka toimivat samoilla 

periaatteilla alueensa jäsenten hyväksi kuin itse Sydänlapset ja -aikuiset ry:kin. 

Alueosastot eivät ole määräytyneet lääni- tai sairaalapiireittäin, vaan niiden alueellisuus 

ja toiminta ovat muotoutuneet enemmänkin tarpeiden ja sairaanhoitopiirien mukaisesti. 

Alueosastoista sydänperheet saavat vertaistukea ja tietoa paikallistasolla, esimerkiksi 

sairaalapiirin käytännöistä ja toiminnoista. Yhdistyksellä on alueosastojen myös kolme 

valtakunnallista jaostoa: Synja (Sydännuoret ja -aikuiset), Sydänenkelit (lapsensa 

menettäneet) sekä Pitkä QT, joka on määrättyä perinnöllistä rytmihäiriöalttiutta 

sairastavien aikuisten ja lasten jaosto. (Sydänlapsesta aikuiseksi 2006, 166-167.) Näistä 

jaostoista jäsen saa tietoa juuri omaa, tarkemmin rajattua viiteryhmäänsä koskevista 

asioista. Jaostoilla on esimerkiksi omat rajatummat Facebook- ryhmänsä. 

 

 

3 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 

 

 

3.1 Sense-making- näkökulma 

 

Brenda Dervinin kehittämä sense-making- lähestymistapa (kuvio 3.) on yksi 

keskeisimpiä yksilölähtöisen tiedonhankintatutkimuksen teorioita. Teoriaa on kehitelty 

1972 vuodesta lähtien. Sense-making- lähestymistavan lähtökohtana on tilanne 

(situation)- kuilut (gap) - käytöt (uses/helps) - metafora sekä oletus todellisuuden 

epäjatkuvuudesta (discontinuity), joka näkyy yksilön elämässä pysähdyksinä hänen 

kohdatessaan itselleen uuden tai muuten ongelmallisen tilanteen, eli tiedollisen kuilun 

(gap-faced). (Dervin 1992, 61, 62 & 69.) Dervin siis näkee elämisen ja tiedonhankinnan 

askeltamisena tilanteesta toiseen. Kohdatessaan ongelmallisen tilanteen, eli kuilun, on 

http://www.sydanlapsetja-aikuiset.fi/yhdistys


13 

 

henkilön luotava aiemmin luotujen ja tässä tilanteessa puutteellisten merkitysten tilalle 

uusia. Hän siis joutuu rakentamaan informaatiosillan (gap-bridged), jotta voisi ylittää 

tiedollisen kuilun ja päästä sen jälkeen käyttämään uutta tietoaan. (Dervin 1992, 68 & 

69 ; Savolainen 1999, 95-97.) 

 

Savolainen (1993, 11 & 12) on löytänyt Dervinin teoriasta niin rajoituksia kuin 

vahvuuksiakin. Vahvuutena sense-making- lähestymistavassa on sen kohdeherkkyys, 

mutta samalla tästä kohdeherkkyydestä nousee esiin ongelmia: sen avulla pystytään 

kuvaamaan tarkasti yksittäisiä ongelmatilanteita ja tiedonhankintaprosesseja, mutta 

tarkempiin kysymyksiin siitä, miksi henkilö hankkii juuri tietyllä tavalla tietoa 

ongelmatilanteessa ja mistä tämä tietty tapa missäkin tilanteessa johtuu, on vaikea 

sense-making-teorian avulla vastata. Myös teorian yksilökeskeisyys voidaan nähdä 

ongelmallisena, sillä silloin jätetään vähemmälle huomiolle tiedonhankintaan vaikuttava 

sosiaalinen konteksti. 

 

 

Kuvio 3. Dervinin sense-making- teorian käsitys tiedonhankinnasta. (Dervin 1992, 68 ; 

Savolainen 1999, 96) 

 

Tässä tutkielmassa korostuu itse tiedonhankinta (gap-bridging) sekä tiedontarpeet (gap). 

Työssä on haluttu nostaa Dervinin teorian esiin, koska niin Dervinin teoriassa kuin tässä 
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tutkielmassakin yksilö nähdään aktiivisena tiedonhankkijana, jolla on selkeä 

ongelmatilanne. Tutkimuskohteella, eli sydänvanhemmilla, ongelmallisena tilanteena on 

lapsen sydänvika, josta kaivattaisiin lisää tietoa. Juuri tiedolliset kuilut, eli 

sydänvanhempien tiedontarpeet, ovat tutkimuksen suuri kiinnostuksen kohde.  Tiedon 

käyttöön ei tutkimuksessa kuitenkaan ole kiinnitetty huomiota. Myös tiedonhankinnan 

sosiaalinen konteksti jää vähäisemmälle huomiolle ja tutkimuksessa keskitytään 

erityisesti yksilön omaan kokemukseen omasta tiedonhankinnastaan, vaikka 

tutkimuksessa nouseekin esiin mm. vertaistuen ja lähipiirin merkitys sydänvanhemmalle 

tiedonlähteinä. 

 

 

3.2 Tiedonhankinnan ekologinen malli 

 

Kirsty Williamsonin (1998, 23) mukaan muun tiedon ohessa tai muuten vahingossa 

saatuun tietoon on kiinnitetty liian vähän huomiota tiedonhankintatutkimuksessa. Tästä 

syystä hän on kiinnittänyt erityistä huomiota juuri sattumanvaraiseen tiedon hankintaan 

ja saantiin. Williamsonin tutkimuksessa selvitettiin 202 yli 60- vuotiaan australialaisen 

tiedonhankintakäyttäytymistä haastattelemalla ja tarkastelemalla ikäihmisten 

puhelinpäiväkirjoja. Tutkimustulosten pohjalta kehiteltiin malli arkielämän 

tiedonhankinnan ympäristöistä, eli ekologinen malli (kuvio 4.). (Williamson 1998, 

26,27 & 36.) 
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Kuvio 4. Arkielämän tiedonhankinnan ympäristöt. (Williamson 1998, 36.) 

 

Haasion ja Savolaisen (2004, 121-123) mukaan Williamsonin mallia voidaan kutsua 

ekologiseksi, koska siinä tiedonhankinta ja käyttö sijoitetaan laajempaan sosiaaliseen ja 

kulttuuriseen kontekstiin, joka vaikuttaa siihen mitä lähteitä ja kanavia yksilö valitsee.  

Yksilön arvot, henkilökohtaiset ominaisuudet, elämäntyyli, fyysinen ympäristö ja 

sosioekonomiset tekijät vaikuttavat hänen tiedonhankinnan mahdollisuuksiinsa. 

Mallissa tiedonhankinnan eri ympäristöt on aseteltu hierarkkisesti niin, että mitä 

lähempänä käyttäjää lähteet ovat, sitä tärkeämmiksi ja helpommin lähestyttäviksi ne 

yleensä koetaan. Läheisiin ihmisiin lukeutuu perhe ja ystävät. Laajempiin 

kontaktiverkostoihin voisi esimerkiksi sydänvanhemman kohdalla olla muut 

sydänvanhemmat, joita tavataan sydäntapaamisissa ja -kursseilla. 

Joukkotiedotusvälineisiin kuuluvat mm. televisio, internet ja lehdet, esimerkiksi 

Sydänlehti. Institutionaalisiin lähteisiin kuuluvat esimerkiksi sydänvanhemmalla 

lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset. (emt. 121-123.) 
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Ekologinen malli osoitti Williamsonin (1998, 35-36) tutkimuksessa, että yksilölle 

läheiset ihmiset ja laajemmat kontaktiverkostot olivat ikäihmisille tärkeimpiä 

tiedonhankinnan ympäristöjä. Tutkimuksessa havaittiin myös se, että niin 

suunnitelmallista kuin sattumanvaraistakin tiedonhankintaa esiintyi kun 

tiedonhankinnan ympäristöinä olivat läheiset ihmiset, laajemmat kontaktiverkot tai 

joukkotiedotusvälineet. Institutionaalisten lähteiden kohdalla puolestaan esiintyi vain 

suunnitelmallista tiedonhankintaa. (Williamson 1998, 35-36.) 

 

Williamsonin malli poikkeaa Dervinin sense-making- mallista siten, että Dervin 

keskittyy tilanteeseen (situation) ja siitä syntyvään tiedolliseen kuiluun (gap). 

Williamson ottaa mallissaan huomioon monia muuttujia, jotka saattavat vaikuttaa 

tilanteeseen sekä huomioi myös sellaisen tiedonhankinnan, jossa ei voida nähdä 

henkilön olevan missään tietyssä ongelmallisessa tilanteessa. (Williamson 1998, 35.) 

 

Tämän tutkielman kannalta on mielenkiintoista tarkastella, mitkä ekologisen mallin 

tiedonhankinnan ympäristöt korostuvat sydänvanhempien tiedonhankinnassa. 

Poikkeaako ympäristöjen painotus malliin nähden, kun kyseessä ei ole täysin arkinen ja 

tavallinen tiedonhankinta vaan tiedontarpeet liittyvätkin sairauteen, joista on tiettyjen, 

eli harvinaisempien, vikojen kohdalla löydettävissä luotettavaa tietoa vain harvasta 

lähteestä. 

 

 

3.3 Aiempi tutkimus 

 

Arya et al. (2013, 78) tutkimuksessa vertailtiin yhdysvaltalaisten yli 3-vuotiaiden 

synnynnäisesti sydänvikaisten lasten vanhempien ja lastenkardiologien odotuksia siitä, 

millaista tietoa ja opastusta vanhemmat kaipaavat koskien lapsensa sydänvikaa 

raskausaikana ja heti syntymän jälkeen. Tutkimusmenetelmänä käytettiin strukturoitua 

kyselyä, johon vastasi 38 kardiologia ja 41 vanhempaa. Tutkimuksessa huomattiin 

sydänvanhempien kaipaavan enemmän tietoa ja ohjausta koskien lapsensa sydänvikaa 

verraten siihen, mitä kardiologit uskovat heidän tarvitsevan. Kyselyn raskausaikaisiin 

tiedontarpeisiin liittyvässä osiossa huomattavimmat eroavaisuudet sydänvanhempien ja 

kardiologien välillä olivat lapsen sydänvikaan liittyvien leikkausten määrä, 
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sydämensiirto sekä liikunnan rajoitteet. Nämä kolme asiaa sydänvanhemmat 

yhdenmukaisesti sijoittivat korkeammalle tärkeystasolle verraten kardiologeihin. 

Suurimmat erot liittyen sydänlapsen syntymän jälkeisiin tiedontarpeisiin, joissa edelleen 

sydänvanhemmat asettivat tiedontarpeet korkeammalle tärkeystasolle verraten 

kardiologeihin, olivat sydänvian syyt, syyt leikkausten tarpeeseen, sydänvanhemman 

kyky selittää lääkärille millainen lapsen sydänvika on sekä sydänvian seurannan tarve. 

(Arya et al. 2013, 81 & 82.) 

 

Hummelinck ja Pollock (2005) ovat tutkineet kroonisesti sairaiden lasten vanhempien 

tiedontarpeita koskien lapsensa hoitoa. Tässä Iso-Britanniassa toteutetussa 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa menetelmänä käytettiin teemahaastattelua. 

Haastateltavina oli 27 vanhempaa 20 perheestä. Hummelinck ja Pollock (2005, 233) 

havaitsivat kroonisesti sairaiden lasten vanhempien tiedontarpeiden olevan moninaisia 

ja riippuvaisia siitä, miten kauan aikaa oli kulunut lapsen diagnoosin saannista sekä siitä 

miten luottavaisesti he suhtautuivat lapsen terveydentilaan ja sen hoitoon. Vanhempien 

tiedontarpeet liittyivät lapsen diagnoosiin, sairauden hoitoon ja hoitojen mahdollisiin 

tuloksiin, arkielämässä selviytymiseen sairauden kanssa sekä sairauden ennusteisiin. 

Osan vanhemmista oli hankalaa nostaa esiin omat tiedontarpeensa liittyen lapsensa 

sairauteen. Kuten Arya et al. (2013), myös Hummelinckin ja Pollockin (2005, 233) 

tutkimuksessa käy ilmi, että vanhempien näkökulmasta terveydenhuollon 

ammattilaisten tarjoama tieto ei vastaa heidän tämän hetkisiin, eikä odotettavissa oleviin 

tiedontarpeisiinsa. 

 

Coller et al. (2001) ovat tutkineet kroonista munuaisten vajaatoimintaa ja ykköstyypin 

diabetesta sairastavien lasten vanhempien tiedontarpeita. Tämä määrällinen tutkimus 

toteutettiin Iso-Britanniassa lähettämällä kyselylomake vanhemmille seitsemän kertaa 

kahden vuoden aikana. Kyselyyn vastasi 26 kroonista munuaisten vajaatoimintaa 

sairastavien lasten perhettä ja 23 ykköstyypin diabetesta sairastavien lasten perhettä. 

Juuri näitä kahta ryhmää haluttiin vertailla keskenään, koska sairaudet ovat monin osin 

hyvin samankaltaisia, vaikka kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla on 

suurempi riski kuolla ennenaikaisesti, sekä sairaus vaatii enemmän hoitoa kuin 

nuoruustyypin diabetes. Ensinnäkin kumpikaan sairauksista ei ole parannettavissa, vaan 

ne vaativat vain hoitoa, toiseksi niiden hoitoon vaaditaan tietynlaista ruokavaliota ja 

hoitojen laiminlyöminen voi jo muutaman päivän kuluttua aiheuttaa vakavia seurauksia. 
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Tutkimuksessa havaittiin, että suurin osa vanhempien tiedontarpeista liittyy lapselle 

tehtyjen tutkimusten tuloksiin, uuteen tietoon koskien lapsen sairautta ja lapsen 

sosiaalistumiseen tulevaisuudessa. Kolme korkeimmalle tärkeysasteelle asetettua 

kysymystä liittyivät lapsen tulevaisuuteen: mitkä mahdollisuudet lapsella on 

tulevaisuudessa tulla itse vanhemmaksi, millaiset heidän yhteiskunnalliset, ammatilliset 

sekä avioliittoon liittyvät tulevaisuuden näkymät ovat ja mahdollisuudet uuden 

paremman hoitomuodon löytymiseen. Tutkimuksessa huomattiin myös se, että 

ykköstyypin diabetesta sairastavien ja kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavien 

vanhempien tiedontarpeet olivat hyvin samankaltaisia, vaikka sairauksien 

vakavuustasossa on eroa. (Coller et al. 2001, 31-35.) Collerin et al. (2001) tutkimus on 

oleellinen tämän tutkielman kannalta, koska tutkimuksessa mainituilla sairauksilla on 

yhteneväisyyksiä synnynnäisen sydänvian kanssa: ne eivät ole parannettavissa, vaativat 

hoitoa, sekä huomion kiinnittämistä arkielämän valintoihin (mm. ruoka, liikunta, 

lääkitys). 

 

Petri Tuovisen (2015, 34) pro gradu- tutkielmassa selvitetään sydänvikaisten nuorten ja 

heidän vanhempiensa tietämystä sydänviasta ja sen hoitoon liittyvistä asioista 

Tietämyksen kyselylomake synnynnäisesti sydänvikaisille- mittarin avulla. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää, esitestata, arvioida ja validoida suomenkielinen 

mittari, jonka avulla voitaisiin tutkia synnynnäisesti sydänvikaisten tietämystä omasta 

viastaan ja sen hoidosta. Tutkimuskohteena tässä tutkielmassa olivat Kuopion 

yliopistollisen sairaalan Lastenpoliklinikan siirtymävaiheessa olevat yli 15-vuotiaat 

sydännuoret vanhempineen. Tuovisen (2015, 38) tutkimuksen otantana oli 17 nuorta ja 

13 vanhempaa. Tutkimuksen tuloksissa huomattiin nuorten tarvitsevan lisää tietoa 

sydänviastaan ja myös vanhempien tietotasossa oli parantamisen varaa (Tuovinen 2015, 

71). 

 

Australiassa toteutetussa haastattelupohjaisessa kyselytutkimuksessa (Khoo et al. 2008, 

419) kiinnitettiin huomiota erityisesti internetin käyttöön vanhempien 

terveystiedonhankinnassa.  Kyselyyn vastasi 360 vanhempaa, joiden lapset olivat olleet 

potilaina Melbournessa sijaitsevan sairaalan lasten teho-osastolla. Kyselyssä 

kartoitettiin vanhempien tiedonhankintaa 6 kuukautta ennen, sekä juuri ennen lapsen 

teho-osastolle joutumista. Tutkimuksessa havaittiin (Khoo et al. 2008, 423) vanhempien 

suosivan perinteisiä tiedonlähteitä liittyen lapsensa terveyteen. Useat vastaajat kuitenkin 
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käyttivät internetiä lapsensa terveystiedon hankintaan, mutta kokivat vaikeaksi erottaa 

sen, mitkä verkkosivut antavat luotettavaa tietoa.  

 

Niin Khoo et al. (2008, 419) kuin Bernhardt ja Felter (2004) kertovat tutkimuksissaan 

vanhempien, erityisesti äitien, etsivän lastaan koskevaa terveystietoa useista eri 

lähteistä. Bernhardtin ja Felterin tutkimuksessa (2004) keskityttiin pienten lasten äitien 

terveystiedonhankintaan verkossa sekä siihen, miten he arvioivat verkosta löytämänsä 

tiedon luotettavuutta. Kuten Khoon et al. (2008, 423) tutkimuksessa, myös Bernhardt ja 

Felter (2004) havaitsivat vanhempien kokevan verkkotiedonhaun olevan ongelmallista 

tiedon luotettavuuden arvioimisen kannalta. 

 

Ek ja Niemelä (2010, 2 & 6) ovat tutkineet Suomalaisten 18-65 vuoden ikäisen väestön 

internetin terveystiedon käyttöä ja luotettavuutta kahtena ajankohtana, vuosina 2001 

sekä 2009. Tutkimuksessa havaittiin, että tutkittuna ajankohtana tapahtunut muutos 

internetin käytössä oli huomattava: vuonna 2001 vastaajista 48 % ilmoitti, ettei ollut 

surffaillut lainkaan netissä viimeisten seitsemän päivän aikana, kun vuonna 2009 

vastaava luku kyselyssä oli 16 %. Myös lähes päivittäinen internetin käyttö lisääntyi 

vuoden 2001 22 %:sta 55 %:n vuonna 2009. Tutkimuksessa kuitenkin todetaan, ettei 

internetistä ole vielä tullut suomalaisten tärkein tiedonlähde ja usein painettuja 

tiedonlähteitä pidetään luotettavampina kuin internet-lähteitä. Tässä tutkielmassa 

kiinnitetään huomiota myös internetin merkitykseen tiedonlähteenä sekä 

sydänvanhempien kokemukseen internet- lähteiden tiedon luotettavuudesta, kun 

kyseessä on heidän lapsensa sydänvian tuomat tiedontarpeet. 

 

Näiden tutkimusten pohjalta voisi olettaa, että sydänvanhemmat kaipaavat myös 

Suomessa lisää tietoa koskien lapsensa sairautta, erityisesti koskien itse sairautta, sen 

diagnoosia, ennustetta ja hoitoa sekä tietoa sydänvian kanssa arkielämässä 

selviytymisestä. Hummelinckin ja Pollockin (2005) tutkimuksen perusteella voisi 

ennakoida, että sydänlasten vanhempien tiedontarpeet ovat moninaisia ja riippuvaisia 

siitä, miten kauan aikaa on kulunut lapsen diagnoosin saannista sekä siitä miten 

luottavaisia he ovat lapsen terveydentilaa ja sen hoitoa kohtaan. Bernharfdtin ja Felterin 

(2004), Khoon et al. (2008) sekä Ekin ja Niemelän (2010) tutkimusten pohjalta voisi 

myös ajatella sydänvanhempien pitävän internetiä tärkeänä tiedonhankinnan kanavana, 

mutta toisaalta pitävän sieltä löytyvän tiedon luotettavuutta alhaisena. Harmillista 
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aiempaa tutkimusta etsiessä oli huomata, että sydänvanhempien tiedontarpeita ja 

tiedonlähteitä koskevaa suomalaista tutkimusta ei oikeastaan ollut lainkaan. Joitakin 

sydänvanhempien tiedonhankintaa sivuavia pro graduja ja opinnäytetöitä kuitenkin on 

olemassa. 

 

 

4 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

4.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen kohteeksi on valittu sydänlasten vanhemmat, joita on tavoiteltu 

Sydänlapset ja -aikuiset ry:n kautta. Lasten ikää tai sydänsairauden diagnoosia ei ole 

rajattu, joten kaikentasoisia sydänvikoja sairastavien lasten ja myös jo aikuistuneiden 

sydänlasten vanhemmat ovat voineet osallistua tutkimukseen. Tutkimuksen tavoitteena 

on kartoittaa sydänvanhempien tiedontarpeita ja sitä, mistä he löytävät tietoa lapsensa 

sydänvikaa koskien. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, miten luotettavaksi 

sydänvanhemmat kokevat eri lähteistä saadun tiedon. Tutkielman tavoitteena on myös 

antaa näkemys siitä, mitä lapsen sydänvikaa koskevaa tietoa sydänvanhemmat 

kaipaisivat lisää ja mitä tiedonlähteitä he suosivat.  

 

Tutkielma kuuluu arkielämän tiedonhankintaan, ja tarkemmin määriteltynä käsittelee 

terveystiedonhankintaa. Empiirisessä tutkimuksessa nousseita havaintoja verrataan 

aiempaan tutkimukseen ja tehdään huomioita siitä löytyykö havainnoissa 

samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia. Empiirisen tutkimuksen havaintoja tarkastellaan 

myös tiedonhankinnan ekologista mallia apuna käyttäen. 

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Millaisia tiedontarpeita sydänvanhemmilla on koskien lapsensa sairautta ja mitä 

näistä he pitävät tärkeimpinä?  

2. Mitä tiedonlähteitä sydänvanhemmat käyttävät ja mitä näistä he pitävät 

tärkeimpinä? 

3. Mitkä tiedonlähteet sydänvanhemmat kokevat luotettaviksi? 
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4.2 Tutkimuksen toteutus 

 

Tässä tutkimuksessa on käytetty kvantitatiivista tutkimusotetta, josta voidaan käyttää 

myös nimitystä määrällinen tutkimus. Kvantitatiiviselle tutkimusotteelle on Vilkan 

(2007,13) mukaan tyypillistä yleisen kuvan antaminen muuttujien, eli mitattavien 

ominaisuuksien, suhteista ja eroista. Sen avulla voidaan vastata kysymyksiin miten 

usein, kuinka paljon tai kuinka moni.  Muita ominaispiirteitä ovat objektiivisuus, tiedon 

tarkastelu numeerisesti, tutkittavan asian strukturointi, mittaaminen, mittarien käyttö 

sekä vastaajien määrän runsaus. Kvantitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on asioiden 

tai ilmiöiden kuvaaminen, selittäminen, kartoittaminen, vertaileminen tai ennustaminen. 

(emt. 2007, 13-19.) Tässä tutkimuksessa on keskitytty kartoittamaan niitä tiedontarpeita 

ja tiedonlähteitä, joita sydänvanhemmilla on koskien lapsensa sairautta.  

 

Hirsjärvi et al. (1997, 133) mukaan kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusta ei voi 

pitää toisiaan poissulkevina vaan pikemminkin toisiaan täydentävinä suuntauksina. 

Tämänkin tutkimuksen ajatuksena on toimia pohjana mahdolliselle kvalitatiiviselle 

tutkimukselle. Tässä tutkimuksessa keskitytään siis vastaamaan kysymykseen miten 

moni, mitkä ja millaiset asiat ovat tärkeitä, kun jatkotutkimus voisi keskittyä 

vastaamaan kysymykseen miksi. 

 

Tutkielman empiirinen osuus toteutettiin strukturoidun kyselyn muodossa sähköisesti 

Webropol- kyselytyökalua käyttäen. Kysely oli avoinna 29.10.-29.12.2015, jolloin 

siihen saatiin 66 vastausta. Linkki kyselyyn on ollut esillä Sydänlapset ja -aikuiset ry:n 

verkkosivuilla, Sydänlapset ja -aikuiset ry:n jäsenlehdessä (4/2015), sekä kolmessa 

suljetussa Facebook- ryhmässä: Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydänlasten vanhemmat 

sekä HLHS/Yksikammiolasten vanhemmat. Kyselylomake sisälsi taustatietoja 

kartoittavia kysymyksiä (kysymykset 1-4), jonka jälkeen tulevat kysymyksillä pyrittiin 

saamaan vastauksia varsinaisiin tutkimuskysymyksiin. Kysely sisälsi hyvin 

strukturoituja kysymyksiä, jolla pyrittiin helpottamaan vastausten mielekästä vertailua, 

helpottaa tulosten käsiteltävyyttä ja analysointia tietokoneella (Hirsjärvi et al. 1997, 

197). Kyselylomakkeen viimeinen kysymys oli kuitenkin täysin avoin ja vapaaehtoinen, 

jolla pyrittiin lisäämään hyvinkin strukturoituun kyselyyn vastaajien omia ajatuksia 

omista tiedontarpeistaan ja -lähteistään sekä tiedon luotettavuuden arvioinnista koskien 

oman lapsensa sairautta.  
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Kyselylomakkeen käyttö tutkimusaineiston keräämisessä on hyvin perinteinen tapa ja 

sitä onkin pidetty jo 1930- luvulta alkaen erityisenä aineistonkeruumenetelmänä, vaikka 

nykyään sen suosio on hieman laskenut kvalitatiivisen tutkimuksen suosion sekä ns. 

pehmeämpien menetelmien alkaessa viedä osansa tutkimuskentällä (Valli 2007, 102). 

Kyselylle tyypillisenä piirteenä on vakiointi, jolla tarkoitetaan sitä, että jokaiselta 

kyselyyn vastaajalta kysytään juuri samat kysymykset, täysin samalla tavalla ja samassa 

järjestyksessä. Aineistonkeruutavaksi kysely soveltuu silloin, kun kyseessä on suuri 

joukko hajallaan olevia vastaajia. Tämän lisäksi sitä käytetään silloin, kun tutkitaan 

hyvin henkilökohtaisia asioita, esimerkiksi terveyttä. (Vilkka 2007, 28.) Hirsjärvi et al. 

(1997, 191) ovat listanneet kyselyn etuja ja haittoja. Eduiksi on mainittu mm. tehokkuus 

ja laajan tutkimusaineiston keräämisen helppous. Heikkoina puolina nähdään mm. se, 

että aineistoa pidetään pinnallisena ja teoreettisesti vaatimattomana. On myös tärkeää 

huomata, ettei voida täysin tietää sitä, miten vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet 

tutkimukseen tai ovatko he mahdollisesti ymmärtäneet kysymykset siten, miten kyselyn 

laatija on ne tarkoittanut ymmärrettäviksi. 

 

Vastamäen (2007, 126) mukaan kyselytutkimuksessa voidaan erottaa kaksi 

tutkimusasetelmaa. Nämä asetelmat ovat poikittaistutkimus sekä pitkittäistutkimus. 

Poikittaistutkimuksessa on kyseessä yhdessä ajankohdassa ja useilta vastaajilta kerätty 

aineisto, jonka avulla voidaan kuvailla eri ilmiöitä.  Pitkittäistutkimuksessa puolestaan 

aineistoa on kerätty vähintään kahdessa eri ajankohdassa samoilta vastaajilta ja sen 

avulla ilmiöiden kuvailun lisäksi niitä voidaan myös selittää. Tämän tutkimuksen 

asetelmana on poikittaistutkimus, jolloin tavoitteena on kuvailla ja selvittää asioiden 

keskinäistä korrelaatiota, eikä selittää ilmiöitä ja selvittää asioiden syy-seuraus - 

suhteita. (emt. 2007, 126.) 

 

 

4.3 Arviointia aineistosta ja sen keruusta 

 

Tutkimustuloksia lukiessa tulee huomata, että joihinkin kyselyn kysymyksiin kaikki 66 

vastaajaa eivät ole vastanneet. Tällaisia joko osittain puutteellisia tai pienen epäkohdan 

sisältäviä vastauksia oli 6. Näistä 2 vastauslomaketta oli sellaisia, joista puutteita löytyi 

enemmän kuin yksi. Lopuissa neljässä puutteellisesti täytetyssä lomakkeessa ongelma 
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oli hyvin pieni ja näkyi vain yhden kysymyksen kohdalla. Tällaisia pieniä ongelmia oli 

esimerkiksi niissä kysymyksissä, joissa vastaajan haluttiin mainitsevan itselleen kolme 

tärkeimpänä pitämäänsä tiedontarvetta tai tiedonlähdettä (kysymykset 6, 8 ja 10), jolloin 

vastauksessa oli mainittu vain tärkeimmäksi koettu asia. Ne vastaajat, joilla on ollut 

useampia ja suurempia puutteita vastauksissaan, on poistettu niiden kysymysten osalta, 

joissa epäkohtia on ilmennyt. Yksittäisten, pienten epäkohtien kohdalla vastausta ei ole 

kuitenkaan poistettu. Esimerkiksi juuri ne vastaajat, jotka ovat maininneet jossakin 

kysymyksistä 6, 8 tai 10 vain tärkeimmäksi koetun tiedontarpeen tai tiedonlähteen, 

näkyy muutaman vastaajan puutteellinen vastaus siten, että tärkeimmäksi koetun asian 

kohdalla vastaajien kokonaismäärä on hiukan suurempi kuin 2. ja 3. tärkeimmiksi 

koettujen asioiden kohdalla. 

 

Tutkimuksen rajoituksena on se, että siihen on vastannut ainoastaan Sydänlasten ja -

aikuiset ry:n jäsenet tai järjestön tuntevat henkilöt, sillä linkki kyselyyn on ollut 

saatavilla järjestön verkkosivuilla, jäsenlehdessä sekä järjestön ylläpitämissä Facebook-

ryhmissä. Kyselyyn vastanneet ovat siis jo löytäneet tiensä jollekin tiedonlähteelle ja 

kanavalle. Tällöin rajautuu vastaajien joukosta pois ne vanhemmat, joille Sydänlapset ja 

-aikuiset ry ei ole tullut tutuksi. Toinen rajoittava tekijä on kyselyn hyvin strukturoitu 

muoto, joka tuo toki etuja, joista jo aiemmin on mainittu, mutta myös haittoja: 

syvällinen näkemys sydänvanhempien tiedontarpeista ja tiedonlähteistä jää saamatta. 

Kolmantena heikkoutena voisi nähdä sen, että suurin osa vastaajista on naisia. Jos 

vastaajien joukossa olisi ollut suurempi osa miehiä, olisi ollut mielenkiintoista vertailla 

sydänlasten isien ja äitien tiedontarpeita ja -lähteitä keskenään. Toisaalta voidaan myös 

pohtia sitä, onko lapsen vakavaan sairauteen tai vammaan liittyvä tiedonhankinta yhä 

suurelta osin äidin tehtävä, joka selittäisi myös isien vähäisen osallistumisen kyselyyn. 

Vaikka tutkimuksessa voikin havaita ongelmakohtia, niin silti kyselylomakkeen avulla 

pystyttiin saamaan vastauksia hyvin asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja kartoittamaan 

sydänvanhempien tiedontarpeita sekä -lähteitä. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

5.1 Vastaajien taustatiedot 

 

Kyselyn taustatietoja kartoittavassa osiossa kysyttiin vastaajien sukupuolta, omaa ikää, 

koulutustaustaa sekä vastaajan sydänlapsen ikää ja lapsen nykyistä terveydentilaa. 66 

Vastaajasta naisia oli 64 (97%) ja miehiä 2 (3%). Tämä naisten todennäköisempi 

osallistuvuus kyselyyn on huomattu myös joissakin tutkimuksissa (Curtin et al, 2000 ; 

Singer et al. 2000). Vastaajien ikä oli 22-55 vuotta. Keskimääräinen ikä oli 35,85 vuotta 

ja iän mediaani 36 vuotta. Suurin osa vastaajista on 30-39-vuotiaita (taulukko 1.).  

 
Taulukko 1. Vastaajien ikäjakauma. 
 

 

 

 

Taulukko 2. Sydänlasten ikäjakauma. 

Vastaajan sydänlapsen ikä 

 Alle 5 5-9 10-19 20 tai yli Yhteensä 

n 35 15 13 3 66 

% 53,0 22,7 19,7 4,6 100 

 

 
Taulukko 3. Vastaajien koulutustausta. 

Vastaajan korkein koulutus-aste 

 Perus-

koulu 

Ammatillinen 

perustutkinto 
Ylioppilastutkinto 

Ammattikorkea- 

koulututkinto 

 

Yliopisto- 

tutkinto 
Yhteensä 

n 2 21 12 17 14 66 

% 3,0 31,8 18,2 25,8 21,2 100 

 

 

 
Taulukko 4. Sydänlapsen nykyinen terveydentila vanhemman kokemuksen mukaan. 

 Lapsen terveydentila 

 Hyvä Melko hyvä Melko 

huono 

Huono Yhteensä 

n 38 26 2 0 66 

% 57,6 39,4 3 0 100 

 

Vastaajan ikä 

 20-29 30-39 40-49 50 tai yli Yhteensä 

n 14 30 20 2 66 

% 21,2 45,5 30,3 3,0 100 
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Sydänlapsen ikä oli 0-28 vuotta, keskiarvona 5,86 vuotta ja iän mediaanina 4 vuotta. 

Taulukossa 2. voi havaita, että yli puolet vastaajien sydänlapsista oli alle 5-vuotiaita, eli 

alle kouluikäisten sydänlasten vanhemmat ovat olleet tässä kyselyssä aktiivisimmin 

osallisina kyselyyn. Vastaajien koulutustausta jakautui melko tasaisesti ammatillisen 

perustutkinnon, ylioppilastutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon ja yliopisto-

tutkinnon suorittaneiden välillä (taulukko 3.). Peruskoulu ainoana koulutuksena oli 

vastaajista vain kahdella. Taulukosta 4. voi havaita, että suurin osa vastaajista koki 

sydänlapsensa nykyisen terveydentilan hyväksi tai melko hyväksi. Kenenkään vastaajan 

lapsen terveydentila ei siis ollut koettu huonoksi.  

 

 

5.2 Tiedontarpeet 

 

Kyselyn kysymykset 5-8 selvittävät sydänvanhempien tiedontarpeita koskien lapsensa 

sydänvikaa. Kyselyssä on listattu 13 eri aihetta, joista sydänvanhempi on voinut valita 

ne aiheet, mistä hän on hakenut eniten tietoa, mitä hän pitää tärkeimpinä ja miten 

vaikeaksi tai helpoksi tiedon löytäminen on koettu ja mistä aiheista hän kokee 

tarvitsevansa lisää tietoa. Nämä listatut 13 aihetta ovat oman lapsen sydänvika, 

sydänvian ennusteet, ravitsemus, liikunta, suuhygienia, lääkehoito, kuntoutus, 

sosiaaliturva, vertaistoiminta ja vertaistuki, leikkaukset tai tehohoito, sydämensiirto, 

sydänvikaisen opiskelu/työelämä ja päivähoito/koulunkäynti. Tämän tiedontarve-

listauksen muodostamiseen on käytetty apuna Sydänlapsesta aikuiseksi (2006) teosta. 

Tiedontarvelistan lisäksi 14. vaihtoehdoksi on asetettu muu, mikä/mitkä, jolloin vastaaja 

saa itse mainita aiheen, josta hänellä on tiedontarpeita. 

  



26 

 

Taulukko 5. Aiheet, joista sydänvanhemmat ovat hakeneet tietoa viimeisen 12 kuukauden aikana.  

Tiedontarpeet viimeisen 12 kk aikana 

Tiedontarve n % 

Oman lapsen sydänvika 50 78,1 

Vertaistoiminta ja vertaistuki 38 59,4 

Sosiaaliturva/Kelan tuet 37 57,8 

Sydänvian ennusteet 36 56,3 

Lääkehoito 27 42,2 

Leikkaukset/tehohoito 24 37,5 

Liikunta 23 35,9 

Suuhygienia 19 29,7 

Sydänvikaisen päivähoito/Koulunkäynti 19 29,7 

Ravitsemus 17 26,6 

Kuntoutus 15 23,4 

Sydänvikaisen opiskelu/ työelämä 12 18,8 

Sydämensiirto 3 4,7 

Muu, mikä/mitkä?  1 1,6 

 

Sydänvanhemmat olivat hakeneet viimeisten 12 kuukauden aikana eniten tietoa oman 

lapsensa sydänviasta (78,1%), vertaistoiminnasta ja vertaistuesta (59,4%), 

sosiaaliturvasta tai Kelan tuista (57,8%) sydänvian ennusteista (56,3%) ja lääkehoidosta 

(42,2%). (Taulukko 5.) Kysymykseen oli vastannut 64 henkilöä, joista yksi oli antanut 

muu, mikä/mitkä? -kohdan vastaukseksi psykologi, jonka tulkitsisin tarkoittavan 

sydänvikaisen tunne-elämää. Tutkimustulosten perusteella sydänlapsen ikä näyttää 

vaikuttavan siihen, kuinka monesta eri aiheesta tietoa on haettu viimeisen 12 kuukauden 

aikana: alle 5 -vuotiaiden sydänlasten vanhempien tiedontarpeiden määrän keskiarvo oli 

5,7, 5-9 -vuotiaiden sydänlasten vanhempien 4,6 ja yli 9 -vuotiaiden sydänlasten 

vanhempien 3,3.  

 

Vastaajat pitivät tärkeimpänä tietona oman lapsen sydänvikaa koskevaa tietoa: 76,9% 

pitivät tätä tärkeimpänä tietona, 6,4% vastaajista 2. tärkeimpänä ja 9,7% vastaajista 3. 

tärkeimpänä. Toiseksi tärkeimmäksi sijoittui sydänvian ennusteet, jonka 7,7% 

vastaajista mainitsi tärkeimmäksi, 39,7% vastaajista 2. tärkeimpänä ja 9,7% vastaajista 

3. tärkeimpänä. Kolmanneksi tärkeimmäksi sijoittui kyselyssä vertaistoiminta ja 

vertaistuki, jonka tärkeimmälle sijalle asetti 9,2% vastaajista, 2. tärkeimmäksi 9,5% 

sekä 3. tärkeimmäksi 14,5% vastaajista. (Taulukko 6.) 
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Taulukko 6. Mitä sydänvikaa koskevaa tietoa sydänvanhemmat pitävät itselleen tärkeimpänä. 

Sydänvikaa koskevan tiedon koettu tärkeys 

Tiedontarve 
1. tärkein 2. tärkein 3. tärkein 

% % % 

Oman lapsen sydänvika 76,9 6,3 9,7 

Vertaistoiminta ja vertaistuki 9,2 9,5 14,5 

Sydänvian ennusteet 7,7 39,7 9,7 

Lääkehoito 3,1 7,9 3,2 

Ravitsemus 1,5 9,5 6,5 

Suuhygienia 1,5 3,2 1,6 

Sosiaaliturva/Kelan tuet 0 6,3 16,1 

Leikkaukset/tehohoito 0 6,3 9,7 

Liikunta 0 4,8 8,1 

Sydänvikaisen päivähoito/Koulunkäynti 0 1,6 11,3 

Kuntoutus 0 1,6 8,1 

Sydänvikaisen opiskelu/ työelämä 0 3,2 3,2 

Sydämensiirto 0 0 0 

Muu, mikä/mitkä? 0 0 0 

 

Taulukko 7. Miten helpoksi sydänvanhemmat kokevat sydänvikaa koskevan tiedon löytämisen. 1 = Hyvin 

helppoa, 2 = Melko helppoa, 3 = Melko vaikeaa, 4 = Vaikeaa, 5 = Ei osaa sanoa 

Sydänvikaa koskevan tiedon löytämisen koettu vaikeustaso 

Tiedontarve 
1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

% 

5 

% 

Vertaistoiminta ja vertaistuki 32,3 52,3 6,2 4,6 4,6 

Oman lapsen sydänvika 16,7 45,5 24,2 13,6 0 

Suuhygienia 16,9 46,2 15,4 7,7 13,8 

Ravitsemus 13,8 44,6 21,5 4,6 15,4 

Liikunta 9,2 53,8 24,6 6,2 6,2 

Sosiaaliturva/Kelan tuet 9,2 38,5 26,2 16,9 9,2 

Lääkehoito 7,7 44,6 27,7 4,6 15,4 

Sydänvian ennusteet 6,2 40,0 35,4 16,9 1,5 

Leikkaukset/tehohoito 4,6 55,4 26,2 4,6 9,2 

Kuntoutus 3,1 43,1 24,6 3,1 26,2 

Sydänvikaisen 

päivähoito/Koulunkäynti 

1,5 44,6 21,5 13,8 18,5 

Sydämensiirto 0 26,6 14,1 4,7 54,7 

Sydänvikaisen opiskelu/ 

työelämä 

0 27,7 21,5 15,4 35,4 

Muu, mikä/mitkä? 0 0 0 0 0 

 

Taulukossa 7. näkyy, että useimmat vastaajista ovat kokeneet tiedon löytämisen 

vertaistoiminnasta ja vertaistuesta useimmiten hyvin helpoksi (32,3%) tai melko 

helpoksi (52,3%). Vaikeimmaksi oli koettu tiedon löytäminen sydänvian ennusteista, 

josta 16,9% vastaajista koki tiedon löytämisen vaikeaksi ja 35,4% melko vaikeaksi, 

sekä sosiaaliturva tai Kelan tuet, josta 16,9% vastaajaa koki tiedon löytämisen vaikeaksi 

ja 26,2% melko vaikeaksi. 



28 

 

Taulukko 8. Mitä tietoa sydänvanhemmat kaipaisivat lisää koskien lapsensa sydänvikaa. 

 

Tiedontarve 
1. tärkein 

% 

2. tärkein 

% 

3. tärkein 

% 

Oman lapsen sydänvika 40 9,5 3,3 

Sydänvian ennusteet 21,5 25,4 8,3 

Sosiaaliturva/Kelan tuet 9,2 7,9 8,3 

Ravitsemus 7,7 3,2 6,7 

Sydänvikaisen opiskelu/ työelämä 4,6 7,9 13,3 

Sydänvikaisen päivähoito/Koulunkäynti 4,6 7,9 8,3 

Liikunta 3,1 4,8 10 

Suuhygienia 3,1 1,6 3,3 

Kuntoutus 1,5 11,1 10 

Lääkehoito 1,5 7,9 8,3 

Vertaistoiminta ja vertaistuki 1,5 1,6 6,7 

Sydämensiirto 1,5 1,6 0 

Leikkaukset/tehohoito 0 7,9 13,3 

Muu, mikä/mitkä? 0 1,6 0 

 

Sydänvanhemmat kaipaisivat lisää tietoa eniten oman lapsensa sydänviasta ja sen 

ennusteesta. Huomion arvoista on myös se, että kolmanneksi eniten tärkeimmäksi 

tiedontarpeeksi sijoitettiin sosiaaliturva/ Kelan tuet, vaikkakin oman lapsen sydänvika ja 

ennusteet voi nähdä selkeästi useammin sijoitetun tärkeimmäksi tiedontarpeeksi. Muu, 

mikä/mitkä? -vaihtoehtoon oli vastaukseksi annettu tunne-elämän haasteet. (Taulukko 

8.) 

 

 

5.3 Tiedonlähteet 

 

Kyselyn kysymykset 9-11 selvittävät mitä tiedonlähteitä sydänvanhemmat käyttävät ja 

miten luotettavaksi he arvioivat eri tiedonlähteet. Kyselyssä on listattu 17 eri 

tiedonlähdettä, joista vastaaja on voinut valita ne lähteet, mitä hän on käyttänyt eniten, 

mitä hän pitää tärkeimpinä ja luotettavimpina. Listatut 17 tiedonlähdettä ovat 

terveydenhuollon ammattilaiset, sosiaalipalvelut/vammaispalvelut, Kansaneläkelaitos, 

neuvola/kouluterveydenhuolto, kuntoutusohjaus, Sydänlapset ja aikuiset ry, sydänpiirit, 

lehdet, kirjat, esitteet, tutkimukset, lähipiiri (ystävät, tuttavat ja sukulaiset), muut 

sydänvanhemmat, televisio, kurssit, verkkosivut ja sosiaalinen media. Tämän lisäksi 18 

vaihtoehdoksi on asetettu muut lähteet, mitkä?, jolloin vastaaja saa itse mainita 

listauksesta puuttuvan tai puuttuvat tiedonlähteet, jotka kokee itselleen tarpeellisiksi.  
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Taulukko 9. Lähteet, joista sydänvanhemmat ovat hakeneet sydänvikaa koskevaa tietoa viimeisen 12 

kuukauden aikana.  

Tiedonlähteet viimeisen 12 kk aikana 

Tiedonlähde n % 

Terveydenhuollon ammattilaiset 55 84,6 

Sydänlapset ja aikuiset ry 50 76,9 

Muut sydänvanhemmat 45 69,2 

Sosiaalinen media 42 64,6 

Verkkosivut 41 63,1 

Kansaneläkelaitos (Kela) 27 41,5 

Kirjat 22 33,9 

Tutkimukset 22 33,9 

Lehdet 20 30,8 

Esitteet 19 29,2 

Sosiaalipalvelut/vammaispalvelut 16 24,6 

Neuvola/kouluterveydenhuolto 14 21,5 

Sydänpiirit 8 12,3 

Ystävät, sukulaiset, tuttavat 8 12,3 

Kuntoutusohjaus 7 10,8 

Televisio 3 4,6 

Kurssit 3 4,6 

Muut lähteet, mitkä? 0 0 

 

Taulukko 10. Mitä tiedonlähteitä sydänvanhemmat käyttävät eniten hakiessaan tietoa sydänviasta. 

Eniten käytetyt tiedonlähteet 

Tiedonlähde 1. tärkein 2. tärkein 3. tärkein 

Terveydenhuollon ammattilaiset 46,9 9,5 17,2 

Verkkosivut 21,9 17,5 10,9 

Muut sydänvanhemmat 6,3 11,1 28,1 

Sydänlapset ja aikuiset ry 6,3 27 9,4 

Sosiaalinen media 6,3 19 12,5 

Tutkimukset 6,3 6,3 3,1 

Kirjat 1,6 1,6 6,3 

Kansaneläkelaitos (Kela) 1,6 4,8 0 

Sydänpiirit 1,6 0 0 

Televisio 1,6 0 0 

Neuvola/kouluterveydenhuolto 0 0 6,3 

Lehdet 0 1,6 1,6 

Kurssit 0 0 3,1 

Sosiaalipalvelut/vammaispalvelut 0 1,6 0 

Kuntoutusohjaus 0 0 1,6 

Esitteet 0 0 0 

Ystävät, sukulaiset, tuttavat 0 0 0 

Muut lähteet, mitkä? 0 0 0 

 

Kyselyn tuloksista (taulukko 9.) voi huomata, että viimeisen 12 kuukauden aikana 

sydänvanhemmat olivat käyttäneet eniten viittä tiedonlähdettä: terveydenhuollon 

ammattilaiset (83,1%), Sydänlapset ja -aikuiset ry (76,9%), muut sydänvanhemmat 
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(69,2%), sosiaalinen media (64,6%) sekä verkkosivut (63,1%). Tärkeimmäksi 

tiedonlähteeksi koettiin terveydenhuollon ammattilaiset. Muita tärkeiksi koettuja 

tiedonlähteitä olivat verkkosivut, Sydänlapset ja -aikuiset ry, muut sydänvanhemmat 

sekä sosiaalinen media (taulukko 10.).  

 

Taulukko 11. Miten luotettavaksi sydänvanhemmat kokevat lähteistä saamansa tiedon. 1 = Hyvin luotettava, 2 

= Melko luotettava, 3 = Melko epäluotettava, 4 = Hyvin epäluotettava, 5 = Ei osaa sanoa. 

Tiedonlähteiden koettu luotettavuus 

Tiedonlähde 
1 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

% 

5 

% 

Sydänlapset ja aikuiset ry 66,7 27,3 0 0 6,1 

Terveydenhuollon ammattilaiset 66,7 28,8 4,5 0 0 

Sydänpiirit 46,2 23,1 3,1 0 27,7 

Tutkimukset 34,4 56,3 1,6 0 7,8 

Kurssit 24,6 43,1 6,2 0 26,2 

Esitteet 18,5 64,6 6,2 0 10,8 

Kirjat 16,9 64,6 3,1 1,5 13,8 

Kansaneläkelaitos (Kela) 15,4 50,8 13,8 1,5 18,5 

Muut sydänvanhemmat 15,4 70,8 6,2 0 7,7 

Sosiaalipalvelut/vammaispalvelut 12,3 47,7 7,7 1,5 30,8 

Kuntoutusohjaus 9,2 32,3 10,8 1,5 46,2 

Verkkosivut 9,2 63,1 13,8 0 13,8 

Sosiaalinen media 6,2 35,4 29,2 10,8 18,5 

Neuvola/kouluterveydenhuolto 4,6 36,9 33,8 10,8 13,8 

Lehdet 3,1 50,0 28,1 4,7 14,1 

Televisio 1,5 26,2 30,8 9,2 32,3 

Ystävät, sukulaiset, tuttavat 0 12,5 48,4 17,2 21,9 

Muut lähteet, mitkä? 0 0 0 0 100 

 

Sydänvanhemmat näyttäisivät tämän tutkimuksen perusteella pitävän luotettavimpana 

tiedonlähteenä Sydänlapset ja -aikuiset ry:tä, jonka luotettavuutta kukaan vastaajista ei 

arvioinut melko tai hyvin epäluotettavaksi. Myös terveydenhuollon ammattilaisten 

antamaan tietoon suhtauduttiin luottavasti, vaikka 3 vastaajaa (4,6%) arvioivat 

terveydenhuollon ammattilaiset tiedonlähteenä melko epäluotettaviksi. 

Epäluotettavimmiksi tiedonlähteiksi koettiin lähipiiri (ystävät, sukulaiset ja tuttavat), 

neuvola/kouluterveydenhuolto, sosiaalinen media ja televisio. (taulukko 11.) 

 

 

5.4 Avoimen kysymyksen vastaukset 
 

Kyselylomakkeen viimeiseen kysymykseen vastasi 7 henkilöä. Tässä avoimessa 

kysymyksessä pyydettiin vastaajia jättämään lisäkommentti, jos heillä oli jotakin 
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lisättävää kyselyn aiheeseen liittyen. Avoimen kysymyksen vastauksissa kävi ilmi, että 

sydänvanhemmat kokevat tiedonhankintaan ja tiedontarpeisiin vaikuttavan monet eri 

tekijät. Tilanteet lapsen terveydentilassa saattaa vaihdella nopeastikin, jolloin 

tiedontarpeet ja tiedonhankinnan tarve muuttuu. Kolme vastaajaa mainitsi 

tiedontarpeiden olevan riippuvaisia siitä, millainen sydänvika on kyseessä: sydänvian 

harvinaisuus vaikeuttaa luotettavan tiedon löytämistä ja saamista. 

 

Kolme vastaajaa toi esiin vertaistuen ja Facebook-ryhmien tärkeyden. Samoin myös 

internet mainittiin kolmessa vastauksessa tärkeäksi tiedonhankinnan kanavaksi, tosin 

yksi vastaaja mainitsi myös, että vaaditaan kriittistä medialukutaitoa, että löytää 

internetistä luotettavaa tietoa. Kaksi vastaajaa kritisoi terveydenhuollon ammattilaisia 

tiedonlähteenä. Kritiikin aiheena oli vanhempien kokema sydänvian tuomien oireiden 

vähättely sekä se, että vain harvalla ammattilaisella, lastenkardiologia lukuun ottamatta, 

on enemmän tietoa lapsen harvinaisemmasta sydänviasta kuin sydänvanhemmalla 

itsellään. 

 

 

6 POHDINTA 

 

Tutkimustulosten mukaan sydänvanhemmat ovat hakeneet eniten tietoa viimeisen 

vuoden aikana koskien oman lapsen sydänvikaa, sen ennusteita, vertaistoimintaa sekä 

vertaistukea ja sosiaaliturvaa sekä Kelan tukia. Edellä mainitut asiat on myös koettu 

tärkeimmiksi. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että sydänvanhempien 

vaikeimmin ylitettävät tiedolliset kuilut liittyvät sydänvian ennusteisiin ja 

sosiaaliturvaan sekä Kelan tukiin. Nämä tiedontarpeet ovat tämän tutkimuksen 

perusteella sellaisia, jotka kuuluvat eniten haettuihin ja tärkeimpinä pidettyihin, mutta 

näiden tietojen löytäminen on kuitenkin koettu usein myös vaikeaksi tai melko 

vaikeaksi. Vertaistoiminta sekä vertaistuki koetaan todella tärkeäksi tiedonhankinnan 

kohteeksi ja samalla myös siitä tiedon hankkiminen koetaan useimpien kohdalla varsin 

helpoksi. Oman lapsen sydänvikaa koskevan tiedon hankinnan helppoudessa on 

enemmän vaihtelua: osa kokee tiedonhankinnan helpoksi, osa ei. Tähän vaihteluun 

luultavasti liittyy avoimen kysymyksenkin vastauksissa esiin tullut sydänvian 
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harvinaisuus: yleisemmästä sydänviasta on helpompaa löytää tietoa kuin 

harvinaisemmasta sydänviasta. 

 

Eniten käytetyiksi ja tärkeimmiksi tiedonlähteiksi koettiin tutkimuksen mukaan 

terveydenhuollon ammattilaiset, Sydänlapset ja -aikuiset ry, muut sydänvanhemmat, 

verkkosivut ja sosiaalinen media. Näistä luotettavimpana tiedonlähteenä pidettiin 

Sydänlapset ja -aikuiset ry:tä. Myös terveydenhuollon ammattilaiset arvioitiin 

useimmiten luotettavaksi tiedonlähteeksi, mutta joukossa oli myös vastaajia, jotka 

arvioivat ammattilaiset tiedonlähteenä melko epäluotettaviksi. Vastaajien 

valikoituminen järjestön piiristä, tai ainakin sen kanavia seuraavista ihmisistä, on 

saattanut vaikuttaa Sydänlapset ja -aikuiset ry:n sijoittumiseen kaikkein korkeimmalle 

sijalle luotettavuutta arvioitaessa: kysely oli esillä Sydänlapset ja -aikuiset ry:n 

verkkosivuilla, Sydänlapset ja -aikuiset ry:n jäsenlehdessä sekä kolmessa suljetussa 

Facebook- ryhmässä, joista kahta järjestö ylläpitää ja kolmatta ylläpitää yksi heidän 

vapaaehtoisistaan. Voisi siis olettaa, että vastaajat ovat valikoituneet niistä ryhmistä, 

jotka suhtautuvat Sydänlapset ja -aikuiset ry:een positiivisesti, jolloin järjestöä pidetään 

myös luotettavana tiedonlähteenä. Kaikkein epäluotettavimmaksi tiedonlähteeksi 

vastaajat puolestaan arvioivat lähipiirin (ystävät, sukulaiset, tuttavat). Tämän lisäksi 

sydänvanhemmat kokivat myös neuvolasta sekä kouluterveydenhuollosta ja 

sosiaalisesta mediasta saadun tiedon epäluotettavana tai melko epäluotettavana. 

Sosiaalinen media on tiedonlähteistä sellainen, joka mainittiin tärkeimpien ja eniten 

käytettyjen tiedonlähteiden joukossa, mutta arvioitiin myös varsin epäluotettavaksi. 

 

Aiempaan tutkimukseen vertaillessa (vrt. Hummelinck ja Pollock, 2005) voi tässä 

tutkimuksessa nähdä olevan samankaltaisuutta: sydänvanhemmat kaipaavat myös tämän 

tutkimuksen mukaan lisää tietoa lapsensa sairaudesta, erityisesti koskien itse sairautta ja 

sen ennustetta. Myös arkielämässä selviytymiseen liittyvät tiedontarpeet ovat tärkeässä 

roolissa (sosiaaliturva/Kelan etuudet ja vertaistoiminta/vertaistuki). Poiketen Arya et al. 

(2013) tutkimukseen, tässä tutkimuksessa leikkaukset sekä tehohoito ja sydämensiirto 

eivät sijoittuneet tärkeään asemaan muiden tiedontarpeiden joukosta. Syynä tähän 

saattaa olla se, että Arya et al. (2013) tutkimuksessa keskityttiin vertailemaan 

sydänvanhempien ja kardiologien ajatuksia sydänvanhempien tiedontarpeista, jolloin 

tiedontarpeissa on keskitytty itse sydänvikaan, sen syihin, leikkauksiin, hoitoon ja 

ennusteisiin. Tässä tutkimuksessa on otettu tiedontarpeissa esiin myös sellaisia asioita, 
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joiden tiedonlähteenä kardiologit eivät nähdäkseni ole kovinkaan vahvassa roolissa, 

esimerkiksi vertaistuki ja sosiaaliturva/Kelan etuudet. 

 

Internet tärkeänä tiedonhankinnan lähteenä tuli esiin varsinkin kyselyn avoimen 

kysymyksen kohdalla. Tämän lisäksi tärkeimmiksi koettujen ja eniten käytettyjen 

tiedonlähteiden joukosta löytyvät verkkosivut sekä sosiaalinen media. Tulos voisi 

osoittaa sitä, että internetistä on tullut vieläkin tärkeämmäksi terveystiedonhankinnan 

lähteeksi, mitä Ek ja Niemelä (2010) vuonna 2009 toteutetussa tutkimuksen osiossaan 

arvioivat. Internetistä löytyvän tiedon luotettavuuden kokeminen alhaiseksi näkyy tässä 

tutkimuksessa sydänvanhempien tiedontarpeiden luotettavuuden arvioinnissa, jossa 

sosiaalisen median luotettavuuden taso on arvioitu melko alhaiseksi. Myös verkkosivut 

ovat sijoittuneet melko alhaiselle tasolle luotettavuuden osalta, vaikkakin vastaajat 

kokevat verkkosivujen luotettavuuden paremmaksi kuin sosiaalisen median. Myös 

avoimessa kysymyksessä internetistä löytyvän tiedon luotettavuuden ongelma tuotiin 

yhdessä vastauksessa esiin, jossa myös todettiin, että tiedonhakijalta vaaditaan 

internetistä etsityn tiedon kohdalla taitoa erottaa se, mitkä löydetyt tiedot ja 

tiedonlähteet ovat luotettavia ja mitkä eivät. (vrt. Bernharfdtin & Felterin, 2004 ; Khoo 

et al., 2008; Ek & Niemelä 2010.) 

 

Verratessa tutkimustuloksia Williamsonin (1998) ekologiseen malliin, voi huomata 

niissä eroavaisuuksia. Ekologisessa mallissa tärkeimpänä tiedonhankinnan ympäristönä 

nähdään tärkeimpänä ja helpoimmin lähestyttävänä tiedonlähteenä läheiset ihmiset. 

Tässä tutkimuksessa juuri ystävät, sukulaiset ja tuttavat koettiin epäluotettavimmiksi 

tiedonlähteiksi. Tutkimustulosten perusteella voisi nähdä ekologisen mallin olevan 

sydänvanhempien sydänvikaa koskevassa tiedonhankinnassa lähes päinvastainen, mutta 

tästä käänteisyydestä olisi hyvä tehdä tarkempaa tutkimusta, jossa Williamsonin 

mainitsemat tiedonhankinnan ympäristöt on vielä paremmin sisällytetty kyselyyn tai 

haastatteluun. Erot Williamsonin mallin ja tämän tutkimuksen välillä johtuvat 

luultavasti siitä, että sydänvikaa koskeva tiedonhankinta on suunnitelmallisempaa, 

jolloin institutionaalisten lähteiden käyttöä tapahtuu enemmän kuin 

sattumanvaraisemmassa tiedonhankinnassa. Tämän lisäksi lähipiirillä harvoin löytyy 

sydänvikaan liittyvää luotettavaa tietoa, joka vähentää sydänvanhemman lähipiirin 

käyttöä tiedonlähteenä, kun tiedontarpeena ovat sydänvikaan liittyvät asiat. 
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Vastaajien taustatiedot antoivat aihetta pohdiskeluun. Tässä työssä on jo aiemmin 

mainittu vastaajien olevan suurimmaksi osaksi naisia. Tämän lisäksi vastaajien 

sydänlapset olivat useimmiten alle 5 -vuotiaita ja terveydentilaltaan vanhemman 

kokemuksen mukaan joko hyvässä tai melko hyvässä kunnossa. Tämä tulos voisi 

tarkoittaa sitä, että lapsen ollessa pieni, tiedontarpeita on enemmän, mutta lapsen 

kasvaessa myös sydänvanhemman oma tietämys sydänvikaan liittyvistä asioista kasvaa, 

jolloin kiinnostus vastata tiedontarpeita ja -lähteitä kartoittavaan kyselyyn vähenee. Tätä 

ajatusta tukisi myös se, että tuloksissa havaittiin alle 5 -vuotiaiden sydänlasten 

vanhempien hakevan tietoa keskimäärin useammasta eri aiheesta kuin vanhempien 

sydänlasten vanhemmat. On mielenkiintoista huomata, että tutkimuksen vastaajien 

lasten koettu terveydentila on painottunut hyväksi ja melko hyväksi koettuun. Tulos 

voisi kertoa siitä, että heikkokuntoisten lasten vanhemmat ovat vähemmän 

motivoituneita vastaamaan kyselyihin, kuin terveydentilaltaan paremmassa kunnossa 

olevien vanhemmat. Toisaalta tulos voisikin vain kertoa siitä, että harvinaisia ja vaikeita 

sydänvikoja on prosentuaalisesti huomattavasti vähemmän kuin yleisempiä vikoja, 

kuten läppävikoja, jolloin hyväkuntoisten sydänlasten vanhempien määrä on myös 

suurempi. 

 

Olen myös pohtinut näin jälkikäteen sitä, mitä olisin voinut itse kyselyä suunnitellessani 

ja lomaketta tehdessäni tehdä toisin. Kyselylomaketta olisi voinut vielä hioa 

paremmaksi. Esimerkiksi tiedontarpeet- osion tiedontarpeita olisi kannattanut ryhmitellä 

tarkkarajaisemmin, esimerkiksi Williamsonin arkielämän tiedonhankinnan ympäristöjen 

mukaan. Tämän lisäksi kyselyn tiedontarvelistaukseen olisi voinut tehdä joitakin 

parannuksia: oman lapsen sydänvika- vaihtoehtoa olisi pitänyt miettiä tarkemmin 

kyselyyn paremmin sopivaksi vaihtoehdoksi. Tulisiko se pilkkoa pienempiin osiin tai 

jollain muulla tavoin parannella, jottei se toimisi sellaisena vastausvaihtoehtona, jonka 

useimmat vastaajat ovat aina valinneet itselleen tärkeäksi.  Tiedontarvelistaukseen olisi 

ollut hyvä myös lisätä sydänlapsen tunne-elämän haasteet, sillä vakava fyysinen vamma 

tuo usein haasteita myös tunne-elämään. Yksi vastaajista olikin maininnut tunne-elämän 

haasteet muu, mikä/mitkä? -vaihtoehdon kohdalla. 

 

Tämän tutkimuksen avulla on pyritty luomaan kuvaa siitä, millaisia tiedontarpeita 

sydänvanhemmilla on koskien lapsensa sydänvikaa sekä mitä tiedonlähteitä he käyttävät 

ja pitävät luotettavimpina. Aiheesta pystyttiin tuomaan esiin kuitenkin vain 
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pintaraapaisu. Jatkotutkimuksen avulla voitaisiin luoda syvällisempi kuva 

sydänvanhempien tiedonhankinnasta. Tutkimusote voisi olla kvalitatiivinen, 

haastatteluja sisältävä tutkimus, jolloin sydänvanhempien tiedontarpeiden ja 

tiedonlähteiden kartoittamisen sijaan voitaisiin tutkia sitä miksi sydänvanhemmat 

suosivat tiettyjä tiedonlähteitä, joita tämän tutkimuksen mukaan olivat mm. 

terveydenhuollon ammattilaiset, Sydänlapset ja -aikuiset ry, muut sydänvanhemmat, 

verkkosivut ja sosiaalinen media. Lisäksi voitaisiin syvällisemmin ymmärtää miksi 

oman lapsen sydänvikaa, sen ennusteita, vertaistoimintaa sekä vertaistukea ja 

sosiaaliturvaa sekä Kelan tukia koskevaa tietoa sydänvanhemmat pitävät tärkeimpinä 

tietoina kun kyseessä on heidän lapsensa sydänvika. Kvalitatiivinen tutkimus 

täydentäisi ja syventäisi siis tätä kvantitatiivista tutkimusta, jolloin myös Williamsonin 

ekologista mallia voitaisiin paremmin käyttää tutkimuksen osana. Tämän lisäksi 

jatkotutkimuksen teoreettiseen taustaan voitaisiin ottaa mukaan Johnsonin (Case 2002; 

Johnson & Case 2012) kehittelemä Tiedonhankinnan kokonaisvaltainen malli (CMIS), 

jota olisi mielenkiintoista testata empiirisesti sydänvanhempien tiedonhankintaa 

tutkiessa. Aiemmin Johnsonin mallia on testattu syöpäpotilailla, joten kokisin sen 

toimivan hyvin myös sydänvanhempien tiedonhankintaa tarkasteltaessa. Tässä 

tutkimuksessa ei kuitenkaan voitu kyseistä mallia käyttää, sillä empiirisen tutkimuksen 

menetelmät olisivat mallin soveltamisen kannalta täytyneet olla erilaisia. 
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LIITE 1: KYSELYLOMAKE 

Sydänvanhempien tiedonhankinta 

Hei kaikki sydänlasten vanhemmat, 

 

 

Opiskelen Oulun yliopistossa informaatiotutkimusta ja olen tekemässä 

kandidaatintutkielmaa sydänlasten vanhempien tiedonhankinnasta. Toivoisinkin, että teistä 

mahdollisimman moni vastaisi kyselyyn, jossa kartoitetaan sydänvanhempien tiedontarpeita 

ja sitä, mistä he löytävät tietoa lapsensa sydänvikaa koskien. 

 

 

Kyselyyn osallistumisen edellytyksenä on, että perheessänne on synnynnäisesti 

sydänvikainen lapsi. Sydänlapsen iällä tai sydänvian diagnoosilla ei ole väliä. Kyselyyn voi 

vastata joko toinen vanhempi tai molemmat vanhemmat itsenäisesti ja erikseen. Kysely on 

täysin anonyymi ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyyn vastaamiseen 

menee noin 10 minuuttia. 

 

 

Lisätietoja tutkielmaa tai kyselyä koskien voit lähettää sähköpostilla osoitteeseen 

suvi.metsanranta@student.oulu.fi 

 

 

Lämpimät kiitokset osallistumisesta kyselyyn! 

 

 

Terveisin, Suvi Metsänranta 
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Sydänvanhempien tiedonhankinta 
1, Vastaajan sukupuoli * 
Mies 
Nainen 

 

2. Vastaajan ja sydänlapsen ikä vuosina * 
Jos lapsenne on alle 1-vuotias, laittakaa iäksi 0. 
Vastaajan ikä: 

 

 

3. Vastaajan koulutustausta * 
Valitse korkein koulutusasteesi 
Peruskoulu 
Ammatillinen perustutkinto 
Ylioppilastutkinto 
Ammattikorkeakoulututkinto 

Yliopistotutkinto 
 

4. Miten kuvailisitte sydänlapsenne nykyistä terveydentilaa?  
Hyvä 
Melko hyvä 
Melko huono 
Huono 
 

5. Mistä lapsenne sydänvikaan liittyvistä asioista olette hakeneet tietoa viimeisen 12 kuukauden 

aikana?  
Merkitkää kaikki sopivat vaihtoehdot. 
Oman lapsenne sydänvika 
Sydänvian ennusteet 
Ravitsemus 
Liikunta 
Suuhygienia 
Lääkehoito 
Kuntoutus 
Sosiaaliturva/Kelan tuet 
Vertaistoiminta ja vertaistuki 
Leikkaukset/tehohoito 
Sydämensiirto 
Sydänvikaisen päivähoito/koulunkäynti 
Sydänvikaisen opiskelu/työelämä Muu, mikä/mitkä? 

 
 

 

 

 

 

 

  

 Sydänlapsen ikä:  
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6. Mitä tietoa pidätte itsellenne tärkeimpänä lapsenne sydänvikaan liittyen?  
Valitkaa kolme tärkeintä alla olevasta listasta. Mikäli tärkeänä pitämäänne tietoa ei löydy listasta, voitte lisätä sen kysymyksen viimeiselle riville. 

 1. tärkein 2. tärkein 3. tärkein 

Oman lapsenne sydänvika  
   

Sydänvian ennusteet  
   

Ravitsemus  
   

Liikunta  
   

Suuhygienia  
   

 
 

7. Miten helppoa sydänvikaan liittyvän tiedon löytäminen teidän mielestänne on?  
Arvioikaa jokainen kohta ja valitkaa sopivin vaihtoehto. 

 Hyvin helppoa Melko helppoa Melko vaikeaa Vaikeaa En osaa sanoa 

Oman lapsenne sydänvika  
     

Sydänvian ennusteet  
     

Ravitsemus  
     

Liikunta  
     

Suuhygienia  
     

Lääkehoito  
     

Kuntoutus  
     

Sosiaaliturva/Kelan tuet  
     

Vertaistoiminta ja vertaistuki  
     

Leikkaukset/tehohoito  
     

Sydämensiirto  
     

Sydänvikaisten päivähoito/koulunkäynti  
     

Sydänvikaisten opiskelu/työelämä  
     

muu, mikä/mitkä?  
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8. Mistä sydänvikaa koskevista asioista kaipaisitte lisää tietoa?  
Valitkaa alla olevalta listalta kolme tärkeintä. Mikäli kaipaamaanne tietoa ei löydy listasta, voitte lisätä sen kysymyksen viimeiselle riville. 

 1. tärkein 2. tärkein 3. tärkein 

Oman lapsenne sydänvika  
   

Sydänvian ennusteet  
   

Ravitsemus  
   

Liikunta  
   

Suuhygienia  
   

Lääkehoito  
   

Kuntoutus  
   

Sosiaaliturva/Kelan tuet  
   

Vertaistoiminta ja vertaistuki  
   

Leikkaukset/tehohoito  
   

Sydämensiirto  
   

Sydänvikaisten päivähoito/koulunkäynti  
   

Sydänvikaisten opiskelu/työelämä  
   

muu, mikä/mitkä?  
     

 
 

9. Mistä lähteistä olette hakeneet tietoa lapsenne sydänvikaan liittyen viimeisten 12 kuukauden 

aikana?  
Merkitkää alla olevasta listasta kaikki sopivat vaihtoehdot. 
Terveydenhuollon ammattilaiset 
Sosiaalipalvelut/vammaispalvelut 
Kansaneläkelaitos (Kela) 
Neuvola/kouluterveydenhuolto 
Kuntoutusohjaus 
Sydänlapset ja aikuiset ry (Sydänliitto) 
Sydänpiirit (Sydänliitto) 

Lehdet 
Kirjat 
Esitteet 
Tutkimukset 
Ystävät, sukulaiset, tuttavat 
Muut sydänvanhemmat 
Televisio 
Kurssit 
Verkkosivut 
Sosiaalinen media (Facebook, Twitter ym.) Muut lähteet, 

mitkä?  
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10. Mitä seuraavista lähteistä käytätte eniten hakiessanne tietoa sydänvikaan liittyen?  
Valitkaa kolme tärkeintä alla olevasta listasta. Mikäli käyttämäänne lähdettä ei löydy listasta, voitte lisätä sen kysymyksen viimeiselle riville. 

 1. tärkein 2. tärkein 3. tärkein 

Terveydenhuollon ammattilaiset  
   

Sosiaalipalvelut/vammaispalvelut  
   

Kansaneläkelaitos (Kela)  
   

Neuvola/kouluterveydenhuolto  
   

Kuntoutusohjaus  
   

Sydänlapset ja aikuiset ry (Sydänliitto)  
   

Sydänpiirit (Sydänliitto)  
   

Lehdet  
   

Kirjat  
   

Esitteet  
   

Tutkimukset  
   

Ystävät, sukulaiset, tuttavat  
   

Muut sydänvanhemmat  
   

Televisio  
   

Kurssit  
   

Verkkosivut  
   

Sosiaalinen media (Facebook, Twitter ym.)  
   

Muut lähteet, mitkä?       
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11. Miten luotettavana pidätte seuraavista lähteistä saatavaa tietoa?  
Arvioikaa jokainen kohta ja valitkaa sopivin vaihtoehto. 

 Hyvin luotettava Melko luotettava Melko 

epäluotettava 
Hyvin 

epäluotettava 
En osaa sanoa 

Terveydenhuollon ammattilaiset  
     

Sosiaalipalvelut/vammaispalvelut  
     

Kansaneläkelaitos (Kela)  
     

Neuvola/kouluterveydenhuolto  
     

Kuntoutusohjaus  
     

Sydänlapset ja aikuiset ry (Sydänliitto)  
     

Sydänpiirit (Sydänliitto)  
     

Lehdet  
     

Kirjat  
     

Esitteet  
     

Tutkimukset  
     

Ystävät, sukulaiset, tuttavat  
     

Muut sydänvanhemmat  
     

Televisio  
     

Kurssit  
     

Verkkosivut  
     

Sosiaalinen media (Facebook, Twitter ym.)  
     

Muut lähteet, 

mitkä?       
 

 

12. Jos teillä on jotakin lisättävää kyselyn aiheeseen liittyen, voitte jättää lisäkommentin alla olevaan 

kenttään.  

 
(Sivu 0 / 4) 
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