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1  JOHDANTO  

Nykyaikana palvelurakenteita ja toimintakäytäntöjä pyritään kovasti uudistamaan ja kehittä-

mään. Yksi apu kehittämistyöhön olisi, jos nykytilanne tehtäisiin ensin näkyväksi ja näin hel-

pommin tarkasteltavaksi. Tilanteen näkyväksi tekeminen edellyttää työn ydinprosessien ja 

niitä tukevien sekä niihin liittyvien työprosessien yksityiskohtaista kuvaamista ja arviointia. 

(Lankinen 2006.)    

Kehittämistehtävän tarkoituksena on kuvata Kajaanin Ammattikorkeakoulun Oppimisneu-

volan yhden yksilötoiminnan ja yhden ryhmätoiminnan toimintaprosessien eteneminen. 

Työn tavoitteena on kehittää Oppimisneuvolan tiedotusta ja markkinointia kuvaamalla esi-

koululaisten terveyskoulu-ryhmän sekä terveystarkastuksen toimintaprosessit. Kehitämisteh-

tävän tekijän tavoitteena on perehtyä prosessien kuvaamiseen liittyvään teoriatietoon sekä 

soveltaa teoriatietämystä prosessien kuvaamisessa.  

Tarpeen palveluiden prosessien kuvaamiselle tuo Kajaanin ammattikorkeakoulun laadunhal-

lintajärjestelmä. Laatutyöstä lähtevästä tarpeesta myös Oppimisneuvolan palvelut kuvataan ja 

näin palveluiden prosessit tehdään näkyviksi. Kehittämistehtävässä palveluiden kuvaaminen 

toteutetaan asiakkaan näkökulmasta.  

Oppimisneuvola on Kajaanin ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yksi-

kön palvelutoiminta. Palvelutoiminnan kautta tarjotaan opiskelijoiden tuottamia terveyspal-

veluja erilaisille kohderyhmille, kuten eri yhteisöille ja ryhmille sekä yksityisille henkilöille. 

Palveluja tuottaessaan opiskelijat harjoittelevat opetussuunnitelmansa edellyttämää terveyttä 

edistävää hoitotyötä opettajiensa ohjauksessa.   

(http://gallia.kajak.fi/opmateriaalit/yleinen/lerlee/opnla/2_1.htm.)  
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2  PROSESSIEN KUVAAMINEN 

Kaikki toiminta tapahtuu prosesseina. Prosessi on sarja toisistaan riippuvia tehtäviä, jotka 

toteutetaan tuotteen tai tiedon jalostamiseksi, tiettyjä menetelmiä ja toimintatapoja soveltaen. 

Prosessi voidaan määritellä dynaamiseksi sarjaksi toimintoja eli toimintoketjuksi. Prosessit 

siis nivovat yhteen muutoin toisistaan irrallaan olevia asioita, jotta haluttu määritelty tulos, 

tuotos saadaan aikaan. Tuotokset ovat tietoa, tuotteita ja palveluita. Nykyään tulokset ovat 

myös yhä useammin ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin tai ongelmiin. (Kiiskinen, Linkoaho & 

Santala 2002: 28; Qualitas Fennica Oy 2002.)  

Prosesseja kuvatessa kuvataan erityisesti toiminnan ydinprosessi sekä niitä tukevat tukipro-

sessit. Ydinprosessi on toiminnan ydin, joka sisältää toiminnalle tärkeitä ydintoimintoja. 

Ydinprosesseilla tarkoitetaan organisaation ulkoisille asiakkailleen ja sidosryhmilleen tekemää 

työtä, josta asiakas tavalla tai toisella hyötyy. Ydintoimintoja tukevista prosesseista käytetään 

käsitettä tukiprosessi. Tukiprosessit ovat toimintoja, jotka edesauttavat ja mahdollistavat 

ydintoiminnon suorittamista. Tukiprosessit ovat organisaation sisäisiä prosesseja. (Kiiskinen 

ym. 2002: 28-29; Qualitas Fennica Oy 2002.)  

2.1  Prosessien tarkoitus ja tavoite 

Prosessien luomisessa, suunnittelussa ja toteutuksessa ensisijaisena tarkoituksena on tyydyt-

tää asiakkaan tarpeita (Kiiskinen ym. 2002: 28). Organisaation missio, visio ja strategiset 

päämäärät asettavat tavoitteet sekä vaatimukset prosesseille, joiden perustella ne tunnistetaan 

ja määritellään. Prosessit taas asettavat tavoitteet resursseille. Esimerkiksi millaista osaamista, 

laitteita ja tiloja prosessit tarvitsevat tavoitteiden saavuttamiseksi? (Qualitas Fennica Oy 

2002.)  

2.2  Prosessien kuvaamisen hyöty 

Prosessikuvauksien avulla reaalielämä ja –talous saadaan näkyviin. Tällöin nähdään, missä ja 

miten työt tehdään. Nähdään myös, missä laatu, ajan käyttö ja kustannukset syntyvät sekä 
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miten niihin voitaisiin vaikuttaa. Samalla pohditaan tehtäville looginen järjestys ja voidaan 

käynnistää kuvattujen prosessien analysoinnit. Analysoidessa voidaan pohtia esimerkiksi mitä 

prosesseita voisi poistaa, mitä yksinkertaistaa, mitä yhdistää, sekä mitä voisi automatisoida. 

(Qualitas Fennica Oy 1999.)   

Kuvauksen avulla selkiinnytetään myös asiakastarpeesta asiakastyytyväisyyteen ketjut ja hah-

motetaan organisaation todellisen toiminnan sisältö sekä voidaan kohdistaa mittareita pro-

sesseille. Valmiita kuvauksia voidaan hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmien suunnittelussa 

ja kokonaiskuvan muodostamisessa organisaation toiminnasta. Tällöin kuvauksia voidaan 

käyttää muun muassa organisaation toiminnan sekä periaatteiden yleisesittelyssä, jolloin 

ydinprosessien kuvaaminen ja määrittäminen toimii apuna esimerkiksi asiakasyhteistyön ke-

hittämisessä, toiminnan virtaviivaistamisessa ja tehostamisessa. (Qualitas Fennica Oy 2002; 

Qualitas Fennica Oy 1999.)   

Asiakkaille prosessikuvaukset toimivat eräänlaisena varmistuksena laadulle palvelutason ta-

kaamisessa (Qualitas Fennica Oy 1999). Palvelulla tarkoitetaan toistuvien tai jatkuvien toi-

mintojen ja prosessien lopputuloksena syntyvää ratkaisua, joka toimitetaan sisäiselle tai ulkoi-

selle asiakkaalle ennalta sovitun palvelutason mukaisesti (Kiiskinen ym. 2002: 156).  
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3  KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMISNEUVOLA 

Oppimisneuvolassa opiskelijat oppivat opetussuunnitelmansa mukaista terveyden edistämis-

tä sekä potilaslähtöisen selviytymisen tukemista kokonaisvaltaisesti todellisissa asiakastilan-

teissa. Oppimisneuvolassa opiskelija on oppijana, mutta myös samanaikaisesti palvelun tuot-

tajana yksittäisille asiakkaille ja asiakasryhmille. Opiskelijoiden tuottamien palveluiden suun-

nittelu ja toteuttaminen tapahtuu opettajien ja/tai ohjaavan terveydenhoitajan ohjauksessa. 

Ohjaaja huolehtii, että opiskelijalla on riittävä tietämys ja taito palvelun toteuttamiseksi, jol-

loin hän kykenee tuottamaan laadukkaan terveyspalvelun. 

(http://gallia.kajak.fi/opmateriaalit/yleinen/lerlee/opnla/2_1.htm; 

http://gallia.kajak.fi/opmateriaalit/yleinen/lerlee/opnla/3_1_1.htm.)  

Oppimisneuvolassa kehitetään terveyttä edistäviä ja selviytymistä tukevia terveyspalveluja. 

Terveyspalvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa opiskelijat käyttävät opiskelunsa aikana 

kartuttamaansa teoriatietämystään sekä tiedonhankintataitojaan. Tällöin opiskelijat hyödyn-

tävät teoriassa oppimaansa hoitotyötä ja ideoi toimintoja, joista uusimman tutkitun tiedon 

avulla muodostetaan tuotteita terveyspalveluiksi. Näin syntyvät tuotteet markkinoidaan yh-

teisöille ja yksittäisille asiakkaille. 

(http://gallia.kajak.fi/opmateriaalit/yleinen/lerlee/opnla/3_1_1.htm.) 

Esikoululaisten terveyskoulu ja terveystarkastus ovat kaksi esimerkkiä Oppimisneuvolan tar-

joamista palveluista. Palveluita kohdistetaan erilaisille kohderyhmille ja yksilöasiakkaille. Ter-

veyskoulu kuvaa hyvin tietylle rajatulle kohderyhmälle suunnattua palvelua, jonka markki-

nointi tapahtuu Oppimisneuvolan koordinaattorin tekemän tarjouksen kautta. Terveystarkas-

tus taas edustaa yksilölle kohdennettua palvelua, joka voidaan soveltaa kaikenikäisille yksilöil-

le sopivaksi. 

3.1  Esikoululaisten terveyskoulu 

Esikoululaisten terveyskoulun kohderyhmänä ovat esikouluikäiset lapset. Terveyskoulun tar-

koituksena on lisätä lapsen kiinnostusta omaa terveyttään kohtaan. Kiinnostumista edistetään 

lapsille suunnatuilla terveysteemoilla ja teemoihin liittyvillä havainnollistavilla esityksillä. Ta-

voitteena on lasten pelkojen vähentäminen hoitotoimenpiteitä ja esim. sairaalaa ja neuvolaa 



5 

kohtaan. Tavoitteeseen pyritään antamalla lapsille mahdollisuus tutustua terveydenhoitoon 

liittyviin toimintaympäristöihin ja asioihin. Asioiden elämyksellisyyttä lapsille korostetaan, 

joka huomioidaan tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa.  Teeman ympärille suunnitel-

laan lasten oppimista ja keskittymistä edistäviä leikkejä sekä askareita, joiden avulla aiheen 

läpikäymistä pyritään helpottamaan.  

Terveyskoulu sisältää jokaisella tapaamiskerralla erilaisia terveyteen liittyviä teemoja. Terve-

yskoulu koostuu neljästä tapaamiskerrasta. Ensimmäisellä tapaamiskerralla teemoina ovat 

miten elämä alkaa ja hyvät tavat. Toisella terveellinen ravinto ja millainen ihminen on sisältä. 

Kolmannella tapaamiskerralla teemoina ovat lasten tapaturmat ja ensiapu. Neljännellä ta-

paamiskerralla teemoina ovat tutustuminen leikkaussaliin ja neuvolaan sekä toimintarata. Ai-

heiden käsittelyssä käytetään hyväksi havainnollistavia esineitä, tutkimusvälineitä ja suojavaat-

teita, kuten esimerkiksi ”sisäelintorsoa”, stetoskooppia, verenpainemittaria, imulaitetta sekä 

leikkaussalissa käytettävää vaatetusta ja hengityssuojainta.   

Pääosin terveyskoulun tapaamiset voidaan toteuttaa asiakkaan toivomassa paikassa, ainoas-

taan viimeinen leikkaussaliin liittyvä tapaaminen toteutetaan Kajaanin Ammattikorkeakoulul-

la leikkaussalissa sekä toimintarata liikuntasalissa.  Yksi terveyskoulun tapaamiskerta on kes-

toltaan noin 1 – 1½ tuntia.  

Terveyskoulun toteuttavat Kajaanin ammattikorkeakoulu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan 

opiskelijat ohjaavan terveydenhoitajan ja/tai ohjaavan opettajan ohjauksessa. Terveyskoulun 

suunnittelun ja toteutuksen kautta opiskelija kehittää ammatillisia kädentaitojaan sekä osaa-

mistaan, joyka perustuvat tutkittuun ja ajankohtaiseen tietoon Samalla opiskelija saa myös 

erinomaisen mahdollisuuden kehittää sairaan- ja terveydenhoitajan osaamiskuvauksissa mai-

nituja opetus- ja ohjaustaitojaan lapsiryhmän parissa. Osaamisvaatimuksissa mainitaan muu-

an muassa sairaanhoitajan taito ohjata ja tukea asiakasta itsehoidossa. Hän myös käyttää ja 

tuottaa tarkoituksenmukaista perusohjausmateriaalia ohjauksensa tueksi. (Opetusministeriö 

2006: 15, 65.)  Ammatillisen osaamisen kannalta opetuksessa ja ohjaamisessa keskeiseksi 

nähdään terveyden edistäminen, sairauksien ehkäiseminen ja sairauksiin liittyvät itsehoito-

valmiudet. Lähtökohtana ovat yksilön, perheen ja ryhmien ohjauksen tarpeet. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2000: 15.)    
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3.2  Terveystarkastus 

Terveystarkastuksia voidaan toteuttaa yksilöasiakkaille sekä tiettyyn ryhmään kuuluville hen-

kilöille. Yhteenveto tietyyn ryhmään kuuluvien asiakkaiden terveystarkastuksista voidaan 

toimittaa tilaajalle asiakkaiden suostumuksella, asiakkaiden tunnistamattomuus huomioiden. 

Terveystarkastuksia voidaan toteuttaa myös osittaisina terveysmittauksina yksilöasiakkaille, 

jolloin mittauksiin kuuluu myös terveysneuvonta ja kotihoito-ohjeet. Tarkastus voidaan to-

teuttaa Oppimisneuvolassa tai asiakkaan kotona.  

Terveystarkastuksien avulla kartoitetaan asiakkaan terveydentila ja toimintakyky eri tiedonke-

ruumenetelmiä käyttäen. Terveysmittaukset, asiakkaan yksilöllinen haastattelu ja havainnointi 

antavat ajankohtaista sekä yksilöllistä tietoa asiakkaan hyvinvoinnista. Tavoitteena on, että 

tarkastuksen kautta asiakas saa konkreettista ja ajankohtaista tietoa terveydestään sekä yksi-

löllistä terveysneuvontaa.   

Terveystarkastuksien toteuttamisen kautta palveluiden toteuttajat, terveyden- ja sairaanhoita-

jaopiskelijat saavat tietämystä ja käytännön kokemusta asiakaslähtöisestä terveydenedistämis-

työstä, jossa korostuvat erityisesti vuorovaikutustaidot. Tarkastusta toteuttaessaan opiskelijat 

toimivat asiakaslähtöisessä ja tavoitteellisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa harjoitel-

len samalla osaamisvaatimusten mukaisia taitoja (Opetusministeriö 2006: 65). Vuorovaiku-

tustaidot korostuvat myös yleisesti hoitotyössä. Terveydenhuoltoon olennaisesti liittyvä laki, 

laki potilaan asemasta ja oikeuksista velvoittaa muun muassa terveydenhuollon työntekijää 

toimimaan yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa, selvittämään asiakasta koskevat asiat ym-

märrettävästi sekä ohjaamaan asiakasta asiantuntevasti (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 

785/1992: 5§, 6§). Edellä mainittuja asioita opiskelija pääsee harjoittelemaan terveystarkas-

tusta toteuttaessaan. Terveystarkastuksien toteuttaminen asiantuntevassa ohjauksessa antaa 

myös opiskelijalle mahdollisuuden kehittää opintojen edellyttämää asiantuntijuutta, kriittistä 

ajattelua, itsenäistä päätöksentekoa sekä vastuullisuutta (Opetusministeriö 2006: 13, 85). 



7 

4  OPPIMISNEUVOLAN PROSESSIEN KUVAAMISEN TOTEUTUS 

Kehittämistehtävässä kuvattiin kahden Oppimisneuvolan palvelun prosessin eteneminen. 

Palveluiksi valittiin esikoululaisten terveyskoulu ja terveystarkastus. Kuvaukset toteutuivat 

helmi-maaliskuussa 2007, jolloin kehittämistehtävän tekijä oli työharjoittelussa Oppimisneu-

volassa. Palveluiden kertakohtaisen suunnittelun ja toteutuksen kautta sain käytännön koke-

musta sekä tietämystä kuvattavista palveluista. Kuvaamisen aikaan esikoululaisten terveys-

kouluja, toimintakokonaisuuksia ei ollut meneillään, mutta omasin pohjatietoa ja kokemusta 

esikoululaisten terveyskouluista aiemmilta käytännön harjoittelujaksolta Oppimisneuvolasta. 

Tällöin olin toiminut erityisesti terveyskoulujen parissa, mukana suunnittelussa ja toteutuk-

sessa.  

4.1  Yhteistyö Oppimisneuvolan kanssa 

Toimintaprosessien kuvaaminen tapahtui yhteistyössä Oppimisneuvolan terveydenhoitajan 

ja koordinaattorin kanssa. He toivat haastattelujen avulla esiin oman käytännön kokemuk-

sensa ja tietämyksensä toiminnoista sekä näin ohjasivat prosessien kuvaamisessa jokaisessa 

kuvaamisen vaiheessa. Terveydenhoitajan ja koornidaattorin antamien kehittämis- ja muu-

tosehdotusten avulla prosessikuvaukset sekä kehittämistehtävän kirjallinen raportti muokat-

tiin lopulliseen muotoonsa.  

4.2  Prosessien kuvaamisen vaiheet 

Prosessien kuvaus on vaiheista koostuva tapahtumasarja. Kuvaamisessa on kolme vaihetta, 

jotka ovat prosessien tunnistaminen, prosessin sisällön määrittäminen ja prosessin dokumen-

tointi.  (Qualitas Fennica Oy 1999.; www.kuusankoski.fi.) Seuraavassa esitellään kuvaamisen 

vaiheet sekä havainnollistetaan vaiheita ja kuvaamisen toteutusta Oppimisneuvolan kuvattu-

jen prosessien kautta. 
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4.2.1  Prosessien tunnistaminen 

Tunnistettaessa prosesseja lähdetään liikkeelle prosessien toimintaympäristöstä. Minkä vuok-

si ja mitä tarkoitusta varten ympäristö on luotu? Mitkä ovat asiakkaat ja heidän odotuksensa 

sekä tarpeensa? Myös tuotteiden ja palveluiden sekä niiden tuottamisen tunnistaminen on 

tärkeää. Kuinka tuotteet/palvelut saadaan aikaan ja  mitä niiden tuottamiseen tarvitaan? Pro-

sessien tunnistamisessa rajataan myös kuvattavan prosessin toimintaketju. Mistä toiminta 

alkaa ja mihin se päättyy? (Qualitas Fennica Oy 2002.) 

Oppimisneuvolan toimintojen prosessien kuvaamisessa keskityttiin yksittäisten, jo  suunnitel-

tujen ja toiminnassa olevien toimintojen prosessien kuvaamiseen. Tunnistamisessa liikkeelle 

lähdettiin organisaation ja toimintojen päämääristä sekä tavoitteista (Qualitas Fennica Oy 

2002). Toimintaketjun, toiminnan alun ja lopun tunnistamisessa kuvattavat toiminnot poik-

kesivat hieman toisistaan. Erityisesti esikoululaisten terveyskoulu, on eräänlainen tilaus-

toimitusprosessi, joiden kuvaamisessa keskitytään siihen kuinka prosessi etenee tarjouksesta 

tilaukseen ja siitä valmiiksi palveluksi (Qualitas Fennica Oy 1999). Yhteistä molemmille pro-

sesseille oli, että prosessit alkoivat toiminnan alustavalla suunnittelulla ja päättyivät toimin-

nan loppuarviointiin.  

4.2.2  Prosessien sisällön määrittäminen 

Varsinaista prosessien kuvaamista edeltää prosessien sisällön ja työnkulkujen selvittäminen 

eli määrittäminen. Tällöin selvitetään kuinka työt etenevät ja mitä prosessi pitää sisällään. 

Ennen sisällön määrittämistä päätetään kuinka tarkasti sisältö tullaan kuvaamaan. Kuvaami-

sen tarkkuudessa tulee ottaa huomioon prosessien kuvaamisen tarkoitus. Esimerkiksi proses-

sien kehittäminen ei onnistu liian karkeasta (vähäisestä) kuvauksesta kun taas liian yksityis-

kohtaisesta ja tarkasta sisällön kuvaamisesta muodostuu helposti sekasotku. Laatujärjestel-

mäkuvauksissa tarkkuus suositellaan jättämään liian karkean ja liian tarkan välimaastoon. Täl-

löin kaavioon liittyvillä tekstitiedoilla annetaan tarvittavat laadunvarmistuksen yksityiskohdat. 

(Qualitas Fennica Oy 1999.) 

Sisällön määrittämistekniikoita on useita. Oppimisneuvolan prosessien sisällön määrittämis-

tekniikaksi valittiin tekniikka, jossa kuvataan ensin palveluiden ydinprosessit.  Ydinprosessien 



9 

rinnalle nimettiin toimijat, joiden yksittäiset prosessin vaiheeseen liittyvät tehtävät prosessissa 

kuvatiin tekstinä tehtävässä. Toisin sanoen kuvatiin kuka tekee ensin ja mitä sekä kuka sitten. 

Näin kartoitetiin prosessien sisältö tehtävätasolla esille.  (Qualitas Fennica Oy 1999.) 

4.2.3  Prosessien dokumentointi 

Prosessin dokumentaatio voi olla täysin kirjallinen kuvaus prosessin vaiheista ja olennaisista 

asioista. Dokumentaatio voi olla myös vuokaavio tekstitiedoilla täydennettyä tai vuokaavion 

ja siihen kytkettyjen informaatiovirtojen yhdistelmä. Kuitenkaan prosessin kuvaus ei voi olla 

pelkkä kaavio vaan sitä täydentämään tarvitaan myös tekstitietoa. (Qualitas Fennica Oy 

1999.)  

Oppimisneuvolan prosessit kuvattiin prosessikaaviona, vuo-kaaviona, jossa prosessin vaiheet 

esitellään aikajärjestyksessä. Aika-akseli etenee ylhäältä alaspäin, alusta loppuun. Akselilla 

voidaan palata myös takaisin alkuun, jolloin toiminta aloitetaan uudestaan. Toiminnan eri 

vaiheet ilmaistaan kaaviossa laatikoin, joissa tuodaan esiin vaiheisiin kuuluvat toiminnot sekä 

niiden toteuttajat. Toteuttajat eriteltiin kursivoidulla tekstillä. Joitakin toimintavaiheita, kuten 

toimintojen tarkempaa ja kertakohtaista (terveyskoulu) suunnittelua sekä toteutusta kuvattiin 

yksityiskohtaisemmin erillisin laatikoin, joissa tuotiin esiin esimerkiksi toimintojen sisältö. 

Yksityiskohtaista tietoa sisältävät laatikot eriteltiin prosessista erilaisella kirjasintyypillä, joka 

helpottaa kaavion lukemista.  

Prosessien vaiheet kuvatiin vuo-kaavioiden lisäksi kehittämistehtävässä tekstinä. Tekstikuva-

uksessa tuotiin esiin prosessien vaiheet tarkemmin. Näin kuvaava teksti toimii kaavion täy-

dentäjänä, joka tuo esiin yksityiskohtaisempaa tietoa prosessien eri vaiheista.     

Ajatellaan, että tiedon tulisi jalostua jokaisessa kuvaamisen vaiheessa (Qualitas Fennica Oy 

2002). Kuvaamisen aikana kaavioita tarkistettiin ja tarkennettiin useaan kertaan, minkä tulok-

sena syntyivät lopulliset prosessikuvaukset. Varsinainen prosessikuvaus ei ole itse tarkoitus, 

vaan se on pohja jatkuvalle keskustelulle, arvioinnille, kehittämiselle ja arvioinnille (Qualitas 

Fennica Oy 2002). Tämän vuoksi kuvatut prosessit toimitetaan Oppimisneuvolan käyttöön 

myös elektronisessa muodossa, jotta ne olisivat helpommin käytettävissä, hyödynnettävissä ja 

edelleen kehitettävissä.  
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5  PROSESSIEN KUVAAMISEN TULOKSET 

Kehittämistehtävässä kuvatut Kajaanin ammattikorkeakoulun Oppimisneuvolan prosessit 

dokumentoitiin vuo-kaavioiden sekä tekstin avulla. Seuraavassa esitellään kuvatut prosessit 

vuo-kaavioihin pohjautuvassa tekstimuodossa.  

5.1  Esikoululaisten terveyskoulun prosessi 

Esikoululaisille suunnatun terveyskoulun toimintaprosessi (LIITE 1) alkaa toiminnan alusta-

valla suunnittelulla, jonka Oppimisneuvolan koordinaattori ja terveydenhoitaja tekevät. Täl-

löin toiminta suunnitellaan alustavasti, minkä pohjalta tehdään toimintaa markkinoiva tarjous 

kohderyhmille, päiväkodeille. Lopullisen asiakkaille kohdistetun tarjouksen hyväksyy ja lähet-

tää eteenpäin kaupungin sekä yksityisille päiväkodeille Kajaanin ammattikorkeakoulun tutki-

mus- &  kehitysyksikön johtaja. 

Tarjouksen saatuaan asiakas kiinnostuessaan hyväksyy tarjouksen tai ei hyväksy tarjousta. 

Hyväksyessään tarjouksen hän ottaa yhteyttä Oppimisneuvolaan terveydenhoitajaan tai 

koordinaattoriin. Tämän jälkeen terveydenhoitaja ja asiakas suunnittelevat yhteistyössä toi-

minnan tarkemmin. Suunnitellussa sovitaan terveyskoulun sisältö, tilat sekä aikataulu.  

Suunnittelun pohjalta terveydenhoitaja aloittaa opiskelijoiden perehdyttämisen toimintaan. 

Perehdyttämisessä käydään erityisesti läpi terveyskoulun sisältö (teemat). Jokainen terveys-

koulun tapaamiskerta suunnitellaan erikseen. Suunnittelu tapahtuu opiskelijoiden ja tervey-

denhoitajan sekä mahdollisesti ohjaavien opettajien yhteistyönä. Kertakohtaisessa suunnitte-

lussa suunnitellaan yksittäisen tapahtuman, tapaamiskerran sisältö teemojen mukaisesti sekä 

toteutuksessa käytettävät välineet.  

Terveyskoulutapahtuman toteuttavat pääasiassa Oppimisneuvolan opiskelijat terveydenhoi-

tajan tai ohjaavien opettajien ohjauksessa. Tapahtuman jälkeen opiskelijat arvioivat ja rapor-

toivat toimintaansa sekä tapahtuman onnistumisen yhdessä ohjaajan, terveydenhoita-

jan/opettajan kanssa. Myös asiakkailta, tapahtumaan osallistuneilta lapsilta sekä heidän oh-

jaajiltaan pyydetään palautetta suullisesti. Kirjallinen palaute asiakkaalta pyydetään koko toi-

mintakokonaisuuden päätteeksi.   
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Toimintakokonaisuuden loppuarviointi tapahtuu koko terveyskoulun toteutuksen jälkeen, 

jolloin arvioidaan toiminnan onnistuminen sekä tuodaan esiin muutosehdotuksia. Kokonai-

suudessaan toimintakokonaisuuden loppuarviointi toimii edelleen apuna toiminnan kehittä-

misessä. Kokonaisuuden arvioinnin toteuttavat koordinaattori ja terveydenhoitaja. Prosessin 

lopuksi palvelun, terveyskoulun Kajaanin ammattikorkeakoulu laskuttaa asiakkaista, päiväko-

tia. Terveyskoulun hinta määräytyy osallistuneen lapsimäärän mukaan, jolloin yhden lapsen 

osalta terveyskoulu maksaa 2 € (v.2007).  

5.2  Terveystarkastuksen prosessi 

Terveystarkastuksen toimintaprosessi (LIITE 2) alkaa terveydenhoitajan ja koordinaattorin 

toteuttamalla toiminnan alustavalla suunnittelulla. Tällöin palvelun, terveystarkastuksen ylei-

nen sisältö ja maksut suunnitellaan sekä vahvistetaan. Toiminnan suunnittelun ollessa valmis 

Oppimisneuvolan ja samalla palvelun markkinointi toteutuu koordinaattorin, terveydenhoi-

tajat sekä opiskelijoiden toimesta. Markkinointi tapahtuu niin kirjallisesti esitteiden avulla 

kuin suullisestikin. Markkinoinnin kautta asiakas kuulee, saa tietoa ja kiinnostuu palvelusta.  

Kiinnostuttuaan palvelusta asiakas ottaa yhteyttä Oppimisneuvolaan. Tällöin asiakas ja ter-

veydenhoitaja suunnittelevat toiminnan tarkemmin. Toimintaa suunniteltaessa sovitaan ter-

veystarkastuksen ajankohdasta, toteutuspaikasta, tekijöistä sekä asiakkaan valmistautumisesta 

tarkastukseen. Asiakkaan yhteydenoton ja toiminnan käytännön asioiden suunnittelun jäl-

keen terveydenhoitaja perehdyttää opiskelijat toimintaan, terveystarkastuksen toteutukseen.  

Perehdytyksen jälkeen terveystarkastus suunnitellaan kertakohtaisesti. Tällöin terveydenhoi-

taja ja opiskelijat suunnittelevat terveystarkastuksen toteutuksen yksilöllisesti, juuri tälle asi-

akkaalle sopivaksi. Terveydenhoitaja ohjaa tarvittaesssa opiskelijaa mittausten toteuttamisessa 

sekä valmistelee häntä huomioimaan olennaiset, tärkeät asiat juuri tämän asiakkaan kohdalla.   

Palvelun toteutus, terveystarkastus on opiskelijoiden itsenäisesti tai yhdessä toteuttama. To-

teutuksessa mukana ohjaajana on terveydenhoitaja, joka varmistaa, että opiskelijat toteuttavat 

laadukkaan terveyspalvelun, terveystarkastuksen. Terveystarkastuksen aluksi asiakkaalta pyy-

detään suostumus terveystietojen keräämiseen. Terveystarkastus toteutetaan Oppimisneuvo-

lan terveystarkastuslomakkeen mukaisesti. Lomake pohjautuu Roper – Logan – Tierneyn 

elämisentoimintojen malliin. Myös terveysmittaukset kuuluvat tarkastukseen. Verestä otetta-
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via mittauksia ovat verensokeri, hemoglobiini, kolesteroli ja kolesterolierittelyt. Muita tehtä-

viä mittauksia ovat verenpaine, pulssi, kuulo, näkö, pituus ja paino. Asiakkaalle lasketaan 

myös painoindeksi sekä tehdään sosiaalista toimintakykyä havainnollistava sosiaalisten suh-

teiden kartta.  

Terveystarkastuksen yhteydessä tehdään tarvittaessa erilaisia asiakkaan toimintakykyä mittaa-

via testejä. Tällaisia testejä ovat DEPS-seula, MMSE-muistitesti sekä TOIMIVA-testi. 

DEPS-seulan avulla kartoitetaan asiakkaan psyykkistä hyvinvointia. Testi toteutetaan kysely-

lomakkeen avulla, joka koostuu kymmenestä kysymyksestä. Asiakkaan vastauksista kootaan 

pisteet, joiden arvioidaan asiakkaan hyvinvointia. Tällöin testi voi toimia arviointiasteikkona 

sekä apuna asiakasta haastatellessa. (DEPS-seula; www.tampere.fi.)  

MMSE-muistitesti (Mini-Mental State Examination) on älyllisen toimintakyvyn arviointiin 

tarkoitettu minitesti. Testi sopii niin seulontaan, älyllisen toimintakyvyn muutoksen arvioin-

tiin kuin seurantaan pitkällä aikavälillä. Tehtävät heijastavat orientaatiota, mieleen painamista 

ja palauttamista, tarkkaavaisuutta, keskittymiskykyä ja laskutaitoa. Tehtävät myös kuvaavat 

asiakkaan kielellisiä kykyjä sekä hahmottamista. (Mini-Mental State Examination.)  

Valtiokonttorin toimintakykytyöryhmän suunnittelema TOIMIVA-testi on kehitetty mitta-

usmenetelmäksi sotainvalidien ja rintamaveteraanien fyysisen toimintakyvyn mittaamiseen. 

Testin kuuden osion avulla mitataan iäkkään henkilön edellytyksiä suoriutua päivittäisista 

toiminnoista. Ensisijaisena kohderyhmänä testissä ovat yli 70-vuotiaat henkilöt. 

(www.valtiokonttori.fi.)   

Terveystarkastukseen kuuluu olennaisesti terveyttä edistävä yksilöllinen terveysneuvonta, 

kotihoidon ja jatkohoidon ohjaus. Terveysneuvonnan kautta asiakas saa tietoa terveyden 

edistämisen keinoista ja edistämisen tärkeydestä. Asiakasta pyritään myös ohjaamaan ja mo-

tivoimaan oman terveytensä edistämiseen sekä tarvittaessa ohjataan hakeutumaan terveys-

palveluiden piiriin. Terveysmittauksista saadut mittaustulokset, koti- ja jatkohoito-ohjeet sekä 

jatkosuunnitelmat kirjataan asiakkaan omaan terveyskorttiin.  

Terveystarkastuksen jälkeen asiakkailta peritään maksu palvelusta. Terveystarkastuksen hinta 

on 17 € (v.2007). Maksu sisältyy ryhmätoimintojen maksuihin, joten mikäli asiakas on Op-

pimisneuvolan ryhmätoimintojen asiakas, häneltä ei maksua peritä. Maksun yhteydessä asi-

akkaalta pyydetään myös kirjallinen palaute terveystarkastuksesta suullisen palautteen lisäksi. 

Kirjallisessa palautteessa kiinnitetään huomiota palveluiden tarpeisiin vastaavuuteen, tilojen 
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toimivuuteen, hinta-laatusuhteeseen, suositteluun muille palvelujen tarvitsijoille sekä opiske-

lijoiden toimintaan, kuten ammatillisiin valmiuksiin ja vuorovaikutustaitoihin.   

Terveystarkastuksen toteutuksen ja asiakaspalautteen pohjalta opiskelija ja terveydenhoitaja 

arvioivat ja raportoivat terveystarkastuksen. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota kokonaisuu-

dessaan terveystarkastuksen onnistumiseen, opiskelijan toimintaan ja asiakkaalle annettuun 

terveysneuvontaan. Terveystarkastusprosessin viimeisessä vaiheessa, koko toiminnan loppu-

arvioinnissa arvioidaan toiminnan onnistumista asiakkaiden ja opiskelijoiden antaman palaut-

teen kautta. Palautteesta huomioidaan niin positiiviset kuin negatiiviset seikat. Palautteissa 

saatuja kehittämis- ja muutosehdotuksia pysähdytään pohtimaan. Tällöin loppuarviointi toi-

mii apuna toiminnan kehittämisessä edelleen.  Kehittämisen tuloksena toiminta, terveyspal-

velu voi muuttua.   
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6  POHDINTA 

Hyvä prosessinkuvaus sisältää prosessin kannalta keskeiset asiat ja niiden väliset yhteydet. 

Kuvaus sisältää myös prosessin vaiheet, työtehtävät eri vaiheissa, vastuut, dokumentit ja aika-

taulut. Tiivistettynä kuvaus sisältää konkreettisen ja ytimekkään kuvauksen prosessista eli 

prosessikaavion. (www.kuusankoski.fi)  

Kehittämistehtävässä kuvatuissa prosessikuvauksissa tuodaan selkeästi esiin prosessien ete-

neminen alusta loppuun, prosessiin osallistuvat toimijat sekä heidän tehtävänsä ja vastuunsa. 

Etememisessa tuodaan esiin myös tarkennuksia eri prosessin vaiheisiin, kuten esimerkiksi 

toimintojen tarkemman suunnittelun kohdalla. Mielestäni prosessien kuvaamisessa on onnis-

tuttu. Prosessit on kuvattu tiiviissä ja helposti esiin tuodussa muodossa, vuo-kaaviona, johon 

liittyy myös tarkempi kuvaus tekstimuodossa.   

Työn tavoitteena oli kehittää Oppimisneuvolan tiedotusta ja markkinointia kuvaamalla esi-

koululaisten terveyskoulu-ryhmän sekä terveystarkastuksen toimintaprosessit. Oppimisneu-

volan tiedotusta ja markkinointia ajatellen prosessien kuvaamisen näkökulmaksi valittiin pal-

veluiden asiakkaan näkökulma. Vaikka Kajaanin ammattikorkeakoulun pääasiallisia asiakkaita 

ovat opiskelijat, Oppimisneuvolan terveyspalveluiden käyttäjiä ovat muut kuin Oppimisneu-

volassa harjoittelevat opiskelijat, kuten organisaation ulkopuoliset henkilöt, yritykset ja yksi-

tyisasiakkaat.  

Kuvattujen toimintaprosessien avulla Oppimisneuvola voi kehittää toimintaansa ja ennen 

kaikkea kuvattuja palveluja. Palvelut ovat nyt kuvatussa muodossa ja erityisesti kaavioissa 

helposti esiin tuodussa muodossa. Kuvauksilla palvelut on luotu näkyviksi aika-aksellilla ete-

neviksi toiminnoiksi, joidena kautta kehittämistyötä on helppo jatkaa. Tiedottamista ja mark-

kinointia ajatellen kaaviot ovat havainnollistavia, selkeitä ja erityisesti helppoja käyttää. Tä-

män vuoksi ne ovatkin oivia työvälineitä esim. uusia opiskelijoita perehdytettäessä ja asiak-

kaille palveluita markkinoitaessa. Kuvaukset tuovat esiin koko toimintaprosessin sekä esi-

merkiksi terveystarkastuksen tiiviissä muodossa.  

Tavoitteenani kehittämistehtävän aikana tavoitteenani oli perehtyä prosessien kuvaamiseen 

liittyvään teoriatietoon sekä soveltaa tietoa prosessien kuvaamisessa. Kehittämistehtävää teh-

dessäni sain runsaasti tietämystä ja käytännön kokemusta prosesseista, niiden kuvaamisesta 

sekä toimintojen suunnittelusta. Teoriatiedon avulla kehitin tietämystäni, ammattitaitoani 
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sekä kehittämistyöhön liittyviä perusvalmiuksiani (Opetusministeriö 2006: 88). On yllättävän 

paljon asioita, joita täytyy ottaa huomioon esimerkiksi uusia palveluita suunnitellessa. Aina 

tulevat ensimmäiseksi mieleen taloudelliset asiat, jotka vaikuttavat suuresti palvelun hintaan 

sekä toteutukseen. Huomioitavaa onkin, etteivät taloudelliset asiat ja itse palvelun toteutus 

ole kaikki palvelusta. Koko toiminnan prosessi alusta loppuun on täytynyt suunnitella tarkas-

ti vaihe vaiheelta, monia asioita huomioiden, jotta toiminnasta on saatu laadukas ja toimiva 

kokonaisuus.  

Prosessien kuvaamisen huolellinen valmisteleminen on tärkeää. Kuvaamisen tarkoituksen ja 

tavoitteen määritteleminen sekä aiheen/prosessin rajaaminen ja tarkastelunäkökulman valit-

seminen auttavat paljon tulevassa kuvaamistyössä. Asiat luovat pohjan ja suunnan tulevalle 

työskentelylle, ohjaavat eteenpäin sekä helpottavat suuresti muistamaan työskentelyn tarkoi-

tuksen. Tavoite ja tarkoitus luovat myös hyödyn sekä mahdollisesti jatkumon kuvaamisen 

tulokselle, prosessille. Jatkumon avulla kuvattu prosessi ei jää hyödyttömäksi, ilman käyttöä 

ja jatkuvaa kehittämistä.  

Palveluiden kuvaamisella tuloksena syntyi kaksi työvälinettä, prosessikuvausta Oppimisneu-

volan terveysmarkkinointiin. Samalla kehittämistehtävää tehdessäni hyödynsin monipuolises-

ti tietotekniikkaa, työn kirjallisessa raportissa, prosessikuvauksissa sekä visuaalisessa esittämi-

sessä. Työn suullinen esittäminen tapahtuu opiskeluryhmälleni, jossa käytän hyväksi myös 

visuaalista esittämistä, Power Point - esityksen muodossa. (Harjulahti, Heikkilä, Kallioinen, 

Mäkelä, Nieminen, Seppänen & Auvinen 2006; Opetusministeriö 2006: 87.) 

Kehittämistehtävän jatkotutkimusaiheet käsittelevät kuvattujen prosessien jatkokehittämistä. 

Tehtävässä kuvatut palvelut on tuotu nyt näkyväksi kaavioin ja tekstin avulla, mistä olisikin 

hyvä jatkaa prosessien kehittämistä edelleen. Jatkossa voisi tarkastella kuvattuja prosesseja 

laatunäkökulmasta. Esimerkiksi kuinka prosesseja tulisi kehittää, jotta palveluiden laatu olisi 

parempi asiakkaalle tai palvelun toteuttavalle opiskelijalle ja hänen oppimiselleen?  
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LIITEIDEN LUETTELO 

LIITE 1 Esikoulaisten terveyskoulun prosessi 

LIITE 2 Terveystarkastuksen prosessi 

 



LIITE 1/1 

 

Asiakkaan yhteydenotto  
oppimisneuvolaan 

koordinaattori, terveydenhoitaja 
 

Toiminnan tarkempi suunnittelu 
terveydenhoitaja, asiakas (päiväkoti) 

Tarjouksen tekeminen  
koordinaattori 

Toiminnan alustava suunnittelu 
        ESIKOULULAISTEN TERVEYSKOULU 

koordinaattori ja terveydenhoitaja 

Kertakohtainen suunnittelu 
opiskelijat, terveydenhoitaja ja/tai harjoittelua 
ohjaavat opettajat 

Toteutus 
opiskelijat 

( terveydenhoitaja ja/tai harjoittelua 
ohjaavat opettajat) 

Arviointi / raportointi 
opiskelijat, terveydenhoitaja ja/tai har-

joittelua ohjaavat opettajat 

Toimintakokonaisuuden loppuarviointi 
opiskelijat, terveydenhoitaja 

Asiakaspalaute 
Kirjallinen / suul-
linen 

Sisältö     Tila 
1.kerta Miten elämä alkaa?   Päiväkoti 
  Hyvät tavat 
2.kerta Terveellinen ravinto    
             Millainen ihminen on sisältä? Päiväkoti 
3.kerta Lasten tapaturmat ja ensiapu  Päiväkoti 
4.kerta Leikkaussali ja neuvola  Kajaanin AMK/ 
         Toimintarata  Leikkaus- ja liikuntasali 
Aikataulu: Yksilöllisesti asiakkaan ja Oppimisneuvolan 

    resurssien mukaan 

Välineitä mm. 
1.kerta kirjat ym. tarvikkeet 
2.kerta Sisäelintorso, Syökää 
porkkanaa -kirja, vihannekset ja 
kasvikset 
3.kerta Auta Eppua – ensiapukirja, 
ensiaputarvikkeet 
4.kerta Verenpainemittari, steto-
skooppi, imulaite, leikkaussalivaat-
teet ja -välineet 

Asiakas kiinnostuu 
palvelusta ja  

hyväksyy tarjouksen 

Asiakas ei hyväksy 
tarjousta 

Kajaanin Ammattikorkeakoulun T & K – yksikön johtaja hyväksyy tarjouksen ja 
lähettää asiakkaalle, Kajaanin kaupungin sekä yksityisiin päiväkoteihin. 

Opiskelijoiden perehdyttäminen 
 toimintaan 
terveydenhoitaja 

Laskutus 
Kajaanin AMK 
Hinta 2 €/ lapsi  (v. 2007) 



LIITE 2/1 

 

Asiakkaan yhteydenotto 
Oppimisneuvolaan 

 
Toiminnan tarkempi suunnittelu 

terveydenhoitaja, asiakas 

   Oppimisneuvolan markkinointi 
  koordinaattori, terveydenhoitaja, opiskelijat 

Kertakohtainen/yksilöllinen suunnittelu 
opiskelijat, terveydenhoitaja 

Toteutus (terveystarkastus) 
opiskelijat 

( terveydenhoitaja) 

Arviointi / raportointi 
opiskelijat, terveydenhoitaja,  

ohjaava opettaja  

Koko toiminnan loppuarviointi 
koordinaattori, terveydenhoitaja 

Asiakaspalaute 
Kirjallinen /suullinen 

Opiskelijoiden perehdyttäminen toimintaan 
terveydenhoitaja 

Sisältö: 
•Terveystarkastuslomak-
keen mukainen tarkastus, 
Roper-Logan-Tierneyn elä-
misen toimintojen mallin 
mukaan 
•Terveysmittaukset: 
RR, pulssi, kuulo, näkö, 
vs, hb, kolesteroli, 
pituus, paino, BMI,  
sosiaalisten suhteiden 
kartta, DEPS-seula, 
MMSE-muistitesti, TOI-
MIVA-testi 
•Terveysneuvonta 
•Kotihoito-ohjeet ja jat-
kohoitoon ohjaus 
•Terveyskortti 
  (asiakkaalle mukaan) 

Ajankohta: sovitaan yksilöllisesti 
Oppimisneuvolan resurssien mukaan 
Toteutuspaikka: Oppimisneuvola   

   /asiakkaan koti  
Tekijät: Kajaanin AMK:n opiskelijat 
Asiakkaan valmistautuminen: paasto- 
verestä otettavia mittauksia varten  

Toiminnan alustava suunnittelu 
        TERVEYSTARKASTUS 
  koordinaattori ja terveydenhoitaja 

Palvelun maksu 
hinta 17€  (v. 2007) 

(sisältyy ryhmätoimintojen 
maksuihin) 

Asiakkaan 
kirjallinen 
suostumus  

tietojen ke-
räämiseen 


