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Tutkimuksessa tarkoituksena oli kuvata, millaisia olivat lapsettomuuden kokemukset Internetin
suomenkielisissä keskusteluryhmissä ja miten lapsettomien vertaistuki ilmeni
verkkokeskusteluissa. Lapsettomuusaiheisia verkkokeskusteluaineistoja oli kaksi ja niitä
tarkasteltiin induktiivisellä sisällönanalyysillä. Ensimmäisestä aineistossa tarkasteltiin
lapsettomuuden kokemusta ja jälkimmäisessä lapsettomien vertaistukea. Lapsettomuuden
kokemusta ja vertaistukea kuvaavia ilmaisuja oli aineistoissa yhteensä 588. Keskusteluihin
kirjoittajat kirjoittivat nimimerkein ja monet keskusteluihin osallistuvista henkilöistä hakivat apua
lapsettomuuteensa hedelmättömyyshoidoista. Tietoa lapsettomuudesta ja vertaistuesta tarvitaan,
jotta erityisesti hedelmättömyyshoidoissa mukana oleva hoitohenkilökunta ymmärtäisi paremmin
lapsettomien henkilöiden kokemuksia ja tuen tarvetta.

Lapsettomuuden kokemus ilmenee toivona lapsettomuuden päättymisestä, pohdintana
lapsettomuuden hyväksymisestä ja pelkona lapsettomuuden jatkumisesta. Lapsettomuuden
kokemukset ovat monenlaisia ja kokemuksiin liittyvät tunteet vaihtelevat riemukkaasta toivosta
äärimmäiseen epätoivoon. Toivo ilmenee raskauteen liittyvänä haaveiluna ja vanhemmuuteen
kuuluvien asioiden pohdiskeluna. Pelkoa lapsettomuuden jatkumisesta kuvataan vivahteikkaasti:
epäuskona lapsettomuuden päättymiseen sekä koettuna epätoivona ja voimattomuutena.
Lapsettomuus herättää kateuden ja katkeruuden tunteita. Suhtautuminen omaan lapsettomuuteen
ja toisten naisten raskauksiin on välttelevää ja ristiriitaista. Keskustelijat pohdiskelevat myös,
millaista elämä pysyvästi lapsettomana olisi.

Lapsettomien vertaistuki ilmenee toivon ylläpitämisenä ja vahvistamisena, joka liittyy erityisesti
hedelmättömyyshoitojen onnistumiseen. Vertaisten tukea, rohkaisua ja myötätuntoa kaivataan
erityisesti lapsettomuuden herättämän pelon ja epätoivon hetkellä, samoin negatiivisesta
raskaustestistä tai keskenmenosta selviämisessä. Keskustelijoiden samankaltaisuus sekä
samanlaiset kokemukset ja tilanteet yhdistävät keskustelijoita. Yhdistävän kokemuksen ja
elämäntilanteen jakamisella vastataan lapsettomien yhteisöllisyyden ja yhteyden tarpeisiin.
Virtuaaliyhteisöllisyyttä vahvistetaan käyttämällä omaperäistä metaforamaista kieltä ja huumoria.

Internetin lapsettomuusaiheisten keskusteluryhmien mahdollistamaa vertaistukea voidaan pitää
tärkeänä vertaistuen muotona ja tukevan lapsettomien henkilöiden voimaantumista.

Avainsanat: lapsettomuus, vertaistuki, lapsettomuuden kokemus



ABSTRACT

The aim of this study was to describe experience of infertility and peer support during infertility
treatments in the Finnish Internet discussion forums. Two samples of materials concentrating on
experiences and peer support were selected and analysed by using inductive content analysis. The
first material of experiences of infertility was investigated in 2002 and the second  material of
peer support in 2005. Those who wrote to the discussion forums appeared under pseudonyms and
many of them were going through infertility treatments at the same time. The analysis revealed in
total 588 different expressions of experience of infertility and peer support. The results of the
study are especially needed by the stuff of the infertility clinics but also those working in the
public health service and encountering people suffering from infertility.

The experiences of infertility appear in many ways. There is hope, acceptance, and fear,
depending on whether the person sees that there could be an end to infertility, there is no end to it,
or it will continue to a foreseeable future. Accordingly the feelings that the person is going
through range from joyful hope to ultimate despair. Hope is connected with dreams of possible
pregnancy and parenthood. Fear that infertility will continue has many sides. There is mistrust
that there will ever be an end of the situation, and thus enviness,  unpowerness,  and bitterness are
often experienced. Attitudes towards one’s own infertility and other women’s pregnancies are
avoiding and contradictory. Some writers also discuss the possibility to accept that they will
remain childless permanently contrary to their will.

The peer support appears as maintaining and strengthening hope in succeeding in the infertility
treatment. Support, encouragement, and sympathy given by a peer are especially needed when
there are feelings of fear and despair. Peer support is also essentially important for those who
confront a negative pregnancy test or miscarriage. Participants in the discussion forums feel that
they are equal, they have similar experiences, and feelings of equality and similarity unite them.
The writers have clear needs for sense of community and unity which are fulfilled by sharing
infertility, the present life situation, and other uniting experiences between them. The virtual
community is strengthened by using original and metaphorical language and humor.

Discussions concerning infertility in the Internet can be regarded as an important way to get peer
support and this can strengthen empowerment of those suffering from infertility.

Key words: infertility, peer support, experience of infertility
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1 JOHDANTO

“Lähetän sinulle pienenpieniä toivonsäteitä 
~~~

 josko se sittenki antaisi plussan? Ja jossei tällä

kertaa, niin ennemmin tai myöhemmin kuitenkin! (((((halaus))))) “

Tahaton lapsettomuus on edelleen vaiettu aihe, vaikka se koskettaa monia ihmisiä.

Lapsettomuutta pidetään yleisesti yksityisenä ja intiiminä asiana ja haavoittavuuden ja

haavoittamisen pelosta seuraa usein lapsettomien henkilöiden eristäytymistä. Lapsettomuuden

herättämään yksinäisyyteen monet etsivät tukea ja kohtalotovereita Internetin keskusteluryhmistä,

kuten yllä olevan lainauksen virtuaalisten toivonsäteiden lähettäjä.

Tässä tutkimuksessa kuvataan lapsettomuuden kokemusta ja lapsettomien vertaistukea Internetin

keskusteluryhmissä. Keskusteluryhmistä saatu aiheisto on analysoitu induktiivisen

sisällönanalyysin avulla. Verkkokeskusteluihin osallistutaan nimimerkein ja monet keskusteluihin

osallistuvista henkilöistä hakevat apua lapsettomuuteensa hedelmättömyyshoidoista.

Tutkimuksessa on kaksi osaa, joista ensimmäisen aineisto on kerätty vuonna 2002 erään

Internetin lapsettomuusaiheisen keskusteluryhmän teksteistä. Tähän aineistoon perustuva

tutkimus on julkaistu Hoitotiede-lehdessä 2/2004 (Räisänen & Kaunonen 2004, 71–80). Yhdessä

Marja Kaunosen kanssa tekemässämme (Räisänen & Kaunonen 2004, 71–80) tutkimuksessa

kuvataan, millaisena lapsettomuuden kokemus ilmenee Internetin keskusteluryhmässä.

Tutkimuksen tuloksiin viitataan myös tässä raportoinnissa. Kokonaisuudessaan artikkeli on

luettavissa liitteessä 1. Toinen tutkimusaineisto on kerätty 2005 Internetissä toimivan

Verkkoklinikka–nimisen keskusteluryhmän lapsettomuusaiheisista teksteistä ja siinä tarkastelen

sitä, mitä ja millaista on lapsettomien vertaistuki verkkokeskusteluissa.

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa lapsettomuudesta ja vertaistuesta. Lapsettomuuden

kokemuksesta on julkaistu vielä vähän suomalaista tutkimusta (Klemetti 2003, 113–125), samoin

hoitotieteellistä tutkimusta aiheesta on vähän. Lapsettomuuden vaikutukset ovat monitahoisia ja

–ulotteisia. Ne koskettavat erityisesti yksilötasolla ja vaikuttavat parisuhteeseen (mm. Tulppala

2002, 531–536). Tämän lisäksi vaikutukset ulottuvat muun muassa sukulais- ja ystävyyssuhteisiin
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(mm. Nagaoka 2001, 18–27, Johansson & Berg 2005, 55–63), joten lapsettomuutta kokeneiden

henkilöiden ja heidän perheittensä hyvinvoinnin kannalta aihe on merkittävä.

Lapsettomat kokevat tarvetta hakeutua muiden samassa tilanteessa elävien seuraan (mm. Huhtala

2003, 57–59). Vakiintuneiden vertaisryhmien lisäksi teknologian kehittyminen on mahdollistanut

uudentyyppisten vertaisryhmien syntymisen. Internetissä toimii erilaisia keskusteluryhmiä, joissa

voi keskustella haluamastaan aiheesta muiden keskusteluun osallistuvien kanssa. Myös

lapsettomuusaiheelle löytyy useita keskustelukanavia (esim. Lapsettomuus - Suomi

24Keskustelu.2006, Terveyskammari 2006).

Alussa olevan lainauksen toivonsäteiden lähettäjä halusi vahvistaa vertaisensa hedelmättömyys-

hoitojen onnistumiseen liittyvää toivoa. Toivoa ja tukea tarvitaankin lapsettomuuden

synnyttämästä kriisistä selviytymiseksi. Lapsettomia henkilöitä työssään kohtaavat

terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat tietoa lapsettomuudesta ja vertaistuesta, jotta he

ymmärtävät paremmin lapsettomien henkilöiden kokemuksia ja tuen tarvetta. Tämänlaista tietoa

työnsä kehittämiseen tarvitsee erityisesti lapsettomuushoidoissa mukana oleva hoitohenkilökunta.

Lapsettomuuden kokemuksista ja vertaistuesta saatava hoitotieteellinen tieto palvelee

lapsettomuushoitoihin osallistuvan hoitohenkilökunnan lisäksi myös muiden hoitotyön

käytäntöjen kehittämistä, esimerkiksi äitiys- ja neuvolatyön kehittämistä.

Hedelmättömyyshoidoista valta-osa tuottaa lopulta toivotun lopputuloksen (Tiitinen 2002b, 517),

eli hoitojen avulla voidaan auttaa raskauden alkamisessa. Kuitenkin lapsettomuuden vaikutukset

ulottuvat tavalla tai toisella koko yksilön ja hänen perheensä loppuelämän ajan.
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT

2.1.1 Lapsettomuuden käsite

Tahaton lapsettomuus on yhä useamman parin ongelma. Noin joka viidennen lasta toivovan,

hedelmällisessä iässä olevan parin arvioidaan olevan tahattomasti lapsettomia (Koskimies 2004,

42). Yleisesti käytetyn määritelmän mukaan tahattomasta lapsettomuudesta (hedelmättömyydestä,

infertiliteetistä) puhutaan, kun raskautta yrittävän parin säännölliset yhdynnät ilman ehkäisyä

eivät ole johtaneet raskauden alkamiseen vuoden kuluessa. Lapsettomuutta sanotaan joko

ensisijaiseksi eli primaariksi, jos naisella ei ole ollut yhtään aiempaa raskautta, ja toissijaiseksi eli

sekundaariseksi, jos naisella on ollut aikaisempia raskauksia. (Klemetti 2003, 113.) Lapsettomuus

voi olla tietoisesti tai tahatonta. Tässä tutkimuksessa lapsettomuudella tarkoitetaan tahatonta

lapsettomuutta. Käsitteitä hedelmättömyys- ja lapsettomuushoito käytetään asiayhteydestä

riippuen.

2.1.2 Lapsettomuuden yleisyys ja hoito

30 000 suomalaisen parin arvioidaan kärsivän lapsettomuudesta. Vuosittain  heitä tulee noin 3

000 lisää (Koskimies 2004, 24). Tiitisen (2002a, 493) mukaan osittain ongelman yleisyyttä

voidaan selitetään sillä, että raskautta yritetään iäkkäämpinä kuin aikaisemmin. Tällöin

lapsettomuutta aiheuttavat syyt ennättävät vaikuttaa pidemmän aikaa. Pitkäaikaisen tehokkaan

raskaudenehkäisyn aikana molemmat sukupuolet altistuvat hedelmällisyyttä heikentäville

tekijöille, kuten tulehduksille. Ikääntyessään nainen ehtii myös saada hedelmättömyyttä

aiheuttavia gynekologisia sairauksia, kuten endometrioosia ja myoomia. Noin neljäsosa

lapsettomuudesta johtuu naisesta, neljäsosa miehestä, neljäsosalla molemmista sukupuolista

löytyy hedelmällisyyttä alentavia tekijöitä molemmissa sukupuolissa ja neljäsosalla

lapsettomuuden aiheuttavaa tekijää ei saada selvitettyä (Koskimies 2004, 42).
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Lapsettomuuden hoito suunnitellaan lapsettomuuden syyn ja hoitoon hakeutuneen parin toiveiden

mukaan. Lääketieteellisistä hoidoista koeputkihedelmöitys eli in vitro fertilisaatio (ivf) ja siitä

kehitetyt uudet menetelmät ovat tehokkaimpia käytettyjä hoitomuotoja (Tiitinen 2002b, 519,

Koskimies 2004, 54). Arvioidaan, että jos kaikkia käytettävissä olevia hoitomuotoja on yritetty,

noin  80 % hoitoon tulleista pareista saa lapsen (Tiitinen 2002b, 517).

Internetissä käytävissä keskusteluissa ivf -hoidon lääkitys ja vaiheet nousevat usein esille. Lisäksi

keskusteluissa hoidon eri vaiheista lääkityksineen käytetään yleiseen käyttöön vakiintumattomia

sanoja. Tutkimuksen tuloksien ymmärtämistä helpottaa käsitys ivf -hoidon kulusta. Osan usein

keskusteluissa esiintyvistä omaperäisistä sanoista olen kirjoittanut sulkeisiin asiayhteyteen.

Ivf -hoito alkaa naisen munasarjojen toimintaa jarruttavana lääkehoitona, jonka seurauksena

munasarjojen estrogeenituotanto vähenee. Lääke otetaan nenäsumutteena (sumut, sumuttelu),

kapselina vatsan alle tai pistoksena lihakseen. Jonkin ajan kuluttua jarrutushoidon rinnalle

aloitetaan vatsan alle pistoksina annettava (piikittely, pistely) follikkelia stimuloivaa hormonia

sisältävä lääkitys. Tällä pyritään aikaansaamaan useiden munarakkuloiden yhtäaikainen

kypsyminen munasarjoissa. Lääkityksen vaikutusta seurataan verikokein ja ultraäänitutkimuksin.

Kun munarakkulat ovat sopivan kokoisia, annetaan munasolut lopullisesti kypsyttävä ja

munasolujen irtoamisen laukaiseva pistos (irrotuspiikki).  (Koskimies 2004, 54–57, Väestöliitto

2004.)

Lääkehoidoin aikaansaadut munasolut (munikset) kerätään (punktio) emättimen kautta ohuella

neulalla ultraääniohjauksessa. Munasolujen keräyksen jälkeen mies antaa siemennestenäytteen,

jolla munasolut hedelmöitetään. Hedelmöittyneistä alkioista siirretään 1–2 alkiota naisen kohtuun

2–3 vuorokauden kuluttua munasolujen keräämisestä. Munasolujen keräyksen jälkeisenä päivänä

aloitetaan emättimen kautta annettava keltarauhashormonilääkitys. Raskaustesti tehdään

verikokeella 14–16 vuorokauden kuluttua alkionsiirrosta. (Koskimies 2004, 54–57, Väestöliitto

2004.) Verkkokeskusteluissa ajasta alkionsiirrosta raskaustestiin puhutaan piiniksenä.
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2.1.3 Tutkimuksia lapsettomuudesta

Viime aikoina lapsettomuus oli esillä julkisuudessa muun muassa hedelmättömyyshoitoja

koskevan lakiesityksen vuoksi. Äänestystä edeltävä keskustelu oli vilkasta myös Eduskunnan

täysistunnossa (Eduskunta 2006a). Hallituksen esitys hedelmättömyyshoidoista hyväksyttiin
laiksi lokakuussa 2006 (Eduskunta 2006b), jolloin siis viimein myös lainsäädännöllä otettiin

kantaa hedelmöityshoitojen sääntelyyn.

Lapsettomuutta on tarkasteltu tieteellisesti kunkin eri tieteenalan tutkimusintressien mukaisesti.

Hoitotieteellistä tutkimusta aiheesta on kuitenkin vielä vähän, myös suomalaista

lapsettomuustutkimusta on vähän (Klemetti 2003, 113–125). Hoitotieteellisissä tutkimuksissa

aiheesta painottuvat lapsettomuutta kokeneiden henkilöiden lapsettomuutta ja sen hoitoa koskevat

kokemukset, ja tuen tarve, joista myöhemmin tarkemmin. Hedelmättömyyshoitoihin osallistuu

lääkäreiden lisäksi hoitohenkilökuntaa, joten tästä syystä lapsettomuutta käsittelevät erilaiset

tutkimukset ovat tärkeitä myös hoitotieteen näkökulmasta. Valta-osa hedelmättömyyshoitoja

saaneista henkilöistä on lopulta todennäköisesti äitiys- ja lastenneuvolahuollon asiakkaita.

Lapsettomuuden kokemukset vaikuttavat hedelmättömyyttä kokeneiden käsityksiin

vanhemmuudesta (Huhtala 2003, 23–51), joten aihe on tärkeä myös tästä näkökulmasta. Osa lasta

toivovista perheistä päätyy adoptioon tai elämään lapsettomana. Mihin tahansa ratkaisuun

päätyminen edellyttää lapsettomuuskriisin läpikäymistä (Tulppala 2002, 53–-536).

Yksi vanhimmista hoitotieteellisistä lapsettomuustutkimuksista on Imesonin ja McMurrayin

(1996, 1014–1022) fenomeloginen kuvaus hedelmättömyyshoitoja saaneiden

australialaispariskuntien lapsettomuuskokemuksista. Keskeistä lapsettomien pariskuntien

kokemuksissa oli kokemus voimattomuudesta, joka ulottui kaikille elämänalueille. Siten

voimattomuus liittyi myös kokemukseen mahdollisuuksista vaikuttaa hoitojen onnistumiseen.

Hoitojen onnistumiseen liittyvää toivoa ja toisaalta hoitojen epäonnistumiseen liittyvää epätoivoa

lapsettomat pariskunnat kuvasivat emotionaaliseksi vuoristoradaksi. Kuukausittain syntyvä toivo

sammui kuukautisten alkamisen myötä syttyäkseen taas uudestaan. Oman pettymyksen lisäksi

pariskunnat kokivat joutuvansa kantamaan myös läheistensä pettymyksen hoidon epäonnistuttua.

Hoitojen epäonnistumisen myötä he kokivat etääntyvänsä sukulaisistaan ja ystävistään. Erityisesti

naiset tunsivat ulkopuolisuutta suhteessa lapsia saaneisiin naisiin ja pariskuntiin, joilla oli lapsia.

Sosiaalisen eristäytymisen kokemusta tukee myös Gonzalesin (2000, 619–633) tutkimus.
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Huhtalan (2003, 23–51) laadullisessa tutkimuksessa tarkasteltiin lapsettomien pariskuntien

kokemuksia lapsettomuudesta ja lapsettomuushoidoista. Lapsettomuus merkitsi parinkuntien

elämässä kriisiä, johon liittyi kapinointia omaa kohtaloa vastaan. Lapsettomuus herätti

voimakkaita negatiivia tunteita, kuten katkeruutta, kateutta ja vihaa, jotka kohdistuivat

onnekkaimpiin kanssaihmisiin, yleensä lapsiperheisiin. Negatiiviset tunteet aiheuttivat kuitenkin

syyllisyyttä, joka usein syvensi kriisiä. Negatiivisten tunteiden ja lapsettomien itsensä

suojelemisen johdosta pariskuntien sosiaalisissa suhteissa tapahtuikin muutoksia. Toisaalta he

vetäytyivät ihmissuhteista, joissa lapsettomuus saattoi aiheuttaa tuskaa, toisaalta taas hakeutuivat

muiden lapsettomien kohtalotovereiden seuraan. Lapsettomuus myös muovasi parisuhdetta, sitä

joko lujittaen tai heikentäen. Näitä tuloksia tukevat Imesonin ja McMurrayin (1996, 1014–1022)

tutkimuksen tulokset.

Lasta haluttiin voimakkaista emotionaalisista ja sosiaalisista syistä. Lapsettomuuden tuskan

taustalla oli lapsen kaipaus, ihmisen perustarve olla äiti tai isä.  Lapsettomuus muodostuikin

ongelmaksi pariskunnalle, kun perinteisen vanhempien ja lasten muodostaman perheen malli jäi

omalla kohdalla toteutumatta. Myös sukupolvien ketjun katkeaminen lisäsi lapsettomuuden

tuskaa (Huhtala 2003, 23–51). Tulppala (2002, 531–536) vertaa lapsettomuuskriisiä lähiomaisen

menetykseen. Lapsettomuudessa menetetään potentiaalinen lapsi tai lapset, jotka ovat jo varhain

muodostuneet osaksi minäkuvaa. Lisäksi lapsettomat kokevat myös muita eriasteisesti painottuvia

menetyksiä: muun muassa suvun jatkamiseen, itsetunnon ja oman ruumiin hallinnan

menettämiseen liittyviä menetyksiä.

Selviytyäkseen raskaasta elämänvaiheestaan lapsettomat pariskunnat joutuivat tekemään erilaisia

päätöksiä lapsettomuusprosessinsa eri vaiheissa. Päätökset liittyivät lapsettomuushoitoihin

ryhtymiseen, niistä luopumiseen, sopeutumiseen lapsettomana elämiseen tai adoption avulla

lapsen hankkimiseen. Huhtala (2003, 23–51) muistuttaakin, että riippumatta siitä, millaiseen

päätökseen pariskunnat prosessiin päätyvät, lapsettomuuden vaikutukset seuraavat mukana läpi

elämän, vaikuttaen myös heidän vanhemmuuteensa.

Malin, Hemminki, Räikkönen, Sihvo ja Perälä (2001, 123–133) tarkastelivat

sosiaalilääketieteenalan tutkimuksessaan naisten tyytyväisyyttä ja tyytymättömyyttä

hedelmättömyyshoitoihin. Hoitoihin tyytyväisimpiä olivat naiset, jotka olivat tulleet raskaiksi

hedelmättömyyshoitojen avulla. Myönteiset hoitokokemukset liittyivät hyvään kohteluun,

yllätysraskauteen ilman hoitoja ja kauan odotetun raskauden onnistumiseen hoitojen avulla.
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Tyytymättömyyttä puolestaan herättivät hoitohenkilökunnan heikot vuorovaikutustaidot.

Kuitenkin sekä myönteisimmät että kielteisimmät hoitokokemukset liittyivät potilas-

lääkärisuhteeseen. Malin ym. (2001, 123–133) arvelivat tyytymättömyyden

hedelmättömyyshoitoihin johtuvan siitä, että potilaat saattoivat uskoa liiallisesti teknologisten

ratkaisujen onnistumiseen. Hedelmättömyyttä saatettiin lisäksi hoitaa liian biolääketieteellisesti,

jolloin unohdettiin lapsettomuusongelman psykososiaalinen puoli. Lapsettomuushoitojen heikkoa

asiakastyytyväisyyttä vahvistaa myös Huhtalan (2003, 23–51) tutkimus. Kohtelu

lapsettomuushoidoissa koettiin huonoksi, pariskuntien kokonaisvaltainen hoito ei toteutunut, eikä

hoitoympäristön ja –järjestelyiden suunnittelussa otettu tarpeeksi huomioon lapsettomien tarpeita.

Devine (2003, 100–105) ja Peters (2003, 258–270) ovat tarkastelleet lapsettomuushoidoissa

työskentelevien hoitajien toimintaa. Keskeistä on hoitoja saavien  naisten empaattinen,

kunnioittava ja yksilöllinen kohtaaminen. Leen  (2003, 197–207) mukaan hoidollisin keinoin

voidaan muun muassa vähentää naisten kokemaan jännitystä ja helpottaa oman lapsettomuuden

hyväksymistä.

Johansson ja Berg (2005, 58–63) tarkastelivat laadullisessa tutkimuksessa ruotsalaisnaisten

kokemuksia lapsettomuudestaan kahden vuoden jälkeen ivf -hoitojen lopettamisesta. Naiset

kuvasivat lapsettomuuden hoidon olevan edelleen keskeisin asia heidän elämässään, kaikki muut

asiat tuntuivat toissijaisilta. Toivo raskauden alkamisesta oli edelleen voimakas, kuukausittain

ovulaation myötä syntyi myös uusi toivo raskauden alkamisesta. Tätä tukee myös Buschin (2001,

116–120) tutkimus. Ivf -hoitojen aika oli ollut naisille merkityksellistä, sillä

hedelmättömyyshoidot olivat vahvistaneet naisten itsetuntoa. He eivät enää olleet omasta

mielestään “täysin hedelmättömiä naisia”, sillä he olivat mieltäneet hedelmöittyneet munasolut

lapsikseen, ja vastaavasti kuukautisten alkamisen hoidon jälkeen keskenmenoksi. (Johansson &

Berg 2005, 58–63.)

Naiset vetäytyivät sosiaalisista suhteista ja välttelivät ulkopuolisia ihmisiä. Jotkut naisista eivät

olleet koskaan puhuneet lapsettomuudestaan kenellekään. Lapsettomuutta pidettiin yksityisenä

ongelmana, eikä muiden ihmisten kykyyn ymmärtää lapsettomuuden seurauksia uskottu. Naiset

eivät kokeneet, että heillä oli mitään yhteistä samanikäisten lapsia saaneiden aikuisten kanssa.

Naiset yrittivät löytää muita arvoja elämäänsä ja pyrkivät vähättelemään lapsettomuuttansa, sama

tuli esille Nagaokan (2001, 18–27) tutkimuksessa. Keskeistä naisten kokemuksissa oli
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Johanssonin ja Bergin (2005, 58–63) mukaan “elämänsuru” (life-grief). Se oli surua

lapsettomuudesta, kykenemättömyydestä vahvistaa parisuhdetta vanhemmuudella.

2.2.1 Vertaistuen käsite

Nykysuomen sanakirjasta (1996, 455–456) ja Suomen kielen perussanakirjasta (2001, 528) ei

löydy määritelmää sanalle vertaistuki, mutta sen sijaan sanat vertainen ja vertaisryhmä

määritellään. Vertainen tarkoittaa ensiksi mainitun teoksen mukaan joiltakin ominaisuuksiltaan,

laadultaan ja vaikutuksiltaan jotakin vastaavaa, johonkin rinnastettavaa tai verrattavissa olevaa.

Se on myös jonkun asemasta käyvä, kelvollinen korvaamaan jonkun, arvoinen ja veroinen.

Vertaisryhmä puolestaan liitetään jälkimmäisenä mainitun teoksen mukaan varsinaisesti

psykologiaan tarkoittaen vertaisten muodostamaa ryhmää. Englanniksi vertaistuki on peer

support. Peer tarkoittaa vertaista ja support tukemista, kannattamista, jollekin voimien ja

rohkeuden antamista sekä jonkun lohduttamista (Hurme ym. 1994, 867, 1282).

Hyvärin (2005, 214) mukaan vertaistukeen perustuvan auttamisen ydin on ihmisten välisessä

arkisessa kohtaamisessa, ilman asiakas- tai potilasroolia, titteliä tai muuta valmista

identiteettimääritelmää. Vertaistoiminnassa korostuvat kokemukset ja niiden jakaminen.

Nylyndin (2005, 203) mukaan vertaistukea voidaan antaa ja saada monella eri tavalla ja useassa

eri muodossa: spontaanisti tai sovitusti kahden henkilön välillä, ryhmässä tai verkostoissa.

Samanlaisessa elämäntilanteessa elävien henkilöiden spontaani vertaistuen suhde voi syntyä, kun

ennestään tutut henkilöt esimerkiksi jäävät leskiksi, eroavat tai tulevat vanhemmiksi.

Vertaisryhmissä ennestään tuntemattomat henkilöt tapaavat sovitusti tarkoituksenaan jakaa

keskenään jotain tiettyä kokemusta toistensa kanssa. Ryhmän aloitteen tekijänä ja perustajina

voivat toimia kansalaiset tai ammattilaiset yksin tai yhdessä. (Nylund 2005, 203.) Lasten ja

nuorten vertaisryhmissä, kuten esimerkiksi jos lapsen vanhemmilla on päihde- tai

mielenterveysongelmia, painottuu yleensä ennaltaehkäisevä näkökulma. Näihin ryhmiin liitetään

usein erillinen ammattilaisten vetämä tukiryhmä vanhemmille (Nylund 2005, 200-201).

Vertaisverkostoihin, jotka saattavat syntyä spontaanisti esimerkiksi leikkipuistoissa ja

Internetissä, osallistutaan joustavasti oman kiinnostuksen ja aikataulun mukaisesti. Internetin

vertaisverkostoissa kohdataan kuten ryhmien perustajat ovat sopineet joko nimettöminä tai

nimellä, avoimissa tai suljetuissa ryhmissä. (Nylund 2005, 203.) Hyväri (2005, 214) huomauttaa,
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että vertaistuki ymmärretään usein joko yhdeksi uudeksi auttamistyön menetelmäksi tai sitten se

nähdään jopa ammatillisen työn kilpailijana. Vertaisryhmät ja –verkostot näyttävät olevan joka

tapauksessa yksi nopeasti kehittyvän tuen muoto (Nylund 2005, 206).

2.2.2 Tutkimuksia vertaistuesta

Vertaistukea on tarkasteltu suomalaisissa hoitotieteellisissä tutkimuksissa erityisesti

äitiyshuollossa (mm. Järvinen ym. 2000, 270–280, Munnukka ym. 2005, 236–25). Vertaistukea

pidetään yleensä tärkeänä tuen muotona. Varsinkin terveyden edistämisen kannalta vertaistuki on

merkityksellistä. Vertaiselta saadulla tuella on vaikutusta muun muassa erilaisten

elämäntilanteiden herättämien tunteiden ja kokemusten hyväksymisen kannalta. Vertaistukeen

kuuluu erilaista tiedon jakamista ja arjen käytäntöihin liittyvää tukea. Erilaisilla potilasryhmillä

onkin yleensä omat potilasjärjestönsä ja –verkostonsa, joiden tarjoama tuki on arvokas lisä

terveydenhuollon ammattilaisten tarjoamaan tukeen.

Sydäninfarktista toipuneiden ja erilaisia sydänsairauksia sairastaneille henkilöille tehdyt

kvantitatiiviset vertaistukitutkimukset Yhdysvalloissa osoittivat vertaistuen helpottaneen

sydänleikkauksessa olleiden miesten kokemaa stressiä ja ahdistuneisuutta (Parent & Fortin 2000,

389–400, Steward ym. 2001, 190–99). Lisäksi vertaistuella huomattiin olevan positiivinen

vaikutus toipumisen edistymiseen. Vertaisen tavanneet miehet olivat kontrolliryhmän miehiä

optimisempia toipumisensa suhteen, erot tutkimusryhmien välillä tosin tasoittuivat ajan kuluessa

(Parent & Fortin 2000, 389–400, Steward ym. 2001, 190–199). Koivunen, Lukkarinen ja Isola

(2003, 62–73) tarkastelivat laadullisessa tutkimuksessaan sydänsairaudesta toipuvien naisten ja

miesten kuntoutumista vuoden ajan. Naisten ja miesten päiväkirjamerkintöjen perusteella

toipuminen edistyi eri tavoin naisilla ja miehillä. Puolison tuki ja vertaistuki mainittiin tärkeinä

toipumista edistävinä tekijöinä.

Sosiaali- ja terveysministeriö (2004, 113–119) määrittelee uudessa lastenneuvolaoppaassa

vanhempainryhmien vertaistuen vertaisten eli toisten samanlaisessa elämäntilanteessa elävien

vanhempien antamaksi sosiaaliseksi tueksi. Ryhmissä vanhemmat voivat saada toisiltaan

käyttökelpoista tietoa, joka avaa uusia näkökulmia, auttaa jäsentämään omaa elämäntilannetta ja

helpottaa käytännön pulmien ratkaisussa.
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Sosiaali- ja terveysministeriön (2004, 113–119) mukaan vertaisten tarjoamaa tieto on tärkeä lisä

asiantuntijatietoon. Vertaisryhmät antavat tilaisuuden jakaa kokemuksia muiden kanssa ja

ryhmissä syntyneet uudet ihmissuhteet lujittavat perheiden sosiaalista verkostoa. Ryhmät lisäävät

äitien voimavaroja selvitä arkisista tilanteista, auttavat arjen hallinnassa sekä tuottavat siihen iloa

ja mielihyvää. Pienryhmätoiminta lisää neuvolatoiminnan asiakaslähtöisyyttä ja voi kehittää

vanhemman ja terveydenhoitajan suhdetta avoimemmaksi ja luottamuksellisemmaksi. Pysyvän

vanhempainryhmätoiminnan kehittämissä suositellaankin vähintään ensimmäistä lasta odottaville

ja kasvattaville vanhemmille.

Järvinen, Åstedt-Kurki, Tarkka ja Paavilainen (2000, 270–280) tarkastelivat

haastattelututkimuksessaan, millaisena äidit kokivat lastenneuvoloiden vanhempainryhmät ja

millaista oli äitien ryhmältä saama tuki. Lisäksi tutkijat selvittivät, millaisena äidit näkivät

vanhempainryhmän suhteessa muuhun lastenneuvolatoimintaan ja miten tämä tuki näkyi heidän

elämässään heidän omasta ja heidän puolisoidensa mielestä.

Äidit saivat ryhmistä tiedollista, henkistä ja käytännöllistä tukea. Tiedollista tukea äidit saivat

sekä ryhmissä vierailleilta asiantuntijoilta, että toisilta äideiltä. Äitien keskinäinen ajatusten vaihto

ja keskustelut koettiin merkityksellisiksi sekä ajankohtaisiksi. Äitien henkinen tuki liittyi

samanlaisuuden kokemukseen ja yhtenäisyyden tunteeseen ryhmän sisällä. Tuki ilmeni

lohdutuksena, kokemuksena kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta sekä helpotuksen tunteena,

mikä lisäsi äitien voimavaroja. Käytännön tuki ilmeni tilanteissa, joissa äidit olivat pystyneet

muuttamaan ja lisäämään käytännön arkea helpottavia toimintatapoja muilta äideiltä ja

asiantuntijoilta saamiensa neuvojen ja ohjeiden perusteella. (Järvinen ym. 2000, 270–280.)

Äitien suhteet muihin ryhmän jäseniin lisäsivät heidän sosiaalista verkostoaan. Monet äidit olivat

kokeneet itsensä yksinäisiksi, johon suhteet muihin ryhmän jäseniin toivat helpotusta, vaikka

varsinaisia ystävyyssuhteita ryhmissä ei ollutkaan syntynyt. Vuorovaikutus ryhmän jäsenten

välillä oli tasapuolista ja jäsenet olivat kiinnostuneita toistensa hyvinvoinnista. (Järvinen ym.

2000, 270–280.)

Munnukka ja Kiikkala (2001, 513–522) tarkastelivat pienten lasten äitien kokemuksia Internetin

postituslistoista sekä sitä, miten ja millaisissa asioissa äidit olivat saaneet apua ja tukea

vertaisiltaan. Äidit olivat hakeutuneet Internetin postituslistoille löytääkseen samassa

elämäntilanteessa elävien henkilöitä. He halusivat vaihtaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan sekä antaa
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ja saada tietoa nykyisestä elämäntilanteestaan. Teemoina vertaiskeskusteluissa olivat esimerkiksi

rintaruokintaan, lasten hoitoon, naiseuteen ja parisuhteeseen liittyvät kysymykset sekä

jokapäiväiseen elämään kuuluvat ilot ja surut. Internetin postituslistojen kautta saatavaa

vertaistukea, apua ja ymmärrystä pidettiin tärkeänä.

Munnukka, Kiikkala ja Valkama (2005, 236–254) tarkastelivat saman tutkimuksen pohjalta

myöhemmin eritellymmin sähköpostikeskustelujen merkitystä keskusteluihin osallistuvien äitien

elämään. He jakoivat merkitykset kolmeen eri kategoriaan: yhteisöllisyyteen, voimaantumiseen ja

toiveeseen rinnakkaisesta yhteistyöstä asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Keskusteluihin osallistuvat äidit kokivat olevansa keskenään dialogissa: he kysyivät, saivat

vastauksia ja tunsivat saavansa sekä ymmärrystä että vastakaikua omiin kysymyksiinsä ja

elämäntilanteeseensa. Keskustelijat olivatkin tutkijoiden mukaan ”virtuaalihiekkalaatikolla”

saamassa tukea ja apua itselleen, mutta myös auttamassa toisia. Kirjoituksissa välittyi

myönteisyys, vilpitön auttamisenhalu, huolenpito ja välittäminen. Kokemustiedon lisäksi äidit

perehtyivät kirjallisuuteen ja tutkimustuloksiin ja niiden luotettavuuteen. Tietoa toiselle tarjottiin

käytettäväksi kriittisesti harkiten ja omaan elämäntilanteeseen soveltuen. (Munnukka ym. 2005,

236–254.)

Sähköpostikeskusteluista saatu vastakaiku tunteisiin, ymmärtämys ja käytännölliset neuvot

auttoivat äitejä saamaan uusia näkökulmia arjen pulmiin. Keskusteluun osallistuvien välille oli

syntynyt tärkeinä ja henkilökohtaisina pidettyjä suhteita, ja myös tämä kokemus oli vahvistanut

äitien voiman ja selviytymisen tunteita. Lastenneuvoloiden toimintaa äidit arvioivat kriittisesti.

Kokemustietoa rinnakkain asiantuntijatiedon kanssa pidettiin tärkeänä, mutta äitien kokemusten

perusteella neuvoloissa ei ole aikaa, eikä tilaa tälle. Neuvoloiden toiminnassa ei pystynyt

vastaamaan äitien yhteisöllisyyden tarpeeseen, sen sijaan postituslistojen vertaiset koettiin

auttamishaluiseksi yhteisöksi. Äidit toivoivatkin pystyvänsä asioimaan neuvolassa myös netin

kautta ja yhteistyön neuvoloiden ja vertaistukitoiminnan välillä paranevan. (Munnukka ym. 2005,

236–254.)

Samansuuntaisia tuloksia Munnukan ym. (2005, 236–254) kanssa sai Viljamaa (2003)

psykologianalan väitöskirjatutkimuksessaan. Hän tarkasteli perhekeskeisyyden ja vertaistuen

toteutumista neuvolassa. Tutkimuksessa kartoitettiin lisäksi vanhempien tyytyväisyyttä sekä

toiveita neuvolapalvelujen toteutumiseen vanhemmuuden eri vaiheissa. Pääsääntöisesti neuvolan
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toimintaan ja lapsikeskeisyyteen neuvoloissa oltiin tyytyväisiä. Sen sijaan neuvolat tarjosivat

perhekeskeistä palvelua ja vertaistukea vain osalle vanhemmista. Tämä tapahtui tavallisimmin

esikoisen ensimmäisen ikävuoden aikana. Vertaistuen mahdollistaviin toimintamuotoihin, kuten

vanhempien pienryhmiin tai ryhmäneuvolaan, oli tutkimukseen vastaajista osallistunut vain

16,5%.

Vertaistukitoiminnan ja asiantuntijaorganisaatioiden välisestä yhteistyöstä esimerkiksi sopii

Dennisin (2002, 169–176) tutkimus. Kanadalaisäidit saivat imettämiseen liittyvää vertaistukea

puhelimitse. Kyselyssä tarkasteltiin sekä äitien että vertaisina toimijoiden näkemyksiä

toiminnasta. Äidit olivat erittäin tyytyväisiä saamaansa vertaistukeen. Heidän mielestään apua oli

saatavissa silloin, kun sitä tarvitsi. Vertaistuki lisäsi heidän luottamustaan imetyksen

onnistumiseen ja vähensi imetykseen liittyviä huolia. Myös vertaisina toimineet henkilöt olivat

tyytyväisiä. He pitivät saamaansa koulutusta vertaistukitoimintaan mielekkäänä ja äitien

auttamista imettämisen onnistumisessa motivoivana. Myös Vari ym. (2000, 22–30) raportoivat

vertaistuella olleen vaikutusta täysimetyksen keston pitenemiseen ja äitien rintaruokintaan

liittyvän tyytyväisyyden lisääntymiseen.

Yhdysvalloissa  Adlerin ja Zarchinin (2002, 418–427) kvalitatiivisessa tutkimuksessa tarkasteltiin

raskaana olevien naisten kokemuksia Internetin kautta saadusta vertaistuesta. Tutkimukseen

osallistuneiden naisten raskauden eteneminen edellytti heiltä eri syistä kotona tapahtuvaa lepoa.

Naiset kuvasivat yksimielisesti Internetin kautta saadun vertaistuen auttaneen heitä selviytymään

merkittävästi paremmin ajasta, jonka he muuten olivat eristyksissä kotona. Kuten Dennisin (2002,

169–176) tutkimuksessa myös tässä tehtiin yhteistyötä  ammatillisten asiantuntijoiden kanssa.

Kytöharju (2003, 43–52) tarkasteli äitien jaksamista ja vertaistukea Internetin Vauva-lehden

keskustelupalstalla. Vertaistuki ilmeni tutkimuksen mukaan kokemusten sekä tiedon ja ajatusten

jakamisena, itsetunnon vahvistamisena, huumorina ja negatiivisena tukena. Kokemusten

jakaminen kävi esille omasta elämäntilanteesta kertomisena, kokemusten vertailuna, käytännön

vinkkien antamisena sekä muiden kirjoittajien tunteisiin samaistumisena ja myötäelämisenä.

Tiedon ja ajatusten jakaminen ilmeni asiatiedon kertomisena, mielipiteen esittämisenä ja

ohjaamisena avun piiriin. Itsetunnon vahvistaminen näkyi kirjoituksissa kannustuksena ja

rohkaisuna, erilaisten ratkaisujen kunnioittamisena sekä positiivisten asioiden esille tuomisena.

Yhtenä vertaistuen muotona kirjoituksissa tuli esille myös huumori, joka oli sekä ihmissuhteisiin
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että tilanteisiin liittyvää. Negatiivinen tuki ilmeni kirjoituksissa hämmästelynä, vähättelynä,

nimittelynä ja haistatteluna sekä provosointina.

Kytöharjun (2003, 56–60) näkemyksen mukaan Internetin kirjoituksista  ja vertaistuesta suurin

osa oli positiivista ja äideille tukea antavaa. Hän kuitenkin huomautti, että keskusteluja lukevalla

ja niihin kirjoittavalla oli syytä olla tiettyä kovapintaisuutta, sillä saatu palaute ei välttämättä ollut

pelkästään positiivista. Lisäksi Vauva-lehden keskustelupalstalta saadut ohjeet ja neuvot

saattoivat poiketa huomattavasti esimerkiksi neuvolasta saaduista asiantuntijalähtöisistä ohjeista.

Varsinaista vertaistukitutkimusta lapsettomien henkilöiden kokemana on niukasti, tutkimuksissa

on pääsääntöisesti tarkasteltu lapsettomien henkilöiden saamaa sosiaalista tukea. Yhdysvaltalaiset

McNaughton-Cassill, Boswick, Arthur, Robinson ja Neal (2002,1060–1066) tutkivat ivf -

hoitoihin osallistuneiden parien saamaa sosiaalista tukea. Tutkitut parit osallistuivat hoitoja

saaneiden parien tukiryhmään. Ryhmään kuului parien lisäksi alustajana psykiatri tai psykologi.

Ryhmään osallistujilta mitattiin heidän optimistisuuttaan / pessimistisyyttään ja uskomuksiaan

hoitojen onnistumisen suhteen sekä saatua sosiaalista tukea ennen ja jälkeen kaksiviikkoisen

tukiryhmän. Tukiryhmään osallistuneet naiset kertoivat hoitoihin liittyvän ahdistuneisuuden

vähenemisestä ja miehet kuvasivat optimistisuutensa lisääntyneen tukiryhmän toiminnan ansiosta.

Tuloksia tukee Jirkan, Schuettin ja Foxallin (1996, 55–60) lapsettomien parien yksinäisyyttä ja

sosiaalista tukea tarkasteleva tutkimus.

Sosiaalilääketieteenalan tutkimuksessaan Malin (2001, 120–38) on selvittänyt lapsettomien

henkilöiden Internetin keskustelupalstan sisältöä oma-apuryhmänä ja sitä, miten ja mitä

lapsettomuutta kokeneet naisten viestittävät lapsettomuudestaan ja hoitokokemuksistaan. Hänen

mukaansa uuden teknologian mahdollistama vertaisryhmä voidaan ymmärtää toimivan yhtenä

naisten valtaistumisen keinona teknisten ja raskaiden hoitojen aikana.

Naisten kirjallisten viestien vaihtoa tarkasteltiin narratiiveina. Naisten toisilleen kirjoittamien

viestien rakenne noudatti vastavuoroisuuden etiikkaa, jossa ensin kommentoitiin osaaottavasti

muiden viestejä ja kerrottiin lopuksi omista kuulumisista. Tunnepitoisten tuki-, kannustus- ja

lohdutusviestien lisäksi naiset jakoivat keskenään tietoa ja neuvoivat toisiaan. Keskustelut

koskivat hoitoja, alavatsassa tuntuvia kivulloisia lääkkeiden aiheuttamia oireita, gynekologisia

vaivoja, hoitotoimenpiteitä ja raskausoireita. Virtuaalitilassa nimimerkillä esiintyneet naiset

käyttivät itse keksimäänsä omaperäistä ja humoristista kieltä ja kielikuvia lohduttamaan,
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etäännyttämään sekä huojentamaan hoitopaineita ja –odotuksia. Yhteisöllistä identiteettiä

keskustelupalstalle kirjoittaneet naiset loivat jakamalla yhteistä kohtaloa, erikoisella

kielenkäytöllä ja tekemällä eroa lapsia saaneisiin naisiin. (Malin 2001, 120–138.)

Tuominen (2004, 36) tarkasteli lapsettomien perheiden kokemuksia  saamastaan sosiaalisesta

tuesta. Haastatellut perheet pitivät vertaistukea ensisijaisen tärkeänä sosiaalisen tuen muotona.

Osa haastatelluista jopa koki, ettei olisi jaksanut lapsettomuuden aiheuttamaa ahdistusta ilman

vertaistukea. Vertaistuki ilmeni saman asian kokeneiden kokemusten ja tuntojen vertaamisena

sekä tiedon jakamisena hoidoista. Vertaistukea saatiin sekä Internetin keskustelupalstoilta että itse

lapsettomuutta kokeneilta läheisiltä. Erityisesti he, jotka eivät olleet kertoneet lapsettomuudesta

läheisilleen, pitivät Internetin keskustelupalstoja tärkeänä. Myös Huhtalan (2003, 32–34)

tutkimuksen mukaan lapsettomat pariskunnat tunsivat tarvetta liittyä yhteen saman kohtalon

kokeneiden ihmisten kanssa. Ilmenemismuotoina muiden lapsettomien kanssa liittotutumiselle

olivat lapsettomuusrinkiin ja verkkokeskusteluihin liittyminen sekä lapsettomuuskokemusten

jakaminen tuttavapiiriin kuuluvien kohtalotoverien kanssa.

2.3 Yhteenveto tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista

Useimpien pariskuntien toiveissa on jälkikasvun saaminen, joten lapsettomuus merkitsee kriisiä

pariskuntien elämässä. Lapsettomuuden tuskan taustalla on monia emotionaalisia ja sosiaalisia

syitä, kuten lapsen kaipaus, halu kokea vanhemmuus ja jatkaa omalla kohdalla sukupolvien ketjua

(Huhtala 2003, 23–41). Lapsettomuus herättää yleensä voimakkaita negatiivia tunteita, kuten

voimattomuutta, katkeruutta, kateutta, vihaa ja syyllisyyttä (mm Räisänen & Kaunonen 2004,

71–80). Lapsettomuus muovaa parisuhdetta, sitä joko lujittaen tai heikentäen (Huhtala 2003,

23–41). Myös sosiaalisissa suhteissa tapahtuu muutoksia. Ihmissuhteista, joissa lapsettomuus

aiheuttaa tuskaa, vetäydytään, ja toisaalta taas muiden lapsettomien seuraan hakeudutaan

(Tuominen 2004, 36).

Monet hakevat ratkaisua lapsettomuuteensa hedelmättömyyshoidoista (Malin 2006, 5–6).

Hoitojen onnistumiseen liittyvää toivoa ja toisaalta hoitojen epäonnistumiseen liittyvä epätoivoa

lapsettomat pariskunnat kuvaavat emotionaaliseksi vuoristoradaksi (Imeson & Mcmurray 1996,

1014–022). Lapsettomat ovat usein tyytymättömiä hedelmättömyyshoitoihin. Arvioidaankin, että
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lapsettomuutta hoidetaan liian biolääketieteellisesti, jolloin unohdettiin lapsettomuusongelman

psykososiaalinen puoli (mm. Malin 2001, 120–138, Tulppala 2002, 531–536).

Vertaistuessa on kyse samassa elämäntilanteessa elävien tai saman asian kokeneiden ihmisten

toisilleen tarjoamasta tuesta. Tukeen kuuluu erilaista tiedon- ja kokemustenvaihtoa,

asiantuntijatiedon jakamista sekä kokemusten vertailua  (Nylund 2005, 195–213). Keskinäistä

ymmärtämystä ja  samankaltaisuuden kokemusta pidetään tärkeänä (mm. Munnukka & Kiikkala

2001, 513–522).

Lapsettomat henkilöt kuvaavat vertaistuella olleen vaikutusta lapsettomuushoitoihin liittyvän

ahdistuksen helpottumiseen ja hoitojen onnistumiseen liittyvän optimistisuuden lisääntymiseen.

Vertaistuki tukee lapsettomien voimaantumista ja vastaa heidän yhteisöllisyyden tarpeeseen.

Tämä tulee esille myös teknologian mahdollistamissa vertaistukimuodoissa (Malin 2001,

120–138). Voimaantumisen ja yhteisöllisyyden näkökulmat ovat keskeisiä myös äitien

vertaistukea tarkastelleissa vertaistukitutkimuksissa (mm. Munnukka ym. 2005, 236–254).

Taulukko keskeisimmistä lapsettomuus- ja vertaistukitutkimuksista aikajärjestyksessä on liitteenä

2.

3 TUTKIMUSTEHTÄVÄT

Tutkimuksessa on kaksi osaa, joista ensimmäisessä osassa kuvaan, millaisia ovat Internetin

lapsettomuuskeskusteluryhmään osallistuvien henkilöiden kokemukset lapsettomuudesta. Tämä

aineisto on kerätty vuonna 2002 ja aineistoon perustuva tutkimus on julkaistu Hoitotiede-lehdessä

2/2004 (Räisänen & Kaunonen 2004, 71–80). Yhdessä Marja Kaunosen kanssa tekemäni
tutkimuksen tulokset ovat tässä kuvauksena siitä, millaisena lapsettomuuden kokemus ilmenee
Internetin keskusteluryhmässä. Kokonaisuudessaan tutkimusartikkeli on luettavissa liitteessä 1.

Toisessa osassa tarkastelen, mitä ja millaista on lapsettomien vertaistuki Internetin
lapsettomuuskeskusteluryhmässä. Tutkimuksen lapsettomuuden kokemusta ja vertaistukea

käsittelevät osat liittyvät yhteen ja täydentävät toisiaan.
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Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa lapsettomuudesta ja vertaistuesta. Tietoa tarvitaan, jotta

erityisesti lapsettomuushoidoissa mukana oleva hoitohenkilökunta ymmärtäisi paremmin

lapsettomien henkilöiden kokemuksia ja tuen tarvetta. Tieto lisää ymmärtämystä lapsettomien

henkilöiden odotuksista hoitotilanteessa ja siten edistää hedelmättömyyshoitojen kehittämistä.

Lapsettomuuden kokemuksista ja lapsettomien vertaistuesta saatu tieto palvelee myös muiden

hoitotyön käytäntöjen kehittämistä, tästä esimerkkinä neuvolatyön kehittäminen.

4 TUTKIMUSMENETELMÄ, -AINEISTO, EETTISET KYSYMYKSET JA KUVAUS

AINEISTON ANALYSOINNISTA

Lapsettomuutta käsittelevää tutkittua tietoa on niukasti, joten tämä tutkimus on toteutettu

laadullisena tutkimuksena, jonka avulla kuvataan, selitetään ja yritetään ymmärtää ilmiötä

tutkittavan näkökulmasta (Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1998, 14–25). Aineiston

analysointimenetelmänä on käytetty sisällönanalyysia, joka sopii kirjoitetun tai suullisen

kommunikaation analysointiin (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 21–43). Sisällönanalyysissa

pyritään esittämään tutkittava ilmiö tiivistetyssä muodossa ja sen avulla tutkittavaa ilmiötä

voidaan käsitteellistää (Kyngäs & Vanhanen 1999, 3–12).

Tutkimusetiikkaan kuuluu, että tutkimusta varten hankitaan asianmukaiset tutkimusluvat ja

tutkittavalta on asiaan perehtyneenä saatu suostumus tutkimuksen tekemiseen (Vehviläinen-

Julkunen 1998, 26–34). Internetistä kootulle aineistolle tämä vaatimus on ongelmallinen.

Kummassakin aineistossa analysoitavana ovat olleet suomenkieliset keskusteluryhmät, jotka ovat

kenen tahansa luettavissa. Keskustelujen lukemiseen ei tarvita rekisteröitymistä, vaan

rekisteröityminen ja keskusteluryhmien sääntöihin tutustumista edellytetään ainoastaan

keskusteluun osallistuvilta henkilöiltä. Keskustelut ovat asiallisia, sillä ne moderoidaan ennen

julkaisua. Niihin kirjoitetaan joko omalla nimellään tai nimimerkillä. Kaikki tähän tutkimukseen

käytetyt keskustelut ovat nimimerkkien kirjoittamia.
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Ensimmäinen tutkimusaineisto keräsin Internetin erääseen keskusteluryhmään kirjoitetuista

viesteistä vuonna 2002. Tällöin kerätyn aineiston eettisyyden takaamiseksi arvioin riittävän

alkuperäisten lainauksien esittäjän henkilöllisyyden tunnistamattomuuden ja jäljittämättömyyden.

Kyseessä olleen keskustelupalstan lukeminen ei edellyttänyt rekisteröitymistä ja oli näin siis

kaikkien asiasta kiinnostuneiden luettavissa. Kolmea vuotta myöhemmin suoritettuun

lapsettomien vertaistukea tarkastelevaan aineistoon hankin asianmukaisen aineistonkeräysluvan

18.5.-31.5.2005 väliselle ajalle Verkkoklinikan keskusteluryhmiä ylläpitävältä editorilta Tuukka

Niskaselta. Aineistonkeräyslupa (liite 3) ja tutkijan ilmoitus aineistonkeruusta keskusteluryhmän

sivulla ovat liitteenä (liite 4).

Valitsin Verkkoklinikan ylläpitämän keskusteluryhmän, koska keskustelu ryhmässä on vilkasta ja

asiallista. Verkkoklinikalla (Verkkoklinikka 2.10.2005) on 70 terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää

keskusteluryhmää ja rekisteröityneitä keskustelijoita on 20 000. Kaikkia keskusteluja valvoo

terveydenhuollon ammattilainen.

Kokonaisuudessaan analysoitavaa tekstiä kertyi yhteensä 116 sivua. Lapsettomuuden kokemusta

kuvaavia merkittäviä ilmauksia löytyi aineistosta 292 ja vertaistukea ilmaisuja merkittäviä

ilmauksia 296. Ensimmäisessä aineistossa tulostettavat sivut valikoin työn tavoitteen perusteella

eli tulostin keskustelut, joissa kuvattiin lapsettomuuden kokemusta. Keskustelut sisälsivät paljon

myös varsinaisesti ensimmäiseen tutkimukseen sopimatonta aineistoa, kuten esimerkiksi

keskusteluun osallistuvien henkilöiden terveisten ja toivotusten lähettämistä toisilleen. Toisesta

aineistosta tulostin systemaattisesti tutkimusluvan ajankohdan aikaista tekstiä.

Aineistoihin tutustumisen kautta etenin analyysiyksiköiden valintaan (Burns & Grove 1997, 564).

Analyysiyksikkönä käytin ensimmäisessä aineistossa lapsettomuuden kokemusta kuvaavaa

lausumaa, joka saattoi olla sana, lause tai lauseen osa. Vastaavasti toimin jälkimmäisen aineiston

kohdalla, jolloin valitsin vertaistukea kuvaavan lausuman. Induktiivisen sisällönanalyysin tavoin

pelkistin, ryhmittelin ja abstrahoin aineiston (Kyngäs & Vanhanen 1999, 3–12). Yhdistin

pelkistettyjen ilmauksien listalta samaa tarkoittavat ilmaukset esimerkiksi ”nöppönen on tarrannut

kiinni ja päättänyt olella 9kk sun masussa...älä mieti passeja vaan nyt sä hyppäät myös tohon

plussajunaan :)” ja ”hienosti on teillä asiat selkiintynyt. Mä täällä jännäsin mitä teette :o) Hyvältä

kuulostaa tuo suunnitelma ja korkeallahan mielen ja tsempin pitää olla. Jos ei usko ei voi

onnistua”. Molemmissa esimerkkilauseissa oli kyseessä vertaisen rohkaiseisesta, joten ne ja muut

vastaavat ilmaukset yhdistin alakategoriaksi rohkaiseminen.
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Samansisältöiset alakategoriat yhdistin yläkategorioiksi. Esimerkiksi alakategorioissa

rohkaiseminen ja kärsivällisyyden vahvistamisessa oli kyse toivon ylläpitämisestä, joten ne ja

muut samansisältöiset alakategoriat yhdistin yläkategoriaksi, jonka nimesin toivon ylläpitämiseksi

ja vahvistamiseksi. Yläkategorioita muodostui kolme: toivon ylläpitäminen ja vahvistaminen,

jakaminen ja yhteisöllisyys. Näitä kolmea yläkategoriaa yhdistävä ydinkategoriaksi muodostui

lapsettomien vertaistuki. Kuviossa 1 esitän aineiston analysoinnin vaiheet pelkistettyjen

ilmauksien yhdistämisestä yhdistäväksi kategoriaksi muutaman esimerkin avulla.
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PELKISTETTY

ILMAUS

ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA YHDISTÄVÄ

KATEGORIA

”hienosti on teillä

asiat selkiintynyt.

Mä täällä jännäsin

mitä teette :o)

Hyvältä kuulostaa

tuo suunnitelma ja

korkeallahan mielen

ja tsempin pitää olla.

Jos ei usko ei voi

onnistua”

Rohkaiseminen Toivon yllä-

pitäminen ja

vahvistaminen

Lapsettomien

vertaistuki

”nöppönen on

tarrannut kiinni ja

päättänyt olella 9kk

sun masussa...

älä mieti passeja

vaan nyt sä hyppäät

myös tohon plussa-

junaan :)”

Rohkaiseminen Toivon yllä-

pitäminen ja

vahvistaminen

Lapsettomien

vertaistuki

”Vai on tädin kätyri

käynyt siellä...

ehkä se sanoo tädil-

le ettei todellakaan

kannata mennä sinne

piiiitkään piiiitkään

aikaan!!!”

Yhteinen huumori Yhteisöllisyys Lapsettomien

vertaistuki

”mut ei muuta ku

mambo-onnea ;)

ahkera työ

palkitaan ;)

Yhteinen huumori Yhteisöllisyys Lapsettomien

vertaistuki

Kuvio 1. Esimerkki aineiston analysoinnista
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET

5.1 Lapsettomuus kokemuksena Internetin keskusteluryhmässä

Yhdessä Marja Kaunosen kanssa tekemässämme tutkimusraportissa (Räisänen & Kaunonen 2004,

71–80) tarkastelimme, millaisia olivat Internetin keskusteluryhmään osallistuvien henkilöiden

kokemukset lapsettomuudesta (liite 1). Tekemämme tutkimuksen aineiston luonteessa ja laadussa

on yhtäläisyyksiä tämän tutkimuksen aineistoon. Tutkimuksemme tuloksia voidaankin hyödyntää

tässä tutkimuksessa kuvauksena, millaisena lapsettomuuden kokemus ilmenee Internetin

keskusteluryhmässä. Lapsettomuuden kokemusta voi kuvata kolmen yläkategorian avulla: toivo

lapsettomuuden päättymisestä, lapsettomuuden hyväksyntä ja pelko lapsettomuuden jatkumisesta.

Kuviossa 2 esitän, millaisena kokemuksena lapsettomuus ilmenee Internetin keskusteluryhmässä.



21

LAPSETTOMUUS

KOKEMUKSENA

1 Toivo lapsettomuuden

päättymisestä

1.a Usko lapsettomuuden

päättymiseen

1.b Toiveikas raskauden

suunnittelu

1.c Toivo

vanhemmuudesta

2 Lapsettomuuden

hyväksyntä

2.a Lapsettomuuteen

sopeutuminen

2.b Tyytyväisyys omaan

elämään

2.c Avoin suhtautuminen

lapsettomuuteen

3 Pelko lapsettomuuden

jatkumisesta

3.a Epäusko

lapsettomuuden

päättymiseen

3.b Epätoivo

3.c Voimattomuus

3.d Välttely

3.e Ristiriita

3.f Katkeruus

3.g Uhka naiseudelle

Kuvio 2. Lapsettomuus kokemuksena Internetin keskusteluryhmässä

Toivo lapsettomuuden päättymisestä ilmenee vakaana uskona lapsettomuuden päättymiseen,

toiveikkaana raskauden suunnitteluna ja toivona vanhemmuuden toteutumisesta. Lapsettomuuden

uskotaan jäävän väliaikaiseksi vaiheeksi omassa elämässä ja lapsettomuushoitojen kestosta ja

hoitomuodosta huolimatta keskusteluun osallistuvat uskovat lapsettomuuden päättyvän raskauden

alkamiseen. Tulevasta raskaudesta haaveillaan ja siihen kohdistuu suunnitelmia. Toiveet ja

odotukset kohdistuvat joko lapsettomuushoitojen tai adoption avulla mahdollistettuun lapseen.

Myös lapsettomuushoidoissa koettu eteneminen herättää toivoa. Toivoon lapsettomuuden
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päättymisestä liittyy toisaalta jännittynyt ja iloinen raskaudesta haaveileminen, toisaalta taas

syvällinen pohdiskelu vanhemmuuden merkityksestä. Alkuperäisissä lainauksissa toivoa

lapsettomuuden päättymisestä kuvataan seuraavasti:

“…itsekin vielä monen epäonnisen vuoden jälkeen uskon ihmeeseen…”

“…olen niin onnellinen kun vihdoin tiedän jotain itsestäni ja tulevista hoidoista…”

“…vauvanvaatteet meinaavat tulla väkisin kassalle asti…”

“…kun tuota rakkautta olisi antaa enemmänkin…”

(Räisänen & Kaunonen 2004,  71–80.)

Lapsettomuuden hyväksyntä ilmenee lapsettomuuteen sopeutumisena, tyytyväisyytenä omaan

elämään ja avoimena suhtautumisena lapsettomuuteen. Lapsettomuus on osa keskusteluun

osallistujien elämää ja heidän sen hetkistä todellisuuttaan, vaikka lapsettomuuden hyväksymiseen

ja siihen sopeutumiseen liittyykin varauksia ja ennakkoehtoja. Lapsettomuudestaan huolimatta

kirjoittajat tuntevat tyytyväisyyttä ja kiitollisuutta omaan elämäntilanteeseensa ja elämäänsä.

Myös tulevaisuutta ilman lapsia pohditaan. Avoin suhtautuminen lapsettomuuteen ilmenee

erityisesti lapsettomuudesta kertomisena muille ihmisille ja sitä pidetään tarpeellisena ja tärkeänä

asiana. Lapsettomuuden hyväksymistä kuvataan alkuperäisissä lainauksissa seuraavasti:

“Ehkä voisin kuvitella että kaikkien kovien kokemusten, kipujen ja kärsimysten

jälkeen on palkittu onnella? Ei palkittu lapsella.”

“…oon tosi kiitollinen siitä kaikesta, mitä itse olen elämältä lahjaksi saanut…”

“…helpompi sanoa ja kertoa tilanteestamme kuin pahoittaa mielensä toistuvista

uteluista…”

(Räisänen & Kaunonen 2004,  71–80.)

Pelkoa lapsettomuuden jatkumisesta kuvataan keskusteluissa moniulotteisesti. Siitä on myös

aineistossa määrällisesti eniten ilmauksia. Pelko lapsettomuuden jatkumisesta ilmenee raskauden

alkamiseen liittyvänä epävarmuutena ja –uskona. Epäusko raskauden alkamiseen herättää

ahdistusta ja pelkoa, tunnetta kuvataankin piinaavaksi. Lapsettomuus herättää myös epätoivon ja

voimattomuuden tunteita. Epätoivoon liittyy kuvauksia koetusta näköalattomuudesta,

kyvyttömyydestä nähdä elämässään muita asioita kuin oma lapsettomuus. “Oman navan

tuijottaminen” ja “valittaminen” herättävät kirjoittajissa syyllisyyttä. Alkuperäisissä lainauksissa

epätoivon ja voimattomuuden kokemuksia kuvataan seuraavasti:
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“…pelottaa ihan hirveästi, etten koskaan saa nähdä niitä kahta sinistä viivaa…”

“…saada aurinko pohjattomaan kuiluun, joka tuntuu vain vajoavan alta…”

“Miksei sitä pysty jatkamaan ns. normaalia elämää. Ilman jatkuvaa ajatusta lapsen

saamisesta?”

(Räisänen & Kaunonen 2004,  71–80.)

Pelko lapsettomuuden jatkumisesta ilmenee myös välttelevänä ja ristiriitaisena suhtautumisena

omaan lapsettomuuteen. Välttelyä on muun muassa omasta lapsettomuudesta ja muiden lapsista

puhumattomuus sekä raskaana olevien tuttavien tapaamattomuus. Muiden naisten raskaudet

herättävät ristiriitaisia tunteita, raskauden alkaminen monen vuoden yrittämisen jälkeen

koetaankin hyväksyttävämpänä kuin raskauden alkaminen helposti. Tuttujen tai tuntemattomien

naisten raskaudet herättävät myös kateutta. Katkeruus ei kateuden tavoin kohdistu selkeästi

tiettyyn asiaan, kuten esimerkiksi jonkun muun raskauteen, vaan lapsettomuus itsessään herättää

keskustelijoissa katkeruutta ja kokemuksen elämän epäoikeudenmukaisuudesta. Lapsettomuus

koetaan myös uhkana naiseudelle. Alkuperäisin lainauksin välttelyn, ristiriidan, kateuden ja

katkeruuden kokemukset ilmenevät seuraavissa lainauksissa:

“…hoidoista puhuminen tuntuisi erityisen vaikealta sellaisen henkilön kanssa joka

ei asiasta mitään tiedä…”

 “Saatan kadehtia niitä, jotka tulevat kovin helposti raskaaksi mutta iloitsen

vilpittömästi kun joku pitkän tien puurtaja saa vihdoin palkinnon.”

“Miksei minusta voinut tulla äitiä ja rakkaasta miehestäni isää?…Se on niin

väärin..”

“…olen vain puoliksi nainen kun en pysty lisääntymään…”

(Räisänen & Kaunonen 2004,  71–80.)

Lapsettomuuden kokemus Internetin keskusteluryhmässä (Räisänen & Kaunonen 2004, 71–80)

ilmenee tutkimuksessa toivona lapsettomuuden päättymisestä, lapsettomuuden hyväksyntänä ja

pelkona lapsettomuuden jatkumisesta. Keskusteluun osallistujat kuvaavat lapsettomuuteen

liittyviä kokemuksiaan moniulotteisesti. Lapsettoman koettua todellisuutta saattaa olla lähes

samanaikainen toivo lapsettomuuden päättymisestä kuin pelko sen jatkumisesta. Esimerkiksi

lapsettomuuteensa varsin hyväksyvästi suhtautuva henkilö saattaa pohtia elämäänsä pysyvästi

lapsettomana, mutta kuvaa kuitenkin samalla iloa, mitä hoitojen edistyminen on herättänyt.

Samoin keskusteluissa voidaan esimerkiksi kuvata kateutta, joka liittyy toisten naisten
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raskauksien kohtaamiseen, mutta samanaikaisesti kuvataan myös tyytyväisyyttä omaan elämään.

Osaa keskusteluista leimaa epäuskoinen suhtautuminen lapsettomuuden päättymiseen. Pelkoa

lapsettomuuden jatkumisesta kuvataan vivahteikkaasti.

5.2 Lapsettomien vertaistuki Internetin keskusteluryhmässä

Lapsettomien vertaistuki koostuu kolmesta yläkategoriasta, joita ovat toivon ylläpitäminen ja

vahvistaminen, jakaminen ja yhteisöllisyys. Kuhunkin yläkategoriaan kuuluu vaihteleva määrä

alakategorioita. Alkuperäisiä lainauksia aineistosta on tekstissä sisennettynä ja kursivoituna.

Kuviossa 3 esitän, miten lapsettomien vertaistuki ilmenee Internetin keskusteluryhmässä.
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LAPSETTOMIEN

VERTAISTUKI

1 Toivon ylläpitäminen

ja vahvistaminen

1.a Toivon vahvistaminen

hedelmättömyyshoidoisssa

1.b Tukeminen

1.c Rohkaiseminen

1.d Kärsivällisyyden

vahvistaminen

1.e Myötätunnon

osoittaminen

1.f Osaanotto

2 Jakaminen 2.a Saman tilanteen

jakaminen

2.b Kokemuksen

jakaminen

2.c Kannustuksesta ja

tuesta kiittäminen

3 Yhteisöllisyys 3.a Kannustaminen

3.b Yhteinen huumori

3.c Positiivisesta raskaus-

testistä onnitteleminen

3.d Yhteinen suru ja

pettymys

Kuvio 3. Lapsettomien vertaistuki Internetin keskusteluryhmässä.

5.2.1 Toivon ylläpitäminen ja vahvistaminen

Lapsettomien keskustelupalstalla vertaistuki ilmenee toivon ylläpitämisenä ja vahvistamisena.

Pelko ja epäilys hedelmättömyyshoitojen onnistumisesta huolestuttaa lapsettomia. Vertainen

onkin korvaamaton apu toivon vahvistajana. Vertaisella on ymmärrystä huomata toisen tuen

tarve, vaikka tätä ei varsinaisesti suoraan pyydetäkään. Välillä vertaistuki ilmenee

rohkaisemisena. Lapsettomien kärsivällisyyttä ja toivoa koetellaan toisaalta hoitojen
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pitkäkestoisuudella, toisaalta taas kaksiviikkoinen hedelmöityksen ja raskaustesti välillä on

piinaavan pitkä. Toivon ylläpitämistä ja vahvistamista tarvitaan myös myötätunnon osoittamisen

ja osanoton hetkellä.

5.2.1.1 Toivon vahvistaminen hedelmättömyyshoidoissa

Keskustelupalstalle kirjoittavat kertovat yleensä varsin yksityiskohtaisesti

hedelmättömyyshoitojensa aikataulusta ja niihin liittyvien toimenpiteiden ajankohdista. Lisäksi

palstalla ilmestyy säännöllisesti siihen suostumuksensa luvan antaneiden kirjoittajien tiedot

heidän senhetkisen hoidon vaiheesta. Kirjoittajien itsensä kirjoittamissa viesteissä kuvataan

esimerkiksi ultraäänitutkimuksien tuloksia, kerrotaan munasolupunktioon liittyvistä tuntemuksista

ja jännitetään raskaustestin tekoajankohdan lähestymistä. Viesteihin vastataan toiveikkuutta ja

toivoa vahvistaen ja lisäten.

”Tsemppiä huomiseen ultraan. Toivotaan hyviä follikkelinäkymiä!”

”Onnea PAS:n. Älä sittenkään vielä heitä toivoasi, sillä viimeaikoinahan pas:lla

useita plussia tullut... Tsemppiä sinne. ; )”

Erityisesti hedelmättömyyshoitojen samassa vaiheessa olevat henkilöt tukevat toisiaan  ja kokevat

yhteyttä toistensa kanssa. He vahvistavat toinen toistensa toivoa toimenpiteiden onnistumisen

suhteen.

”Optimismia ja toivorikkautta sinulle :) punktiokamuni!

Mullakin on huomenna punktio.”

5.2.1.2 Tukeminen

Vertaistuki pitää jo sanana sisällään tukemisen ja lapsettomien vertaistuen keskusteluryhmän

luonteeseen kuuluu ikään kuin sisään kirjoitettuna toinen toistensa tukeminen. Aivan erityisellä

tavalla tukeminen kuitenkin ilmenee keskusteluryhmässä tuen pyytämisenä. Palstalla kysytään

usein muiden kokemuksiin ja hedelmättömyyshoitoihin liittyviä kysymyksiä. Kokemustiedon

saamisen lisäksi vastaustoiveissa ilmenee toive myös tuen ja toivon saamisesta. Tämä käy esille

muun muassa kertomalla tilanteeseen liittyvästä pelosta.
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”millä lailla teidän rintoja on tutkittu näissä hoidoissa? Onko teillä ikinä tutkittu

edes niitä? Mulla on tullut pelkoja että onko hoidot vaikuttaneet tisseihin tai jopa

aloittaneet siellä jotain kamalaa, kun nykyisin vaikken enää hoidoissa olekaan tissit

on arat välillä ihan kp.5 lähtien. Mutta kun en enää mene klinikalle, niin en voi niitä

pyytää tutkimaan. Pitäisiköhän mennä yksityiselle. En mä niissä mitään outoa tunne,

kipuilua vaan ja tsekattiin ne silloin vuosi sitten lääkärillä.”

”Kysyisinkin nyt että millaisia vastauksia te muut olette samantyylisessä tilanteessa

saaneet? Siis onko toivoa annettu?”

Keskustelijat myös kyselevät henkilöidysti toistensa tuntemuksista ja hoidoista. Kysymyksillä

ilmaistaan kiinnostusta ja tukea toiselle keskustelijalle.

”Mitkä on tuntemukset tänä aamuna? Onko vielä tullut tuhrua? Toivottavasti on

vaan jotain säikyttelyvuotoa, eikä pahempaa!!! Voimia ja jaksamista! Olet

mielessäni...”

5.2.1.3 Rohkaiseminen

Hedelmättömyyshoitoihin liittyy monenlaista epävarmuutta ja -tietoisuutta. Tämän lisäksi

lapsettomuushoidoissa olevat joutuvat tekemään erinäisiä päätöksiä tilanteeseensa ja hoitoihinsa

liittyen. Näitä asioita tarkastellaan ja pohdiskellaan myös keskusteluryhmäläiset kanssa.

Vertaistuki voi ilmetä tällöin toivoa vahvistavana rohkaisemisena ja kannustamisena.

”Hienosti on teillä asiat selkiintynyt. Mä täällä jännäsin mitä teette :o) Hyvältä

kuulostaa tuo suunnitelma ja korkeallahan mielen ja tsempin pitää olla. Jos ei usko

ei voi onnistua”.

”nöppönen on tarrannut kiinni ja päättänyt olella 9kk sun masussa...älä mieti

passeja vaan nyt sä hyppäät myös tohon plussajunaan :)”

Keskustelijat muistuttavat toisiaan myös virkistäytymisen ja rentoutumisen tärkeydestä.

Keskusteluissa todetaan hedelmättömyyshoitojen kuluttavan voimia ja elämän pyörivän välillä
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liiaksikin hoitojen ympärillä. Vertaiset kehottavatkin toisiaan rentoutumaan ja nauttimaan muista

elämässä olevista asioista. Toivoa raskauden alkamisesta pidetään kuitenkin yllä mahdollisesta

hoitotauosta huolimatta.

”Rentouttavaa kesää. Tekee joskus hyvää ottaa aikalisä ja tehdä ihan muita juttuja

:-)”

”Nenä kohti uusia tuulia. Jospa se luomuplussa yllättäisi silloin, kun sitä vähiten

odottaa.”

5.2.1.4 Kärsivällisyyden vahvistaminen

Hedelmättömyyshoidoissa olevien keskustelijoiden kärsivällisyyttä koetellaan monin tavoin ja

tällöin hoitojen onnistumiseen ja lapsettomuuden päättymiseen liittyvä toivo horjuu.

Kokonaisuudessaankin hoidoissa kuluu aikaa, eikä toisaalta hoitojen onnistumisesta, yleensä siis

raskauden alkamisesta, voi olla varma. Lisäksi kunkin hoitovaiheen välillä kuluu aikaa, tätä

säätelee muun muassa kuukautiskierto.  Lapsettomat lähettelevätkin toisilleen

”kärsivällisyyssäteitä” kärsivällisyyden vahvistamiseksi:

”Kääääääääääääärrrrrrrrrssssivällisyyssäteitä ultrapäivään saakka. ~~~~~~~~”

Erityisesti kärsivällisyyttä vaaditaan ja koetellaan hedelmöityksen ja raskaustestin välisenä

aikana. Epätietoisuutta ja – varmuutta hoidon onnistumisesta kuvataan piinaavaksi.

Keskustelupalstalla tätä kaksiviikkoista kutsutaankin piinikseksi. Hedelmöityksen ja raskaustesti

välisenä aikana selviää, onko raskaus todella alkanut vai jatkuuko lapsettomuus vielä. Houkutus

raskaustestin tekoon on suuri, vaikka kirjoittajat toki tietävätkin ettei liian aikainen testaaminen

anna luotettavaa tulosta. Piinistelijöiden jännitystä koetetaan lieventää toivottamalla

kärsivällisyyttä eli piinispinnaa sekä pitämällä virtuaalisesti peukkuja positiivisen raskaustestin

puolesta.

”ppiiiitkääpiinispinnaa ja bdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd

bdbdbdbdbdbbdbdbdbdbdbdbdbbdbdbdbdbbdbdbdbdbdb

dbdbdbbdbdbdb ja vielä bd plussaamisen puolesta!”
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5.1.2.5 Myötätunnon osoittaminen

Vertaiskeskustelijat eläytyvät myötätuntoisesti toistensa lapsettomuuskokemuksiin ja

elämänt i lante is i in .  Kuvaukset  lapset tomuuden herät tämistä  pelon-  ja

toivottomuudenkokemuksista herättävät myötätuntoa. Hedelmättömyyshoitoihin liittyvien eri

vaiheiden jännitystä ja toimenpiteiden kivuliaisuutta kommentoidaan ymmärtäen ja rohkaisten.

Myötätuntoa osoitetaan paitsi sanoin, myös lähettämällä virtuaalisia ”voimahalauksia”.

”Voi sinua raukkaa.. Ihan hyvä että jännitys ja pelot välillä purkaantuu itkuna.

Halit sinulle!”

”Voi kun voisin oloasi helpottaa, ikäviltä kuulostavat nuo oireesi. Toivon kuitenkin

niin hirmuisesti, ett saisit hyvän munimissaaliin, ja ett ne vielä hedelmöittyisivät,

jotta saatte pakkaseen hyvän saaliin, niin ei tarvisi koko rumbaa alusta alkaa.

((Voimahaleja))”.

5.1.2.6 Osanotto

Negatiivisen raskaustestin tehneelle tai keskenmenon kokeneelle keskustelijalle lähetetään

lohduttavia ja osanottavia viestejä. Kirjoituksissa vahvistetaan usein hymiöin kirjoitettua viestiä,

esimerkiksi negatiivisen raskaustestin tehnyttä kirjoittajaa lohdutetaan nimimerkin ympärille

laitetuin sulkumerkein halauksen osoittamiseksi. Sanat myös korvataan toteamalla, ettei löydä

sanoja, joilla lohduttaa. Yleensä pahoittelut on suunnattu keskustelijalle henkilökohtaisesti, mutta

myös yhteisesti kaikille samaan aikaan negatiivisen raskaustestin tehneille henkilöille.

”kurja homma..ei sanoja.. lohdutushalit (((E)))”

”syvät pahoittelut ((( ))) neganneille & km:n kokeneille”
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5.2.2 Jakaminen

Nykysuomen sanakirjan (1996) mukaan jakamisella tarkoitetaan muun muassa jonkun tai toisten

kanssa samassa osallisena olemisena, samoissa olosuhteissa tai saman kohtalon alaisena

olemisena sekä jonkun toisen kanssa saman kokemisena ja tuntemisena. Lapsettomien

keskusteluryhmässä jakaminen on saman tilanteen tai oman kokemuksen jakamista sekä saadusta

kannustuksesta ja tuesta kiittämistä.

5.2.2.1 Saman tilanteen jakaminen

Keskustelijoita yhdistää heidän välinen samanlaisuutensa tai samanlainen tilanne heidän

välillänsä. Erityisesti hoitojen samassa vaiheessa olevat henkilöt kokevat yhteyttä toistensa

kanssa. He vaihtavat hedelmättömyyshoitojensa etenemiseen liittyviä kuulumisia ja tukevat

toinen toistensa toivoa toimenpiteiden onnistumisen suhteen. Toisaalta tarve jakamiseen ja

yhteyteen voi syntyä myös muista syistä, kuten esimerkiksi keskustelijoiden samankaltaisuudesta

tai yhtäaikaa koetusta pettymyksestä.

”Kiva, että löytyy joku toinenkin,  joka tälläinen ”moniongelmainen” tapaus”

”sama täällä eilen tuhrua tänään niagara....halit!”

5.2.2.2  Kokemukseen jakaminen

Vertaistuki ilmenee omaan lapsettomuuteen tai hedelmättömyyshoitoihin liittyvän kokemuksen

jakamisena. Keskusteluryhmässä myös pyydetään suoraan muiden kokemuksia, mielipiteitä ja

neuvoja. Oman lapsettomuus- tai hoitokokemuksen kertomisella halutaan helpottaa muiden

keskustelijoiden hedelmättömyyshoitoihin liittyviä päätöksentekoja ja vähentää hoitoihin liittyviä

ennakkokäsityksiä tai -luuloja. Oma kokemus jaetaan toisen auttamiseksi. Keskusteluryhmässä

jaetaan kokemustietoa myös lääkityksestä .

”Tuosta IVF:stä ja ts. rankkoihin hoitoihin ryhtymisestä sen verran, että itselläni

kesti useamman kuukauden asian kypsyttely... Tahdon vain sanoa, että ajatukset

hoidoista ja niihin lähtemisestä voivat muuttua hyvinkin radikaalisti ajan kuluessa.”
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”Meillä ekassa icsissä ultran perusteella odotettiin n. kahtakymmentä munista.

Neljä saatiin ja ne icsattiin. Tuloksena oli yksi kakkos-luokan alkio, muut nelosta.

Siirrettiin se kakkonen ja yksi nelonen, muut menivät roskiin, sillä eivät olisi

selvinneet sulatuksesta. Eli kannattaa aina yrittää, vaikka vähäisemmälläkin

määrällä. Meillä lopputulos oli onnellinen, ihana, hartaasti ja kauan odotettu

poika.”

”Siit Gonalin määrästä... fiksumpaa pistää sitä pienempää määrää, ettei munis

kasva liikaa ja liian nopeasti. Liian nopea kasvu voi aiheuttaa (mun ymmärtääkseni)

sen, että se on sit vaan nestettä täynnä…”

5.2.2.3 Kannustuksesta ja tuesta kiittäminen

Lapsettomien keskusteluryhmän vertaistukeen kuuluu toinen toistensa kannustaminen ja

tukeminen. Kannustamista ja tukemista pidetään tärkeänä asiana vertaistuessa ja niiden

saamisesta myös kiitetään. Vertaisia kiitetään sekä kannustuksesta että toivon valamisesta

hoitojen onnistumiseen, samoin kuin keskustelijan surun myötäelämisestä ja lohdutuksesta.

Keskustelut sisältävätkin runsaasti kiitoksia. Jaettuna koettua epävarmuutta ja –onnistumisia on

helpompi kestää.

”Kiitos kaunis kaikille tsempittäjille, tuntuu se vaan niin mukavalta kun on

vertaistukea saatavilla, KIITOS :) :)”

”...kiittävät kaikkia teitä, jotka jaksoitte tukea ja lohduttaa!!”

Vertaistuki ilmenee oman kokemuksen tai mielipiteen kertomisena. Tukea voi olla myös

erilaisten vinkkien, neuvojen ja tiedon jakaminen. Näiden saamisesta kiitetään.

”olet ensimmäinen mun tietämäni, jolla ei ole punktiosta kauhukokemuksia. Kiitos tuosta

huojentavasta tiedosta.”

”Kiitos vielä pas-lääkeinfosta.”
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5.2.3 Yhteisöllisyys

Lapsettomien keskusteluryhmäläiset muodostavat yhteisen kokemuksen ja elämäntilanteen

jakavan virtuaaliyhteisön. Siten keskusteluryhmä vastaa lapsettomien yhteisöllisyyden ja

yhteyden tarpeisiin. Keskustelijoiden yhteisöllisyyttä vahvistetaan kannustavin tervehdyksin sekä

yhteisön omalla yhteisellä huumorilla. Hedelmättömyyshoitojen onnistumisesta kertominen

jonkun tietyn keskustelijan kohdalla lisää myös muiden keskustelijoiden toivoa hoitojen

onnistumisesta myös heidän omalla kohdallaan. Samoin surun ja pettymysten jakamisella

vahvistetaan keskustelijoiden yhteenkuuluvuutta.

5.2.3.1 Kannustaminen

Lyhyillä, positiivisilla kannustustervehdyksillä vahvistetaan keskustelupalstalle kirjoittavien

henkilöiden yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä. Kommentit ovat pituudeltaan lyhyitä ja yleensä

sisällöltään erittelemättömiä, mutta välittävät kuitenkin viestin siitä, että viestin lähettäjä on

ajatellut toista keskustelijaa. Ne ovat eräänlaisia virtuaalisia kaverillisia tervehdyksiä.

Tervehdykset voivat liittyä keskustelijan antamaan keskustelupalstatyyliin, tai sitten ne ovat

lyhyitä kannustavia toivotuksia ja tervehdyksiä keskustelijalle.

”sä olet jotenkin niin ihana *rutistaa*!”

”Kiva kun tuot aurinkoa palstalle :-)”

”tsemppejä ja iloisempaa mieltä. Kummasti helpottaa välillä pienet itkaisut miehen

turvallista olkapäätä vasten, t. nimim. kokemusta on.”

5.2.3.2 Yhteinen huumori

Verkkokeskusteluissa ovat myös huumoria. Lapsettomien virtuaaliyhteisön käyttämä kieli on

humoristista, omaperäistä ja metaforamaista. Vertaiselle saatetaan esimerkiksi toivottaa pitkää

piinispinnaa (aikaa ennen raskaustestiä) ja paikkaa plussajunassa (positiivista raskaustestiä).

Tädin (kuukautiset) vierailua sen sijaan ei toivo kukaan.
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”Vai on tädin kätyri käynyt siellä...ehkä se sanoo tädille ettei todellakaan kannata mennä

sinne piiiitkäään pittttkäään aikaan!!!”

mut ei muuta ku mambo-onnea ;) ahkera työ palkitaan ;)

”tää vaan kestää meillä kauemmin kun olemme niin laatukamaa ettei sitä ihan helposti

saa tehtyä : )”

5.2.3.3 Positiivisesta raskaustestistä onnitteleminen

Positiivisen raskaustestin tehnyttä keskustelijaa onnitellaan. Raskauden alkaminen yksittäisellä

keskustelijalla ei ole ainoastaan hänen henkilökohtaista onneaan, sillä ilmoitukset positiivisista

raskaustesteistä lisäävät myös muiden keskustelijoiden toiveikkuutta ja toivoa. Osan

keskustelijoiden, keskustelupalstan kielellä piiniskamujen, hedelmättömyyshoidot ovat edenneet

samassa aikataulussa. Positiivisen raskaustestin tehnyt vertainen lisää myös heidän

toiveikkuuttaan, vaikka hoidot eivät tällä kertaa olisikaan johtaneet toivottuun raskauden

alkamiseen. Onnitteluja tehostetaan usein hymiöin.

”Enpäs ole tainnut muistaa onnitella. eli paljon paljon onnea. Se on ihanaa kun joku aina

+++ niin tulee toiveikas olo muillekkin :)”

”Onneksi joku piiniskamuista plussaa!! kaikkea hyvää”

5.2.3.4 Yhteinen surun ja pettymys

Lapsettomuuteen ja hedelmättömyyshoitoihin liittyy monenlaista surua ja pettymystä.

Keskusteluissa kuvataan usein myös lapsettomuuteen liittyvää yksinäisyyttä. Vertaisten tuki ja

ymmärtämys helpottaa ja yhdistää.

”Kaiken sen kanssa on niin yksin. Täällä sanoja ei edes tarvi. Kaikki tietää miltä

tuntuu, kun esim. kirjoittaa testin olevan nega tai hoitojen keskeytyvän.”
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”olette silti KAIKKI ajatuksissani, lapsettomuuden arvet ei koskaan häviä,

haalenevat hieman korkeintaan.”

5.2.4 Yhteenveto lapsettomien vertaistuesta Internetin keskusteluryhmässä

Internetin keskusteluryhmän vertaistukea pidetään tärkeänä vertaistuen muotona. Lapsettomien

vertaistuki ilmenee toivon ylläpitämisenä ja vahvistamisena, jakamisena ja yhteisöllisyytenä.

Toivon ylläpitämistä ja vahvistamista tarvitaan jännitettäessä lapsettomuushoitojen

onnistumisesta, samoin kuin tukena lapsettomuuden herättämän pelon ja epätoivon hetkellä.

Vertaisilta toivotaan tuen lisäksi myös rohkaisua, joka liittyy paitsi lapsettomuushoitojen

päätöksentekoon, mutta myös rohkaisuun nauttia muista elämässä olevista asioista. Lapsettomien

toivoa ja kärsivällisyyttä koetellaan hoitojen pitkäkestoisuudella, ja aivan erityisellä tavalla

hedelmöityksen ja raskaustesti välisenä aikana. Myötätuntoista toivon vahvistamista tarvitaan

lapsettomuuden herättämästä epätoivosta, negatiivisesta raskaustestistä tai keskenmenosta

selviämiseksi.

Jakaminen on lapsettomien keskusteluryhmässä saman tilanteen ja oman kokemuksen jakamista.

Samanlaisuus tai samanlainen tilanne yhdistävät keskustelijoita. Oma lapsettomuus- tai

hoitokokemus jaetaan vertaisen epätietoisuuden ja päätöksenteon avuksi ja tämänlaista jakamista

myös arvostetaan. Yhteisen kokemuksen ja elämäntilanteen jakamisella keskusteluryhmässä

vastataan lisäksi lapsettomien yhteisöllisyyden ja yhteyden tarpeisiin. Virtuaaliyhteisöllisyyttä

vahvistetaan käyttämällä reaaliyhteisöjen tavoin yhteisölle tunnusomaista humoristista ja

metaforamaista kieltä ja huumoria. Myös ilon ja suru jakaminen yhdistää: yksittäisen

keskustelijan lapsettomuushoitojen onnistuminen lisää myös muiden toivoa hoitojen

onnistumisesta ja toisaalta lapsettomuuden herättämät vaikeat tunteet, kuten suru ja epätoivo,

yhdistävät.
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6 POHDINTA

6.1 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi ja eettisyyden pohdinta

Laadullisen tutkimuksen arvioimiseksi ei ole luotu yhtä selkeitä kriteerejä kuin määrällisen

tutkimuksen luotettavuuden arvioinniksi (Nieminen 1998, 215). Tuomi ja Sarajärvi (2002,

135–136) luettelevat seikkoja, jotka tutkijan on syytä raportoida tutkimuksen luotettavuuden

arvioimiseksi: tutkimuksen kohde ja tarkoitus, omat sitoumukset tutkijana, aineistonkeruu,

tutkimuksen tiedonantajat, tutkijan ja tiedonantajan suhde, tutkimuksen kesto, aineiston analyysi

sekä tutkimuksen luotettavuus ja raportointi. Tuomen ja Sarajärven (2002, 135–136) esittämää

seuraten, tässä tutkimuksessa olen siis tarkastellut, mitä ja millaista on lapsettomien vertaistuki

Internetin keskusteluryhmissä. Lapsettomuus ja lapsettomuushoidot koskettavat monia ihmisiä.

Lapsettomuudesta ja heidän vertaistuestaan on kuitenkin vielä vähän hoitotieteellistä tutkimusta ja

aiheesta tehtyjen tutkimuksien mukaan lapsettomien saama tuki on puutteellista. Aihe on myös

ajankohtainen, sillä lapsettomuus on ollut esillä myös julkisessa keskustelussa

hedelmättömyyshoitoja koskevan lakiesityksen vuoksi.

Kokemuksena lapsettomuus on minulle henkilökohtainen. Ilmiön omakohtaisuus auttaa

ymmärtämään ja käsittämään lapsettomuutta erityisellä tavalla, tosin se myös luo haasteita asian

objektiiviselle tarkastelulle. Internetin keskusteluryhmiin tutustuminen tapahtui tämän

tutkimuksen myötä. Keskusteltaessa lapsettomuudesta sellaisten henkilöiden kanssa, joilla ei ole

omakohtaista kokemusta asiasta joutuu usein korjaamaan lapsettomuuteen liittyviä virheellisiä

käsityksiä tai kohtaamaan lapsettomuuden kokemuksen yli- tai aliarvottamista. Saman

kokeneiden eli vertaisten kesken tapahtuvassa keskustelussa voi helpommin puhua itse asiasta eli

tässä yhteydessä lapsettomuudesta ja sen herättämistä tunteista ja ajatuksista. Tästä syystä on

mielekästä ja mielenkiintoista tarkastella lapsettomien vertaistukea. Verkkokeskusteluiden

analysointi on entisestään vahvistanut käsitystäni tämänlaisen mahdollisuuden olemassaolon

tärkeydestä ja merkityksestä yhtenä tuen muotona lapsettomille henkilöille.

Aineisto on kerätty Verkkoklinikan lapsettomuusaiheen keskusteluista. Hollowayin ja Wheelerin

(2000, 162–170) mukaan yksi aineiston luotettavuuden kriteeri on sen edustavuus.
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Edustavuudella tarkoitetaan sitä, miten hyvin aineisto kuvaa tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä.

Niemisen (1998, 216) mukaan aineisto tulee koota sieltä, missä tutkimuksen kohteena oleva ilmiö

esiintyy. Essee- ja päiväkirja-aineistojen, millaisiksi myös verkkokeskustelut voidaan rinnastaa,

luotettavuus perustuu tutkijan harkintaan saadun tiedon luotettavuudesta (Nieminen 1998,

218–219). Keskustelu lapsettomuudesta on keskusteluryhmässä asiallista ja keskusteluun

osallistuvat henkilöt, joilla on henkilökohtaista kokemusta lapsettomuudesta. Aineistolle on myös

tyypillistä Alasuutarin (1999, 83–89) määritelmät hyvän kvalitatiivisen aineiston ominaisuuksista:

ilmaisullisesta rikkaudesta, monitasoisuudesta ja kompleksisuudesta.

Lapsettomien vertaistukea olisi voinut myös selvittää esimerkiksi haastattelemalla. Näinkin olisi

saatu arvokasta tietoa vertaistuesta, luultavasti hieman eri näkökulmasta ja eri painotuksilla.

Huhtalan (2003, 32–34) mukaan lapsettomat pariskunnat pitävät tarpeellisena liittyä yhteen

muiden lapsettomien kanssa, heidän mukaansa se auttaa jaksamaan lapsettomuuden eri vaikeiden

vaiheiden yli. Varsinkin lapsettomuuden alkuvaiheessa verkkokeskusteluiden tarjoamaa

vertaistukea pidetään tärkeänä. Internetin kautta tapahtuva vertaistuki mahdollistuu juuri silloin,

kun siihen on tarvetta. ”Aikanaan autetuksi tulemisen” ilmiön merkitystä pohdiskelevat myös

Munnukka ym. (2005, 236–254) tarkastellessaan äitejä Internetin keskustelupalstojen käyttäjinä.

Verkkoklinikan lapsettomuusaiheisessa keskusteluryhmässä oli ilmoitukseni siitä, että

keskusteluryhmän tekstejä käytetään Verkkoklinikan myöntämän tutkimusluvan mukaisesti

tutkimustarkoitukseen ja sähköpostiosoitteeni yhteydenottoa varten (liite 4). En saanut asiaan

liittyviä yhteydenottoja. On mahdollista, että varsinkin harvoin keskusteluun osallistuvat

kirjoittajat eivät huomanneet ilmoitustani. Tämän tyyppisessä keskusteluryhmässä on mahdotonta

saada kirjoittajien henkilökohtaista lupaa kirjoituksien käyttöön. Kirjoittajat kirjottavat

nimimerkein, eikä heidän henkilöllisyytensä käy mitenkään ilmi. Tästä huolimatta tai tästä

johtuen nettikeskustelut lapsettomuudesta vaikuttavat avoimilta ja rehellisiltä. Nimimerkillä

kirjoittaminen voi helpottaa kertomaan asioista, joista muuten on ehkä vaikea puhua. Ehkä

kirjoittajaksi rekisteröitymisestä ja keskustelujen valvonnasta johtuen aineistossa ei ole

havaittavissa provosoivia kirjoituksia.

Aineiston analysoinnin on aloitettu heti tutkimusajankohdan päätyttyä kesällä 2005. Työn

loppuun saattamisen venyminen on johtunut omasta aikataulustani, ei kuitenkaan ole syytä

olettaa, että tällä olisi ollut vaikutusta tutkimuksen tuloksiin. Analyysiyksikkönä on

tutkimuskysymykseen vastaava ajatuskokonaisuus, joka saattaa siis olla lyhimmillään yksittäinen
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sana kuten esimerkiksi myötätuntoinen ((((halii))). Aineistosta on analysoitu vain ilmisisältö,

millaisiksi olen tulkinnut myös edellisen esimerkin hymiön. Holloway ja Wheeler (2000, 162-

–170) käyttävät termiä vahvistettavuus viitaten aineiston ja päätelmien yhteensopivuuteen eli

siihen, onko tutkimuksessa tehdyt ratkaisut perusteltavissa aineistosta. Jotta lukijan on

mahdollista seurata ja arvioida tätä, tuloksissa on alkuperäisiä ilmauksia keskusteluryhmästä.

Kategorioiden nimeämisessä pyrin kuvaamaan, mitä lapsettomien vertaistuki on ja miten se

ilmenee verkkokeskusteluissa. Kyngäksen ja Vanhasen (1999, 3–11) mukaan aineiston

abstrahointi on yleensä kesken, kun tuloksena esitetään kategorioita, jotka eivät sulje toisiaan

pois. Kategorioiden jakaminen ja yhteisöllisyys kohdalla tätä seikkaa joutui pohtimaan erityisesti.

Palaamalla tutkimuskysymykseen ja alkuperäiseen tekstiin kuitenkin selvisi, että jakaminen

yläkategoriaan kuuluvissa alakategorioiden ilmauksissa painottuivat samaa kokemusta tai

kirjoittajien samanlaisuutta kuvaavat ilmaukset ja yhteisöllisyys yläkategoriassa ilmaukset, jotka

olivat tyypillisiä nimenomaan lapsettomuusaiheiselle keskusteluryhmälle. Keskusteluryhmälle

toivon ylläpitämisen ja vahvistamisen ilmaukset olivat hyvin tyypillisiä, joten tämä painotus

omaksi yläkategoriaksi oli ilmeinen.

6.2 Tutkimuksen tulosten tarkastelu

Internetin lapsettomuusaiheisessa keskusteluryhmässä lapsettomuuden kokemus ilmenee toivona

lapsettomuuden päättymisestä, lapsettomuuden hyväksymisenä ja pelkona lapsettomuuden

jatkumisesta (Räisänen & Kaunonen 2004, 71–80). Lapsettomien vertaistuki on toivon

ylläpitämistä ja vahvistamista, jakamista sekä yhteisöllisyyttä. Kokemuksellinen toivon ja

epätoivon vuoristorata on havaittavissa tarkasteltaessa lapsettomuuskeskusteluja myös vertaistuen

näkökulmasta. Lapsettomuuden kokemusta tarkasteltaessa (Räisänen & Kaunonen 2004, 71–80)

tulee esille lapsettomuuden päättymiseen liittyvän toivon ohella myös hyvin voimakkaasti

lapsettomuuden jatkumiseen liittyvä epätoivo. Vertaistuessa sen sijaan painottuvat toiveikkuus ja

optimistisuus lapsettomuudesta selviämiseksi. Myös Huhtalan (2003, 32–34 ) ja Tuomisen (2004,

36) tutkimuksissa vertaistuki mainitaan yhtenä merkittävimpänä tuen muotona lapsettomuudesta

selviämiseksi.

Keskusteluryhmiin kirjoittavat naiset hakevat apua lapsettomuuteensa hedelmättömyyshoidoista,

niinpä hedelmättömyyshoitojen onnistumiseen ja siten lapsettomuuden päättymiseen liittyvä toivo
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ja toiveikkuus tulevat aineistossa voimakkaasti esille. Malin (2006, 99) huomauttaa, että tahaton

lapsettomuus määritellään yleisesti lääketieteelliseksi ongelmaksi, johon haetaan apua

lääketieteellisistä hoidoista. Lapsettomuus voidaankin yhä useammin ratkaista lääketieteellisten

hoitojen avulla, mutta se tarkoittaa samalla myös sitä, että yhä useampi pari elää vuosikausia

toivon ja pettymysten kehässä (Tulppala 2002, 531–536). Hedelmättömyyshoidot ovat kuitenkin

vain yksi tapa ratkaista lapsettomuuden ongelmaa, vaikka kuten Tulppala (2002,531–536) toteaa,

adoptioon, sijaisvanhempana toimimiseen tai kaksinoloon päädytään yleensä vasta, kun

lapsettomuushoidot ovat päättyneet tuloksitta.

Kerrontaa hedelmättömyyshoitojen etenemisestä sekä kuvauksia hoitojen herättämistä

tuntemuksista ja kokemuksista on aineistossa runsaasti ja näihin kuvauksiin muut keskustelijat

vastaavat kannustaen ja tukien. Tämä sama tulee esille myös lapsettomien kokemuksia

käsittelemässä aineistossa (Räisänen & Kaunonen 2004, 71–80), Sama vaihe hoidoissa tai

samanlaiset hoitokokemukset yhdistävät keskustelijoita. Erityistä yhteyttä toisiinsa kokevat ne

naiset, piiniskamut, jotka odottavat samanaikaisesti pääsyä raskaustestin tekoon. Myös Malinin

(2001, 120–138) tutkimuksessa tulee esille, että keskusteluilta haetaan vahvistusta omalle

toivolle.

Malinin (2001, 120) mukaan Internetin mahdollistama naisten vertaisryhmä voidaan nähdä

toimivan yhtenä voimaantumisen (Malin käyttää käsitettä valtautuminen) keinona teknisten ja

raskaiden hoitojen aikana. Myös tämä tutkimus antaa viitteitä tästä, vaikka aineistoa varsinaisesti

ole tarkasteltu voimaantumisen näkökulmasta. Voimaantuminen on  käsitteenä moniselitteinen ja

–ulotteinen, ja sitä on määritelty monin tavoin ja käytetty erilaisissa yhteyksissä (Kuokkanen &

Leino-Kilpi (2000, 235–241). Usein englanninkielinen käsite empowerment käännetään

suomenkieleen voimaantumiseksi tai sisäiseksi voimantunteeksi (Siitonen 1999, 83).

Yhden määritelmän voimaantumisesta on tehnyt Juha Siitonen (1999, 93) kasvatustieteellisessä

käsiteanalyysissään, jossa hän kuvaa voimaantumisen prosessiluonnetta ja voimaantunutta

ihmistä. Voimaantumisen prosessiluonteeseen kuuluu, että voimaantuminen on ihmisestä

itsestään lähtevä prosessi: voimaa ei voi antaa toiselle. Se on henkilökohtainen ja sosiaalinen

prosessi, jota ei tuota tai aiheuta toinen ihminen. Voimaantuminen on prosessi tai tapahtumasarja,

jonka kannalta toimintaympäristön olosuhteet (esim. valinnanvapaus ja turvalliseksi koettu

ilmapiiri) voivat olla merkityksellisiä, ja tämän vuoksi voimaantuminen voi olla jossakin toisessa

ympäristössä todennäköisempää kuin toisessa. Voimaantunut ihminen on löytänyt omat
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voimavaransa. Hän on itseään määräävä ja ulkoisesta pakosta vapaa. Voimaantumisprosessissa

toinen ihminen ei ole häntä voimaannuttanut, vaan hän on voimaannnuttanut itsensä.

Nämä näkökulmat ovat merkityksellisiä pohdittaessa, miten lapsettomuushoidoissa toimiva

henkilökunta voi tukea lapsettoman henkilön tai paremminkin lapsettoman pariskunnan

voimaantumista. Siitosen (1999, 93) määritelmän mukaan voimaantumista voidaan tukea

suotuisissa toimintaympäristössä, samoin kuin omien voimavarojen löytämisessä. Ehkä juuri tästä

syystä erilaiset vertaisryhmät, kuten Internetin keskusteluryhmät, ovat merkityksellisiä. Vertaisen

kyky ymmärtää toisen henkilön kokemuksia ja tilannetta on erityistä. Eräs kirjoittaja kuvaakin

verkkokeskustelujen merkitystä: ”Kaiken sen (lapsettomuuden) kanssa on niin yksin. Täällä

sanoja ei edes tarvi. Kaikki tietää miltä tuntuu, kun esim. kirjoittaa testin näyttävän negaa tai

hoitojen keskeytyvän.”  Ainoana tuen muotona vertaistuki yksin on kuitenkin riittämätön.

Voimaantumisen ohella yhteisöllisyyden näkökulma nousee tutkimuksessa voimakkaasti esille.

Munnukka ym. (2005, 236–254) pohtivat nettiäitejä käsittelevässä tutkimuksessaan, että

tietoyhteiskunta mahdollistaa uusia tapoja verkostautua ja muodostaa yhteisöllisyyttä. Heidän

tutkimuksensa nettiäidit olivat löytäneet keskusteluryhmistä itselleen yhteisöjä, jotka

mahdollistivat keskustelijoiden voimaantumisen. Voimaantumisen ohella Malin (2006, 84–89)

tulkitsee lapsettomien naisten luovan yhteisöllisesti eheyttävää lapsettoman naisen yksilö- ja

ryhmäidentiteettiä toimimalla erilaisissa ja erityyppisissä vertaisryhmissä.

Paradoksaalisesti kaikkien verkkokeskusteluihin kirjoittajien toivoma positiivinen raskaustestin

tulos “erottaa” virtuaaliyhteisöstä. Raskaustestin tulos jakaa lapsettomat henkilöt edelleen

lapsettomiin ja odottajiin, joilla lapsettomuus on siis ainakin toistaiseksi taakse jäänyt vaihe

elämässä. Toisaalta kuten kategoriassa positiivisesta raskaustestistä onnitteleminen todetaan,

yksittäisen positiivisen raskaustestin tehneen keskustelijan onni lisää myös muiden

keskustelijoiden hoitoihin liittyvää toivoa ja toiveikkuutta. Lapsettomuuden kokemusta

tarkastelevassa tutkimusaineistossa (Räisänen & Kaunonen 2004, 71–80) tulee esille, että

raskauden alkaminen monen vuoden yrittämisen jälkeen koetaan hyväksyttävämpänä kuin

raskauden alkaminen helposti. Myös Malin (2006, 95–98) toteaa, että lapsettomuutta kokeneet

naiset sulkevat verkkokirjoituksissa symbolisesti ulos ilman ongelmia lapsia saaneet naiset.

Mielenkiintoisena havaintona tuloksista nousee esille runsas hymiöiden määrä ja erityinen

kielenkäyttö. Näiden seikkojen voi ymmärtää liittyvän yhteisöllisyyden vahvistamiseen, myös
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Malin (2001, 120–138) liittää erikoisen kielenkäytön yhteisöllisen identiteetin luomiseen.

Virtuaaliyhteisöt tuntuvat jäljittelevän kasvoista kasvoihin tapahtuvan viestinnän tunnuspiirteitä,

missä kirjoitettu teksti on verrattavissa puheeseen ja hymiöt elekieleen. Tässä työssä ei

varsinaisesti tarkasteltu juuri näitä seikkoja, mutta se tarjoaa kuitenkin mielenkiintoisen ja

pohtimisenarvoisen näkökulman. Reaalista tunnutaan jäljiteltävän virtuaalisesti, vaikka sinänsä

virtuaalista yhteisöllisyyttä pidetään tärkeänä ja merkityksellisenä. Onko kuitenkin esimerkiksi

kokemuksena virtuaalisesti lähetetty myötätuntoinen halaus vain jäljitelmä todellisesta?

Voimaantumisen ja yhteisöllisyyden lisäksi Munnukan ym. (2005, 236–254) tutkimuksessa tulee

esille nettiäitien toive rinnakkaisesta yhteistyöstä asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Lapsettomien verkkokeskustelupalstalla tämänlaista toivetta ei esiinny, vaikka yhteistyö lääkärin

ja hoitohenkilökunnan kanssa saattaakin herättää tyytymättömyyttä. Tyytymättömyys

yhteistyöhön hedelmättömyyttä hoitavan yksikön kanssa tulee esille myös esimerkiksi Malinin

ym. (2001, 123–133) ja Huhtalan (2003, 23–51) tutkimuksissa. Lapsettomuuden kokemusta

tarkastelevassa tutkimuksessa, lapsettomuuden toivottiin jäävän väliaikaiseksi vaiheeksi omassa

elämässä (Räisänen & Kaunonen 2004, 71–80). Ehkä tästä johtuen lapsettomat henkilöt eivät koe

samanlaista tarvetta samanlaiseen vaikuttamiseen kuten esimerkiksi Munnukan ym. (2005,

236–254) tutkimuksen nettiäidit. Ajatuksia herättäviä ovat Malinin (2006, 99–104) päätelmät

siitä, että hedelmättömyyden hoitotilanteessa testataan ainakin epäsuorasti naisten ja miesten

sosiaalista sopivuutta vanhemmaksi.

Munnukka ym. (2005, 236–254) kuvaavat nettiäitien olleen keskenään dialogissa

”virtuaalihiekkalaatikolla”. Myös tässä tutkimuksessa kysymykset ja vastaukset sekä  ymmärrys

ja vastakaiku omaan elämäntilanteeseen olivat keskeisiä asioita. Kirjoittajat hakivat tukea

itselleen, mutta myös auttoivat muita. Omat kokemukset ja tiedot jaettiin muiden keskustelijoiden

avuksi. Lapsettomien vertaistuki on vuoroin tuki on iloista ja myönteistä kannustusta, vuoroin

taas toivoon ja optimistisuuteen kannustavaa myötäelämistä.

Kuinka tutkimustuloksia sitten voidaan hyödyntää hoitokäytännöissä? Tieto ja ymmärrys

lapsettomuuden kokemuksista ja tuen tarpeesta auttavat lapsettomien parissa työskentelevää

hoitohenkilökuntaa kiinnittämään huomiota lapsettomien erityistarpeisiin: tukemaan hoitojen

onnistumiseen liittyvää toivoa ja lohduttamaan lapsettomuuden jatkumiseen liittyvässä

epätoivossa. Lapsettomuusprosessin kokonaisuuden ymmärtäminen auttaa hoitohenkilökuntaa

ymmärtämään kunkin lapsettoman perheen sen hetkistä tuen ja avun tarvetta. Lapsettomien
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toivetta kokemuksen jakamisesta ja yhteisöllisyydestä muiden saman kohdanneiden kanssa voi

edistää ohjaamalla lapsettomia erilaisten vertaisryhmien pariin. Lapsettomuuden herättämän

surun ja tuskan työstämisessä hoitohenkilökunta voi auttaa löytämään uusia merkityksiä elämään

ja siten tukea lapsettomien voimaantumista.

6.3 Jatkotutkimusaiheita

Tutkimus kuvaa mitä ja millaista on lapsettomien henkilöiden vertaistuki Internetin

keskusteluryhmässä. Verkkokeskusteluissa vertaistuessa painottuvat toivon, jakamisen ja

yhteisöllisyyden näkökulmat. Monet keskusteluihin osallistuvista pitävät verkkokeskusteluja

tärkeänä vertaistuen muotona. Teknologian mahdollistamat tuen muodot, kuten esimerkiksi tässä

Internetin keskusteluryhmät, ovat yksinään riittämättömiä. Verkkokeskustelut ovat monella tapaa

käyttökelpoisia ja yleensä helposti käytettävissä. Kirjoittajien anonyymisyys  sekä  ajasta ja

paikasta riippumattomuus mahdollistavat osallistumisen vaivattomuuden, mutta toisaalta ehkä

leimaavat keskustelua. Myös reaalisesti tapaavien vertaisryhmien vertaistukea on syytä selvittää.

Reaali- ja verkkokeskusteluihin osallistuvat henkilöt kokevat tarvetta käsitellä ja jakaa

lapsettomuuden kokemusta muiden saman kohdanneiden kanssa, kuten tämän ja mm. Huhtalan

(2003, 32-34 ) ja Tuomisen (2004, 36) tutkimuksien perusteella voi päätellä.

Verkkokeskusteluihin osallistuvat tuntuvat olevan naisia. Lapsettomuuden kokemuksen

ymmärtämiseksi tarvitaan kuitenkin myös miesten ja lapsettomien perheiden näkemystä.

Voimaantuminen näyttää yhteisöllisyyden ohella nousevan tämän ja muiden kuten mm. Malinin

(2001, 120-138) ja Munnukan ym. (2005, 236-254) virtuaaliyhteisöjä käsittelevien tutkimuksien

keskeiseksi teemaksi. Hoitotieteen näkökulmasta on mielenkiintoista ja tärkeää selvittää, miten

hoitohenkilökunta voi paremmin tukea ja edistää lapsettomien henkilöiden voimaantumista

raskaiden lapsettomuushoitojen aikana.

Lapsettomuus ei pääty positiiviseen raskaustestiin, vaan sen vaikutukset ulottuvat läpi koko

elämän. Raskauteen liittyvät menettämisen pelot ja vanhemmuuteen liittyvät paineet voivat olla

erityisen suuren, kun raskautta on toivottu kauan (Tulppala 2002, 531-536). Äitiys- ja

lastenneuvolatyössä neuvolatyössä terveydenhoitajat kohtaavat vanhempia, joilla on omakohtaista

kokemusta lapsettomuudesta. Lapsettomuus ja sen hoito vaikuttavat vanhemmuuteen, joten tästä
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näkökulmasta tarkasteleva lapsettomuustutkimus on hoitotieteen kannalta mielekäs.

Lapsettomuuden kokemuksen ymmärtämiseksi ja siten lapsettomien henkilöiden auttamiseksi

tarvitaan koko lapsettomuusprosessia koskevaa tietoa.
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Liite 2. Liite keskeisimmistä lapsettomuus- ja vertaistukitutkimuksista

Tutkija(t),
vuosi

Tutkimusaihe Aineistonkeruu,
tutkimusmenetelmä

Keskeisimmät
tutkimustulokset

Imeson &
McMurray
1996

Ivf-hoitoja  saavien
austraalialaisparien
lapsettomuus-
kokemukset.

Haastattelun (n=6
paria) lisäksi tutkijoiden
kenttämuistiinpanot.
Tulokset analysoitiiin
Colaizzin analyysia
hyväksikäyttäen.

Parit kokivat elämänsä
muuttuneen monin eri
tavoin lapsettomuuden
myötä. Muutokset
liittyivät mm. heidän
parisuhteeseen ja
sosiaalisiin suhteisiin
sekä elämäntapaan.
Parit kuvasivat myös
erilaisia fyysisiä ja
emotionaalisia
muutoksia. Muutoksilla
pyrittiin tukemaan
hedelmöityshoitojen
onnistumista. Tästä
huolimatta parit kokivat
menettäneensä
elämänsä hallinnan:
elämän kuvattiin olevan
toivon ja epätoivon
vuoristorataa.

Malin,
Hemminki,
Räikkönen,
Sihvo &
Perälä
2001

Suomalaisten
naisten
tyytyväisyys ja
tyytymättömyys
hedelmättömyys-
hoitoihin sekä
hoitohin liittyvät
positiivisimmat ja
negatiivisimmat
kokemukset.

Kysely (n = 2189)
naisille, joista (n = 344)
ilmoitti kokevansa
tai kokeneensa
hedelmättömyys-
ongelmia.

Tyytyväisimpiä olivat
hoitojen avulla lapsen
saaneet naiset. Alle
puolet hoitoja saaneista
naisista oli tyytyväisiä
hoitoihin. Sekä
positiivisimmat että
negatiivisimmat
hoitokokemukset
liittyivät vuoro-
vaikutukseen lääkärin ja
muun hoitohenkilö-
kunnan kanssa.

Malin
2001

Lapsettomien
naisten viestit
Internetin
keskustelupalstalla
lapsettomuudesta ja
hoitokokemuksista.

Naisten (n=123)
kirjoitusten
sisällön tarkastelu
narratiiviisista
menetelmää käyttäen.

Naiset tukivat,
kannustivat ja
lohduttivat toisiaan.
Lisäksi he jakoivat
keskenään tietoa ja
neuvoivat toisiaan.
Yhteisöllistä
identiteettiä luotiin
jakamalla yhteistä
kohtaloa, erikoisella
kielenkäytöllä ja
tekemällä ero lapsen



hoitokokemuksista. neuvoivat toisiaan.
Yhteisöllistä
identiteettiä luotiin
jakamalla yhteistä
kohtaloa, erikoisella
kielenkäytöllä ja
tekemällä ero lapsen
saaneisiin naisiin.
Internetin vertaisryhmä
toimi yhtenä naisten
valtaistumisen keinona.

McNaughon
-Cassill,
Boswick,
Arthur,
Robinson &
Neal
2002

Sosiaalisen tuen
vaikutukset
stressistä
selviytymiseen
ivf –hoitoja
saavilla pareilla.

Pareilta (n=26) mitattiin
kyselyllä
optimistisuutta /
pessimistisyyttää sekä
uskomuksia hoitojen
onnistumisen suhteen.
Lisäksi mitattiin
sosiaalista tukea
ennen tukiryhmää ja
sen jälkeen.

Tukiryhmään
osallistuneet naiset
kertoivat hoitoihin
liittyvän
ahdistuneisuuden
vähenemisestä ja
miehet kuvasivat
optimistisuutensa
lisääntyneen tuki-
ryhmän toiminnan
ansiosta

Huhtala
2003

Lapsettomien
pariskuntien
kokemukset
lapsettomuudesta ja
lapsettomuus-
hoidoista.

Seitsemälle
pariskunnalla tehtiin
teemahaastattelu.
Aineisto analysoitiin
sisällönanalyysillä.

Lapsettomuus koettiin
sisäisisinä tunnetiloina.
Lapsettomuuden
herättämät negatiiviset
tunteet saavat aikaan
syyllisyyttä
lapsettomissa.
Lapsettomuudesta
vaetaan sosiaalisissa
suhteissa ja tukea
haetaan muista
lapsettomista.
Lapsettomuus on
prosessiksi, joka alkaa
lapsettomuuden tuskan
takaa. Prosessin aikana
lapsettomat joutuvat
monien valintojen
eteen.

Räisänen &
Kaunonen
2004

Millaisena
kokemuksena
lapsettomuus
ilmenee Internetin
keskusteluryhmän
kirjoituksissa.

Lapsettomuuden
kokemusta kuvaavat
ilmaukset (n= 292)
analysoitiin
induktiivisen
sisällönanalyysin
avulla.

Lapsettomuuden
kokemus ilmeni toivona
lapsettomuuden
päättymisestä, pohdinta
lapsettomuuden
hyväksymisestä osana
omaa elämää ja pelkona
lapsettomuuden
jatkumisesta.
Lapsettomuuden



ilmenee Internetin
keskusteluryhmän
kirjoituksissa.

analysoitiin
induktiivisen
sisällönanalyysin
avulla.

päättymisestä, pohdinta
lapsettomuuden
hyväksymisestä osana
omaa elämää ja pelkona
lapsettomuuden
jatkumisesta.
Lapsettomuuden
kokemuksiin liittyvät
tunteet vaihtelivat
riemukkaasta toivosta
äärimmäiseen
epätoivoon.

Munnukka,
Kiikkala &
Valkama
2005

Pienten lasten
äitien
keskusteleluaiheet
Internetin
postituslistoilla ja
näidenkeskustelu-
aiheiden merkitys
äideille.

Äitien sähköpostin
kautta lähettämiä
vastauksia tarkasteltiin
induktiivisen
sisällönanalyysin
avulla.

Keskusteluaiheet
vaihtelivat arkisista ja
käytännöllisistä aiheista
elämän tarkoitusta
käsitteleviin
pohdintoihin.
Keskusteluilla vastattiin
äitien yhteisöllisyyden
tarpeeseen, äidit
kokivat olevansa
”virtuaalihiekka-
laatikolla”.
Keskusteluissa
yhdistyivät
kokemustieto ja
tieteellinen tieto.
Annettu ja saatu tuki
lisäsivät äitien
voimaantumista.
Verkon vertaisryhmä
koettiin auttamis-
haluiseksi yhteisöksi,
samansuuntaista
yhteistyötä toivottiin
myös neuvolan
työntekijöiltä.

Johansson &
Berg
2005

Naisten
kokemukset
lapsettomuudesta
kahden vuoden
jälkeen
ivf –hoitojen
päättymisestä.

Naisten (n=8)
haastattelut analysoitiin
induktiivisen
sisällönalyysin avulla

Lapsettomuus oli yhä
keskeisin asia naisten
elämässä ja toive
raskauden alkamisesta
eli naisten mielessä. Ivf
-hoitojen aika oli ollut
merkityksellistä, sillä
naiset eivät enää olleet
omasta mielestään
“täysin hedelmättömiä
naisia”. Naiset
vetäytyivät  yhä
sosiaalisista suhteista,
vaikka he yrittivät
samaan aikaan löytää



omasta mielestään
“täysin hedelmättömiä
naisia”. Naiset
vetäytyivät  yhä
sosiaalisista suhteista,
vaikka he yrittivät
samaan aikaan löytää
lapsettomuuden sijaan
muita asioita elämään.



Liite 3. Aineistonkeräyslupa

-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: edit [mailto:edit@verkkoklinikka.fi]
Lähetetty: 11. toukokuuta 2005 14:14
Vastaanottaja: Tuukka Niskanen
Aihe: [Fwd: Aineistonkeräyspyyntö]

 Hei!

 Olet pyytänyt lupaa käyttää Verkkoklinikan keskustelusivujen
 materiaalia tutkimuksessasi / laittaa kyselyn keskustelusivuille.

 Voit käyttää materiaalia seuraavin ehdoin:

 - Jos työssä käytetään Verkkoklinikan ryhmien viestejä materiaalina,
 on mainittava materiaalin lähteeksi Verkkoklinikan keskusteluryhmät
 tai ko. ryhmä.

 - Mikäli viestejä käytetään suoraan työssä, lähteet pitää olla
 asianmukaisesti merkitty.

 - Kirjoittajien anonymiteetti suojataan: kaikki henkilöllisyyteen
 viittaavat tiedot poistetaan sekä tunnistetiedoista että viesteistä.
 Viestien yhteydessä ei saa julkistaa kaikkia tunnistetietoja yhdessä.

 - Saamme Verkkoklinikkaa koskevat osat työstä nähtäväksemme ennen
 julkaisemista.

 - Saamme kopion valmiista työstä myös omaan käyttöömme.

Jos suostuttte näihin ehtoihin, ilmoittakaa siitä minulle osoitteeseen
tuukka.niskanen@coronaria.fi ja osoitteeseen: edit@verkkoklinikka.fi.

Voit laittaa  valmiin tekstin, jonka haluat palstalle laitettavan,
osoitteeseen edit@verkkoklinikka.fi (ja cc:nä tuukka.niskanen@coronaria.fi). Itse et
voi tutkimustekstiäsi keskusteluryhmiiin laittaa. Ilmoita samalla mihin
keskusteluryhmään haluat tutkimuspyyntösi.

Ystävällisin terveisin,

Tuukka Niskanen, toimittaja
CORONARIA OY
Kasarmintie 15, 90100 OULU
Puh. (08) 8825 326, fax. (08) 8825 322
Gsm: 044 292 8955
E-mail: tuukka.niskanen@coronaria.fi
Internet: http://www.coronaria.fi



Liite 4. Ilmoitus aineistonkeruusta Verkkoklinikan Lapsettomuus -
keskusteluryhmässä

Hei!

Olen hoitotieteen opiskelija Tampereen yliopistossa ja teen pro gradu-työtä
lapsettomien vertaistuesta. Tässä työssä mielenkiinto kohdistuu lapsettomien
kokemaan vertaistukeen. Olen kiinnostunut siitä, millaista ja mitä on saman asian
kohdanneiden ihmisten toisilleen antama apu ja tuki.

Verkkoklinikka on myöntänyt luvan käyttää Lapsettomuus-keskustelusivujen 18.-
31.5.2005 kertynyttä aineistoa materiaalina pro gradu-työhöni. Keskusteluun
osallistujien anonymiteetti suojataan sekä tutkimuksessa noudatetaan yleisiä
tieteellisen tutkimuksen sääntöjä ja sopimuksia. Mikäli keskustelija ei
haluakirjoittamaansa käytettävän, poistetaan pyydetty teksti.

Osallistumisenne tutkimukseen antaa arvokasta tietoa vertaistuen merkityksestä
lapsettomille. Jos teillä on jotain kysyttävää tutkimuksesta, vastaan mielelläni
mahdollisiin lisäkysymyksiin ja palautteisiin.

Ystävällisin terveisin

Ritva Räisänen
sh, TtM-opisk.
ritva.raisanen@uta.fi


