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1 Johdanto 
 

“Synnyttäneet naiset tekevät puolet aborteista - moni unohtaa ehkäisyn”, kirjoittaa Hel-

singin Sanomat helmikuussa 2015 (Vihavainen 2015). Raskauden keskeyttäneistä nai-

sista lähes puolet on synnyttänyt aiemmin (Gissler – Heino – Soimula 2014: 4). Sosiaa-

li- ja terveysministeriö on vuoden 2014–2020 seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimin-

taohjelmassa esittänyt tavoitteeksi synnytyksen jälkeisen ensimmäisen vuoden aikana 

tehtyjen raskaudenkeskeytysten määrän vähenemisen. Tavoitteeseen liittyvät toimen-

piteet ovat ehkäisyneuvonnan ja ehkäisyn aloittamisen tehostaminen jälkitarkastuksen 

yhteydessä. Erityisesti pitkäaikaisen ehkäisyn, kuten kierukoiden ja kapseleiden, käyt-

töä painotetaan. (Klemetti – Raussi-Lehto 2014: 115.) 

 

Synnytyksen jälkeisen ehkäisyneuvonnan sisältöä ja vaikuttavuutta kehotetaan arvioi-

maan ja kehittämään (Suhonen 2010). Perhesuunnittelusta tulee keskustella alustavas-

ti jo loppuraskauden aikana, ja ehkäisyn tarve tulee arvioida uudelleen synnytyksen 

jälkeen. (Klemetti – Raussi-Lehto 2014: 114). Ehkäisyn suunnittelu vasta jälkitarkas-

tuksen yhteydessä voi olla myöhäistä, jos nainen on ollut suojaamattomassa yhdyn-

nässä jo ennen jälkitarkastusta (Suhonen 2010). Suurin osa naisista aloittaa seksuaa-

lielämän kahdeksan tai kymmenen viikon kuluessa synnytyksestä (Lynn – Kaimal – 

Nakagawa – Houston – Kuppermann 2013). Suomalaisen opinnäytetyön mukaan osa 

naisista on yhdynnässä kahden viikon kuluessa synnytyksestä ja suurin osa kahden 

kuukauden kuluessa (Kosunen 2006: 16–18). Ehkäisyn suunnittelu jälkitarkastuksen 

yhteydessä voi olla ajankohtana epäotollinen myös siksi, että lapsen syntymän jälkeen 

vanhempien huomio keskittyy parisuhteen ja seksuaalisuuden sijasta vastasyntynee-

seen. Raskauden ehkäisystä ja hedelmällisyyden palautumisesta olisikin kaikin puolin 

parempi puhua jo raskauden aikana. (Suhonen 2010.) 

 

Synnytyksen jälkeinen raskauden ehkäisy on innovaatioprojektimme aihe. Innovaatio-

projektin tarkoituksena on etsiä käytännön ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Metropolia 

Ammattikorkeakoulussa se on yksi keskeisimmistä tavoista toteuttaa työelämäyhteis-

työtä. Projektit voivat olla monenlaisia, myöskin kansainvälisiä. Yhteistä niille on palve-

lujen, menetelmien, toimintatapojen tai tuotteiden uudistaminen sekä kehittäminen työ-

elämäkumppaneiden kanssa yhteistyössä. (Metropolia Ammattikorkeakoulu 2014.) 

Innovaatioprojektimme yhteistyökumppanina on Järvenpään kaupunki. Projektin välit-

tömänä tavoitteena on tuottaa kaupungin neuvoloihin kirjallinen materiaali synnytyksen 
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jälkeisestä raskauden ehkäisystä ja sitä kautta edistää terveydenhoitajien valmiuksia 

keskustella aiheesta asiakkaiden kanssa.  Toisena välittömänä tavoitteena on valmis-

taa esitys synnytyksen jälkeisestä ehkäisystä neuvolan perhevalmennukseen tavalla, 

joka aktivoi asiakkaita mahdollisimman paljon. 

 

Pitkäaikaisena kehitystavoitteena projektissamme on lisätä naisten tietoutta synnytyk-

sen jälkeisestä raskauden ehkäisystä. Oma osuutemme projektissa päättyy kevätluku-

kauden 2015 lopussa, joten tämän pitkäaikaisen kehitystavoitteen seuranta jää yhteis-

työkumppanillemme. 

 

Kirjallisen materiaalin, eli asiakkaille annettavan esitteen sisältöä ja ulkoasua suunnitel-

laan yhdessä yhteistyökumppanin kanssa. Esite toteutetaan PDF-tiedostona neljällä eri 

kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Esitteessä esiteltävät ehkäisy-

menetelmät jaotellaan sen mukaan, voiko niitä käyttää imetyksen aikana vai ei. Esitteet 

ovat raportin liitteenä. Perhevalmennus toteutetaan PowerPoint -esityksenä. Lisäksi 

asiakkaiden on mahdollista tutustua ehkäisyvälineisiin mallikappaleiden avulla. 

2 Projektin tarkoitus ja tavoitteet 
 

Innovaatioprojektimme tarkoituksena on kuvata Järvenpään neuvolalle suunnatun esit-

teen tuottaminen ja siihen liittyvä prosessi. Projektimme tavoitteena on se, että kohde-

ryhmämme eli raskaana olevat naiset, sekä terveydenhoitajat pystyvät hyödyntämään 

kokoamaamme tietoa aiheesta. Tavoitteena on luoda monipuolinen ja helppolukuinen 

esite. Tavoitteen toteutumisen mittarina toimii yhteistyökumppaneilta sekä asiakkailta 

saatava palaute. Projektimme toteutusajan ollessa rajallinen, palautetta meidän on 

mahdollista saada samassa yhteydessä kun kohderyhmätestaajat sekä asiantuntijat 

lukevat esitettämme ennen sen valmistumista.  

 

Toinen tavoitteemme on toteuttaa esitys aiheestamme neuvolan perhevalmennukseen 

mahdollisimman paljon asiakkaita aktivoivalla tavalla. Tarkoituksena on, että tervey-

denhoitajat voivat jatkossa hyödyntää tuottamaamme materiaalia perhevalmennusten 

pitämisessä. Näiden tavoitteiden mittareina voidaan pitää materiaalin toimivuutta ter-

veydenhoitajien näkökulmasta sekä asiakkaiden mahdollista suoraa palautetta perhe-

valmennuksessa pidetyn esityksen jälkeen. 
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3 Projektin tausta 
 

Innovaatioprojektin tulee perustua käyttäjälähtöiseen tarpeeseen. Jotta innovaatiopro-

jektista voi tulla käyttäjälähtöinen ja luotettava, on ensin otettava selvää tutkimuksista, 

joita aiheesta on aiemmin tehty. Sen avulla pystytään löytämään aukko tiedossa ja 

tarve kehitysprojektille. 

 

3.1 Tiedonhaku 
 

Ajatus innovaatioprojektimme aiheelle syntyi Helsingin Sanomien julkaiseman artikkelin 

pohjalta (Vihavainen 2015). Taustatietoa projektille haimme seuraavista tietokannoista: 

Medic, CINAHL, CINAHL with Full Text ja PubMed. Hakukoneena käytimme myös 

Googlea. Osassa hauista teimme rajauksen vuosille 2010–2015, ja tarvittaessa hakua 

laajensimme vuosille 2005–2015. Osan hauista rajasimme aineistoon, joka oli kokonai-

suudessaan luettavissa Internetissä. 

 

Tiedonhaussa käytimme hakusanoja “contraception”, “after birth”, “postpartum”, “expe-

rienc*”, “knowledge”, “women”, “sexual intercourse”, “sex”, “IUD”, “condom”, “minipill”, 

“use”, “women”, “talking about sexuality”, “raskaudenehkäisy”, “ehkäisy”, “synnytyksen 

jälkeen”, “kondomi”, “minipillerit”, “yhdistelmäehkäisy” ja “raskaudenkeskeytys”. Ha-

kusanat esiintyivät hausta riippuen joko otsikossa, tiivistelmässä, otsikossa tai tiivistel-

mässä tai koko tekstissä. Internetissä saatavilla olevien tietokantojen lisäksi teimme 

tiedonhakua manuaalisesti esimerkiksi perehtymällä tutkimusten lähdeaineistoon sekä 

alan oppikirjoihin ja muihin julkaisuihin. 

 

3.2 Raskaudenkeskeytykset 

 

Raskaudenkeskeytys tarkoittaa raskauden päättämistä keinotekoisesti ennen 20. ras-

kausviikkoa. Ennen 12. raskausviikkoa raskaus voidaan päättää keskeytyksen syystä 

riippuen yhden tai kahden lääkärin päätöksellä. Kun 12 raskausviikkoa on täynnä, tarvi-

taan keskeytykseen lupa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta. 

Maassamme pääosa, noin 90%, keskeytyksistä tehdään sosiaalisin perustein. Sosiaa-

lisiin perusteisiin lukeutuvat tilanteet, joissa taloudellisella tilanteella, perhesuhteilla, 

työtilanteella, asumisella tai tulevaisuudensuunnitelmilla on vaikutusta päätöksenteos-

sa. (Tiitinen 2014d.) 
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Vuonna 2013 tehtiin 10 120 raskaudenkeskeytystä. Lähes puolet raskauden keskeyt-

täneistä naisista oli synnyttänyt aiemmin. (Gissler – Heino – Soimula 2014: 1-4.) Ras-

kaudenkeskeytyksen tehneistä 5212 ei ollut synnyttänyt aikaisemmin ja 4908 oli syn-

nyttänyt aiemmin. Eniten synnytyksen jälkeisiä raskaudenkeskeytyksiä tekivät 20–24 -

vuotiaat (n= 574) naiset, joilla oli yksi synnytys taustalla. Toiseksi eniten synnytyksen 

jälkeisiä keskeytyksiä tekivät 30–34 -vuotiaat (n= 517), joilla oli kaksi aiempaa synny-

tystä. Yli 500 raskaudenkeskeytystä tehtiin myös 25–29 -vuotiaille (n= 502) naisille, 

joilla oli yksi aikaisempi synnytys. Mitä useampi synnytys oli taustalla, sitä vähemmän 

tehtiin raskaudenkeskeytyksiä - eniten keskeytyksiä tehtiin yhden lapsen synnyttäneille 

(n= 1910) ja vähiten viisi tai useamman lasta synnyttäneille (n= 128). Vuonna 2013 

raskaudenkeskeytyksiä tehtiin vähiten sitten vuoden 1995, jolloin keskeytettiin 9 872 

raskautta. Raskaudenkeskeytysten määrä on kuitenkin ollut vähenemään päin - esi-

merkiksi vuonna 1987 keskeytyksiä tehtiin 12 986. (THL 2014.)  

 

Syitä synnytyksen jälkeisille raskaudenkeskeytyksille saattaa olla useita. Joidenkin 

perusterveydenhuollon ammattilaisten mukaan ehkäisyn laiminlyönti, uskomus imetyk-

sen ehkäisytehosta, pieni vauva perheessä, ehkäisyn suunnittelemattomuus ja täysi 

perhekoko saattoivat olla perusteina.  Ehkäisystä huolehtiminen saatetaan kokea vai-

vana ja kalliina, imetyksen tehosta raskauden ehkäisyyn on vääriä uskomuksia, pieni 

vauva voi viedä kaiken huomion ja ehkäisyä ei jakseta suunnitella, vaikka perhekoko 

olisi täynnä. Myös elämäntilanne, esimerkiksi halu päästä töihin, voi olla yksi syy syn-

nytyksen jälkeisiin raskaudenkeskeytyksiin. (Tiainen – Tuukkala 2009: 24-25.) 

 

3.3 Naisten kokemuksia ehkäisystä ja ehkäisyvälineistä 
 

Naisten mielestä parhaimmat ehkäisymenetelmät ovat ehkäisypillerit, kondomi ja kie-

rukka (Kirkkola 2004: 56–57). Ehkäisyvalmisteen valintaan vaikuttavat naisen omat 

käsitykset eri ehkäisymenetelmistä; positiivinen käsitys ehkäisymenetelmästä lisää 

valinnan todennäköisyyttä (Egarter ym. 2013). Naiset ovat kiinnostuneita ehkäisymene-

telmän varmuudesta, terveysriskeistä, ehkäisyvalmisteen hinnasta sekä käytön help-

poudesta. Ehkäisyä voidaan käyttää myös terveydellisistä syistä esimerkiksi kuukautis-

kivun vähentämiseksi, ihovaikutusten tai vuodottomuuden takia. (Kivijärvi 2013.)  Eni-

ten tietoa naisilla on yhdistelmäehkäisypillereistä ja miesten kondomista (Johnson – 

Pion – Jennings 2013). Ne ovat yleisimmin käytetyt ehkäisymenetelmät Suomessa 

(Kirkkola 2004: 52–53).  



5 

  

 

Ensimmäisenä ehkäisyvälineenä nuoret naiset käyttävät kondomia. Osa käyttää lisäksi 

ehkäisypillereitä. Kondomia käytetään pääsääntöisesti raskauden ehkäisemiseksi, 

vaikka se ehkäisee myös seksitaudeilta.  Kondomin pois jättämiseen vaikuttavat muun 

muassa olettamukset yksiavioisuudesta ja partnerin taustasta sekä lisääntyvä luotta-

mus ja intiimiys naisen ja kumppanin välillä.  Osa naisista kokee kondomin käytön 

epämiellyttäväksi eikä siksi halua käyttää sitä. (Bolton – Mackay – Schneider 2010: 91–

100.) Naisten asenne naisten kondomia kohtaan ei ole täysin positiivinen. Tietoisuuden 

lisääminen ja positiivisen kuvan luominen edesauttavat naisten kondomin käyttöönot-

toa. (Weeks – Coman – Hilario – Li – Abbott 2013.) 

 

Naiset kokevat hormoniehkäisyn hyödyiksi tehokkaan raskauden ehkäisyn sekä kuu-

kautiskipujen vähenemisen (Tiihonen 2012: 21). Ehkäisypillerit valitaan usein helppo-

käyttöisyyden, säännöllisen kuukautisvuodon ja kuukautiskipujen helpottumisen takia. 

Ehkäisylaastarin valintaan eniten vaikuttavia tekijöitä ovat sen helppokäyttöisyys, mu-

kavuus ja se, ettei sitä tarvitse vaihtaa päivittäin. Kuukausittainen käyttö, mukavuus, 

käytön unohtamattomuus sekä lääkärin suositus ovat ehkäisyrenkaan tärkeimpiä valin-

takriteereitä. Vähäisten sivuvaikutusten takia naiset valitsevat edellä mainituista ehkäi-

symenetelmistä useimmiten ehkäisyrenkaan.  (Egarter ym. 2013.) 

 

Ehkäisymenetelmien valintakriteerit eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä. Esimerkiksi 

“mukavuus” vaikuttaa ehkäisymenetelmän valintaan sekä positiivisesti että negatiivi-

sesti: Se on yksi vaikuttava tekijä ehkäisylaastarin ja -renkaan valitsemiseen. Toisaalta 

ehkäisylaastari, -pillerit ja -rengas jätetään valitsematta sen takia, että mukavampia 

vaihtoehtoja on saatavilla. Nainen saattaa myös valita jonkin tietyn ehkäisymenetelmän 

siihen liittyvistä huonoista käsityksistä huolimatta. (Egarter ym. 2013.) 

 

Kielteisesti ehkäisypillereiden valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi valmisteen 

päivittäinen käyttö ja muistamattomuus käyttää valmistetta. Päätökseen olla valitsemat-

ta ehkäisylaastaria vaikuttaa sen näkyvyys, irtoamisen mahdollisuus ja laastarista ai-

heutuva ihoärsytys. Ehkäisyrengasta ei valita, koska se koetaan vierasesineenä ke-

hossa, vaikeakäyttöisenä tai sen käyttäjiä ei tiedetä. Myös hinta ja renkaan putoamisen 

mahdollisuus vaikuttavat päätöksen olla käyttämättä ehkäisyrengasta. (Egarter ym. 

2013.) 
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Ehkäisyvalmisteet aiheuttavat naisille sivuvaikutuksia. Yleisimmiksi haitoiksi koetaan 

seksuaalinen haluttomuus, mieliala- ja masennusoireet sekä painonnousu. (Tiihonen 

2012: 21.) Yhdistelmäehkäisypillereiden uskotaan aiheuttavan lisäksi aknea ja pään-

särkyä sekä lisäävän karvoitusta (Kücük – Aksu – Sezer 2012). Osa naisista lopettaa 

hormonaalisen ehkäisyn käytön sivuvaikutusten takia. Moni kuitenkin kokee ehkäisyn 

niin tärkeäksi, että on valmis kestämään siitä aiheutuvat sivuvaikutukset. Vertailtaessa 

kierukkaa, injektiomuotoista ehkäisyä ja ehkäisypillereitä injektiomuotoinen ehkäisy 

aiheuttaa useimmiten ja eniten sivuvaikutuksia.  Harmillisimmaksi sivuvaikutukseksi 

naiset kokevat päänsäryn ehkäisypillereiden ja injektiomuotoisen ehkäisyn käytön yh-

teydessä. (Barden-O’Fallon – Speizer – Rodriguez – Calix 2009: 477–481.) Yhdistel-

mäehkäisyvalmisteiden yleisimmät sivuvaikutukset ovat turvotus, painonnousu, pään-

särky, tiputteluvuodot ja muutokset mielialassa (Tiitinen 2014a). Minipillereiden ylei-

simmät sivuoireet ovat kuukautiskierron epäsäännöllisyys ja vuotohäiriöt. Vuotohäiriöt 

ovat myös tavallisia ehkäisykapselin ja injektiomuotoisen progestiinin haittavaikutuksia. 

(Tiitinen 2014b.) Kierukka aiheuttaa naisille useimmin vatsakipua. Kierukan käyttäjät 

eivät koe päänsärkyä, vuodottomuutta tai pahoinvointia merkittävinä sivuoireina. (Bar-

den-O’Fallon ym. 2009: 477–481.)  

 

Ehkäisymenetelmää vaihdetaan pääasiassa raskaustoiveen myötä sekä sivuvaikutus-

ten ja terveydentilan takia. Puolison sterilointi on yksi pääsyy ehkäisymenetelmän vaih-

toon Yhdysvalloissa. (Johnson ym. 2013.) Muita tärkeimpiä syitä ehkäisymenetelmän 

vaihdolle ovat mielialaongelmat, seksuaalinen haluttomuus ja vuotohäiriöt (Tiihonen 

2012: 21). Ehkäisypillereiden vaihtamisen yleisimpänä syynä ovat sivuvaikutukset 

(Johnson ym. 2013). 

 

Suomessa naiset pitävät hormoniehkäisyä turvallisena menetelmänä. Kokemus turval-

lisuudesta on kuitenkin vähentynyt viime vuosina: vuonna 2001 90 % koki hormonaali-

sen ehkäisyn turvallisena, kun vuonna 2007 luku oli 71 %. Hormonivalmisteisiin liittyvät 

pelot ja huolet ovat puolestaan lisääntyneet; osa naisista ei käytä hormonivalmisteita 

ollenkaan ja osa lopettaa niiden käytön. Naiset pelkäävät hormoniehkäisyn aiheuttavan 

lapsettomuutta ja lisäävän syöpäriskiä erityisesti rintasyövän osalta. Myös laskimotukos 

aiheuttaa huolta osalle naisista. (Tiihonen 2012: 21–28.) 

 

3.3.1 Naisten käyttämät tietolähteet 
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Jokaisella on oikeus saada asiantuntevaa neuvontaa käytössä olevista ehkäisymene-

telmistä (Tiitinen 2014c). Naiset saavat tietoa hormoniehkäisystä terveydenhuollon 

ammattilaisilta, sukulaisilta ja ystäviltä sekä tiedotusvälineiden kautta (Johnson ym. 

2013; Tiihonen 2012: 24). Lääkäriltä saadaan eniten tietoa hormoniehkäisyn hyödyistä, 

kun taas sukulaiset ja ystävät toimivat haittavaikutusten tärkeimpänä tietolähteenä (Tii-

honen 2012: 24).  

 

Terveydenhuollon ammattilaisten asema haittavaikutusten tietolähteenä on kuitenkin 

vahvistunut viime vuosina. Säännöllinen samalla lääkärillä käyminen helpottaa hor-

moniehkäisystä aiheutuvia huolia ja pelkoja.  (Tiihonen 2012: 22–24.) Joidenkin naisten 

kohdalla lääkärillä on myös suurin vaikutus ehkäisymenetelmän valintaan (Johnson 

ym. 2013). Suomalaisille alle 20-vuotiaille nuorille naisille terveydenhoitaja on tärkeä 

tiedonlähde (Tiihonen 2012: 24). Väli-Amerikassa lähes puolet nuorista ei kuitenkaan 

tiedä, mistä ehkäisytietoa voisi saada (Ortiz-González – Benabe – Rivera-Rosa – 

Negrón – Romagurea 2014: 120).  

 

Nainen hakee tietoa ystäviltä ja mediasta, jos hän ei saa tarvitsemaansa tietoa tervey-

denhuollon ammattilaisilta (Yilmazel – Balci 2013). Sukulaisten kokemukset ehkäisy-

valmisteen käytöstä voivat luoda naisille ennakko-odotuksia (Tiihonen 2012: 29). Tur-

kissa aviomiehellä on suurin vaikutus naisen ehkäisymenetelmän valintaan (Yilmazel – 

Balci 2013). Tiedotusvälineiden osuus tärkeimpänä ehkäisymenetelmien haittavaiku-

tusten tietolähteenä korostuu suomalaisilla yli 30-vuotiailla naisilla. Lisäksi tietoa ja 

neuvontaa halutaan myös apteekin henkilökunnalta. (Tiihonen 2012: 24.) 

 

3.4 Ehkäisy synnytyksen jälkeen 
 

Synnytyksen jälkeen yleisimmin käytetty ehkäisymenetelmä on kondomi (Liikanen – 

Suhonen 2014). Synnyttäneet naiset ovat halukkaita käyttämään kondomin sijaan 

myös ehkäisypillereitä (Di Giacomo – Sbarlati – Bagnasco – Sasso 2013: 3411–3412). 

Turkissa kierukka on halutuin synnytyksen jälkeinen ehkäisymenetelmä (Yilmazel – 

Balci 2013). Myös Väli-Amerikkalaisessa tutkimuksessa nuoret synnyttäneet naiset 

haluavat ehkäisymenetelmäksi ensisijaisesti kierukan (Ortiz-González ym. 2014: 120). 

Suomessa synnytyksen jälkitarkastuksessa naisille suositellaan yleisimmin minipillerei-

tä, kierukkaa ja kondomia, useimmille vain yhtä menetelmää näistä (Liikanen – Suho-

nen 2014). Kierukka voidaan asettaa ennen kuukautisten käynnistymistä, ja minipille-

reitä voi käyttää imetyksen aikana. Yhdistelmäehkäisypillerit tai ehkäisyrengas sopivat 
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käytettäviksi imetyksen loppuvaiheessa, kun äidinmaito ei ole lapsen pääasiallisin ra-

vinto. (Paananen ym. 2015: 350.) Imetyksen lisäksi synnyttäneellä voi olla muita tekijöi-

tä, jotka vaikuttavat ehkäisymenetelmän valintaan. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi ikä, 

paino, käytössä olevat lääkkeet ja tupakointi. (Tiitinen 2014c.) 

 

Suurin osa naisista aikoo käyttää ehkäisyä synnytyksen jälkeen (Di Giacomo ym. 2013: 

3411). Ehkäisy kuitenkin aloitetaan liian myöhään (Liikanen – Suhonen 2014). Osa 

naisista kieltäytyy ehkäisystä ja osa ei ole varma päätöksestä (Di Giacomo ym. 2013: 

3411). Nuorista, 13–19-vuotiaista, suurin osa on halukas käyttämään ehkäisyä synny-

tyksen jälkeen (Ortiz-Gonzalez ym. 2014: 119). 

 

Raskauden jälkeisen ehkäisyn aloittamiseen vaikuttavat useat eri tekijät. Yhdyntöjen 

aloittaminen on yhteydessä ehkäisyn aloittamiseen: seksin myötä ehkäisy aloitetaan 

aiemmin, eivätkä naiset koe tarvetta yhdynnästä pidättäytymiselle, jos tarjolla on eri 

ehkäisymenetelmiä (Rossier – Hellen 2014: 90). Ehkäisy aloitetaan myös siksi, ettei 

lapsia haluta lisää (Di Giacomo ym. 2013: 3411). Naiset, jotka ovat käyttäneet ehkäisyä 

ennen raskautta, suunnittelevat käyttävänsä ehkäisyä myös synnytyksen jälkeen (Yil-

mazel – Balci 2013). Ehkäisyä käytetään todennäköisemmin, jos naisella ei ole ollut 

stressiä ennen raskautta tai sen aikana (Hernandez – Sappenfield – Goodman – Poo-

ler 2012). Naisen iällä, koulutustasolla, avioliiton kestolla, synnytysten lukumäärällä tai 

puolison koulutustasolla ei ole merkittävää vaikutusta synnytyksen jälkeisen ehkäisyn 

käyttöön (Yilmazel – Balci 2013). Synnytyksen jälkeisen ehkäisyn käyttö on kuitenkin 

yleisempää korkeammin koulutetuilla 31–35-vuotiailla naisilla, joilla on kaksi lasta (Di 

Giacomo ym. 2013: 3411–3412). 

 

Naiset eivät aloita ehkäisyä yhdyntöjen puuttumisen, raskaustoiveen tai aiempien he-

delmällisyysongelmien takia (Liikanen – Suhonen 2014). Afrikassa osa naisista kieltäy-

tyy yhdynnästä vähintään kuusi kuukautta synnytyksen jälkeen ja ehkäisykin aloitetaan 

usein vasta yhdyntöjen palaamisen jälkeen. Pidättäytymisen syynä ovat kulttuuriset 

uskomukset. Joillekin naisille kuukautisten palaaminen synnytyksen jälkeen toimii 

merkkinä hormonaalisen ehkäisyn ja seksin aloittamiselle. (Rossier – Hellen 2014: 90–

91.) 

Synnyttäneiden naisten ehkäisytiedot ovat osin puutteelliset. Naiset tietävät, että ras-

kaus voi alkaa ennen kuukautisten tuloa. Tiedon puutteita on kuitenkin hedelmällisyy-

den palautumisen nopeudessa tilanteessa, jossa nainen imettää osittain tai ei ollen-

kaan. (Liikanen – Suhonen 2014.) Naiset voivat olettaa uuden raskauden olevan epä-
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todennäköinen, jos raskauden alkaminen on aikaisemmin kestänyt kauan, vaikka eh-

käisyä ei ole ollut käytössä (Ravea – Tikkanen 2015). Suurin osa naisista tietää, että 

imetyksen aikana voi käyttää hormonaalista ehkäisyä. Jälkiehkäisyn käyttöön liittyy 

puolestaan epätietoisuutta: vain pieni osa tietää, että jälkiehkäisyä voi käyttää imetyk-

sen aikana. Naiset ovat kuulleet imetyksen ehkäisytehosta, mutta suurin osa ei tiedä 

täysimetyksen kriteereitä. Naisilla on myös väärä käsitys osittaisimetyksen ehkäi-

sysuojasta. Vähemmän koulutetut naiset tuntevat täysimetyksen kriteerit huonommin 

kuin korkeammin koulutetut, synnytysten määrällä tai iällä ei sen sijaan ole vaikutusta 

tietotasoon.  (Liikanen – Suhonen 2014.) 

 

Raskauden aikaisella ehkäisyneuvonnalla on positiivinen vaikutus ehkäisyn käyttöön 

synnytyksen jälkeen. (Yilmazel – Balci 2013.) Raskauden aikaisesta ehkäisyneuvon-

nasta hyötyvät etenkin vähemmän koulutetut naiset (Hernandez ym. 2012). Kaikki nai-

set eivät kuitenkaan saa riittävästi tietoa ehkäisystä raskauden aikana.  Suurin osa 

naisista keskustelee puolison kanssa ehkäisymenetelmän valinnasta (Di Giacomo ym. 

2013: 3410-3412.) Turkissa aviopuolison suhtautuminen voi vaikuttaa positiivisesti tai 

negatiivisesti synnytyksen jälkeisen ehkäisyn käyttöön. Ehkäisyneuvontaa tulisikin an-

taa raskauden aikana myös puolisoille. (Yilmazel – Balci 2013.) 

 

3.5 Ehkäisyneuvonta neuvolassa 

 

Ehkäisy tulee ottaa puheeksi synnytyksen jälkitarkastuksessa, joka suoritetaan 5-12 

viikon kuluttua synnytyksestä.  Jälkitarkastuksen suorittaa lääkäri tai riittävän koulutuk-

sen saanut kätilö tai terveydenhoitaja. (Paananen – Pietiläinen – Raussi-Lehto – Äimä-

lä 2015: 347.) Raskaudenkeskeytyksistä noin 10 % tehdään naisille, jotka ovat synnyt-

täneet edeltävän vuoden aikana. Täten heillä on ollut kiistatta kontakti terveydenhuol-

lon palveluihin. Neuvolassa työskentelevillä terveydenhoitajilla onkin tärkeä osa per-

heen arjessa sekä ennen että jälkeen synnytyksen. Heillä on oleellinen osuus seksuaa-

lisuutta, parisuhdetta, hedelmällisyyden palautumista ja raskauden ehkäisyä koskevas-

sa neuvonnassa. (Suhonen 2010.) Heidän asiantuntijuudessaan korostuu kriittinen, 

reflektiivinen ajattelu, vastuullisuus sekä itsenäinen päätöksenteko (Haarala – Honka-

nen – Mellin – Tervaskanto-Mäentausta 2008: 23). 

 

Vaikka ehkäisy otettaisiinkin puheeksi jälkitarkastuksessa, alustava keskustelu ehkäi-

syn tarpeesta olisi hyvä käydä kuitenkin jo ennen synnytystä, loppuraskaudessa (Paa-

nanen – Pietiläinen – Raussi-Lehto – Äimälä 2015: 347).  Myös Suhonen kyseenalais-
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taa jälkitarkastuksen ajankohdan sopivuuden raskauden ehkäisystä puhumiseen, sillä 

silloin mielenkiinto ei välttämättä ole parisuhteessa ja seksuaalisuudessa. Imettämät-

tömällä naisella munasolu irtoaa keskimäärin jo 45 vuorokauden kuluttua synnytykses-

tä, joten joillekin jälkitarkastuksen ajankohta voi olla ehkäisyn suunnittelun kannalta 

liian myöhäinen, mikäli suojaamattomia yhdyntöjä on jo ollut eikä toivetta uudesta ras-

kaudesta ole. (Suhonen 2010.) Äitiysneuvolaopas suosittaakin ehkäisyneuvonnan 

ajankohdaksi raskausviikkoja 35–36 (Klemetti – Hakulinen-Viitanen 2013: 106). Mikäli 

ehkäisyn tarve on pidempiaikainen, tulisi keskustelussa painottaa pitkäaikaisia ehkäi-

symenetelmiä, kuten kierukkaa ja ehkäisykapselia. Näin voidaan ehkäistä ennalta ras-

kaudenkeskeytyksiä, jotka tehdään vuoden sisällä synnytyksestä. (Paananen ym. 

2015: 347–348.) 

 

Seksuaalisuuteen liittyvistä asioista puhuminen ei ole aina helppoa. Se voi tuntua kiu-

salliselta sekä asiakkaasta että ammattilaisesta. Ammattilaisen tehtävänä on kuitenkin 

asiakkaan seksuaalisuuden huomioiminen. (Paananen ym. 2015: 46.) Puheeksiotta-

mista varten on kehitetty useita eri malleja. Ne antavat suuntaa sille, kuinka puheek-

siottamisprosessissa tulisi edetä. On hyvä, jos työyhteisössä käydään erilaisia malleja 

läpi ja pohditaan, mikä sopisi omaan yksikköön parhaiten. Esimerkkinä malleista voi-

daan mainita BETTER-malli. Se esittää seksuaalisuuden puheeksi ottamisen vaiheet. 

Ensimmäinen vaihe on “Bring up the topic” eli seksuaalisuuden puheeksi ottaminen. 

Seuraavassa vaiheessa (“Explain”) tulee kertoa, että seksuaalisuudesta puhuminen on 

sallittua ja toivottavaa. Kolmanneksi (“Tell”) kerrotaan, että asiat selvitetään ja tarvitta-

essa riittävät tiedot auttamiseen hankitaan. Neljäntenä (“Timing”) tuodaan ilmi, että 

asiakkaalla on oikeus ottaa aihe puheeksi milloin tahansa. Viidennessä vaiheessa 

(“Educate”) ohjataan asiakasta muutosten vaikutuksesta terveyteen. Viimeisenä (“Re-

cord”) kirjataan arviot ja interventiot asiakkaan papereihin. Lisää malleja löytyy esimer-

kiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilta.  (THL 2015.) 

 

3.6 Osallistavuus 
 

Osallistavan suunnittelun tarkoituksena on osallistaa käyttäjät, asiakkaat ja sidosryhmi-

en edustajat mukaan kehittämistoimintaan (Ylitalo-Kallio 2012).  Osallistavalla suunnit-

telulla varmistetaan hankkeen perusolettamusten pohjautuvan oikeisiin ongelmakohtiin 

ja mahdollisuuksiin. Samalla sitoutuminen projektiin ja sen tavoitteisiin paranee. (Silf-

verberg: 17.) Yhteistyö käyttäjien ja projektiryhmän välillä voi olla tiivistä tai etäisempää 

vuorovaikutusta (Ylitalo-Kallio 2012). Klassisessa suunnitteluprosessissa suunnittelun 
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toteuttavat tutkijat, jotka keräävät tietoa käyttäjiltä ja aiemmista teorioista. Yhteissuun-

nittelussa (eng. co-design) roolit sekoittuvat ja käyttäjät osallistuvat suunnitteluproses-

siin tutkijoiden tukemina. (Sanders – Strappers 2008.) 

 

Hyödynnämme innovaatioprojektissamme yhteissuunnittelua tapaamalla suunnittelu-

vaiheessa projektin välittömän kohderyhmän edustajia. He osallistuvat ongelma-

analyysin tekoon, kehittämistarpeiden tarkempaan määrittämiseen sekä mahdollisuuk-

sien ja heikkouksien tunnistamiseen. He voivat myös tuoda varsinaisen kohderyhmän, 

raskaana olevien naisten, tarpeita ilmi oman työkokemuksen avulla.  Välitön kohde-

ryhmä saa myös arvioida keskeneräistä esitettä ja esittää siihen muutosehdotuksia. 

 

Innovaatiotoiminnan sosiaali- ja terveysalalla tulisi perustua laajaan asiakasymmärryk-

seen.  (Virtanen – Suoheimo – Lamminmäki – Ahonen – Suokas 2011.) Ymmärryksen 

lisäämiseksi etsimme aiheeseemme liittyvää taustatietoa kirjallisuudesta. Hyödynnäm-

me myös suoraan asiakkailta saatavaa tietoa pyytämällä raskaana olevia naisia kom-

mentoimaan esitettä sen valmistuttua. Muokkaamme esitettä saamamme palautteen 

mukaan. 

 

Metropolia Ammattikorkeakoulu osallistetaan suunnitteluun yhteisten projektikokousten 

avulla. Sidosryhmän edustajalla tulisi olla mahdollisuus osallistua vaihtoehtojen valit-

semiseen ja päätöksentekoon (Silfverberg: 17). Viestimme projektin edistymisestä oh-

jaavan opettajan kanssa, ja opettajalla on mahdollisuus kommentoida projektiamme 

sen jokaisessa työvaiheessa. 

4 Yhteistyötahot 
 

Yhteistyötahonamme on toiminut Järvenpään neuvola. Järvenpää on Keski-

Uudellamaalla sijaitseva noin 40 000 asukkaan kaupunki. (Järvenpää 2015.) Järven-

pään alueella toimii neljä äitiysneuvolaa: Jampan neuvola, Keskustan neuvola, Perhe-

keskus Maahisen neuvola sekä Perhekeskus Pollen neuvola (Äitiysneuvola 2015). Li-

säksi kaksi ehkäisyneuvolaa, Keskustan neuvolassa ja Jampan neuvolassa, palvelevat 

asiakkaiden ehkäisyyn liittyvissä tarpeissa (Ehkäisyneuvola 2015). Yhteyshenki-

löinämme ovat toimineet neuvolan esimies Leena Salonen sekä äitiysneuvolan tervey-

denhoitaja Emmi Ravea ja ehkäisyneuvolan terveydenhoitaja Maija Tikkanen. 
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Saimme projektin toteutuksen kannalta tärkeitä neuvoja myös Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitoksen erikoistutkija Reija Klemetiltä ja Helsingin keskitetyn ehkäisyneuvonnan 

lääkäri Satu Suhoselta sekä terveydenhoitaja-kätilö Pirjo Nissinen-Turuselta. Nämä 

tahot lukeutuvat myös yhteistyökumppaneiksemme. 

5 Projektin suunnitteluvaihe 
 

Innovaatioprojektimme suunnittelun alkuvaiheessa saimme paljon hyviä vinkkejä ja 

apuja sekä ryhmämme sisältä että projektikokouksista koko opintojaksoryhmältä. Aivan 

suunnittelun alussa otimme yhteyttä eri tahoihin yhteistyön tiimoilta ja Järvenpään neu-

vola valikoitui projektimme yhteistyökumppaniksi. Innovaatioprojektia suunnitelles-

samme kävimme tapaamassa yhteyshenkilöitämme neuvolassa: tällöin kartoitimme 

heidän tarpeitaan ja toiveitaan projektimme toteutustavan suhteen. Henkilökunnan ker-

toman perusteella käsiteltävä ongelma rajautui seuraavasti: Synnyttäneillä naisilla on 

vääriä käsityksiä ehkäisystä ja raskaaksi tulemisen mahdollisuudesta. Lisäksi neuvo-

lassa ei ole riittävästi aikaa tarvittavalle ja oikea-aikaiselle ehkäisyneuvonnalle synny-

tyksen jälkeen. 

  

Pohdimme yhdessä neuvolan vahvuuksia, mahdollisuuksia sekä heikkouksia. Heikkou-

tena on ajan rajallisuus etenkin synnytyksen jälkeisillä neuvolakäynneillä. Mahdollisuu-

tena nähtiin ehkäisyajatuksen herättely asiakkaissa jo ennen synnytystä, jotta asiaa voi 

pohtia pidemmällä aikavälillä eikä ehkäisyneuvonta veisi näin ollen yhtä paljon aikaa 

synnytyksen jälkeisillä käynneillä. Ajatuksen herättely jo raskauden aikana voisi myös 

motivoida naisia ehkäisyn varhaiseen aloittamiseen synnytyksen jälkeen. Tapaamisen 

lopputuloksena sovimme, että toteutamme PDF-esitteen synnytyksen jälkeisestä ras-

kauden ehkäisystä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Lisäksi valmistelisim-

me esityksen aiheesta neuvolan perhevalmennuksessa. Saman tapaamisen yhteydes-

sä sovimme molempien osapuolien osallistumisesta projektiin: neuvola sitoutui kom-

mentoimaan esitettämme ja tekemään kanssamme yhteistyötä esitteen toteuttamisek-

si. Esite tehtäisiin Järvenpään kaupungin ehkäisysuositusten perusteella, joten hyö-

dynsaaja huomioidaan osana suunnittelua. Osallistamisen näkökulma tulee esille Jär-

venpään neuvolan työntekijöiden kommentoidessa esitettä. 

 

  

Tärkeä innovatiivinen työmenetelmä projektin suunnitteluvaiheessa oli erityisesti 

brainstorming. Vehkaperän ym. (2013: 122) mukaan brainstorming on yleisesti käytetty 
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ideointimenetelmä. Sen tarkoituksena on varauksetta ja rajoituksetta tuottaa mahdolli-

simman paljon ideoita, joista yhtäkään ei hylätä alussa. Tämän jälkeen valikoidaan 

parhaat ideat, joista edelleen kehitetään kaikkein parasta ideaa. Menetelmän avulla 

saattaa nousta esille myös sellaisia ajatuksia, jotka eivät olisi perinteisin menetelmin 

nousseet esille. (Vehkaperä ym. 2013: 122.) Tätä menetelmää hyödynsimme esimer-

kiksi koko opintojaksoryhmän yhteisissä kokouksissa projektimme toteutustapaa ja 

yhteistyökumppaneita ideoidessamme. Samaa ajatusten keräilyä ja jalostusta sovel-

simme myös tapaamisessa Järvenpään neuvolan kanssa esitteen toteutusta ideoides-

samme. Lisäksi käytimme brainstormingia oman ryhmämme sisällä muun muassa esi-

tettämme otsikoidessamme. Useiden ideoiden seasta valikoimme koko ryhmää miellyt-

tävän ja kontekstiin parhaiten sopivan otsikon. 

 

5.1 Kohderyhmä ja hyödynsaajat 
 

Projektimme kohderyhmänä ovat naiset, joilla on tarvetta tiedolle raskauden ehkäisystä 

synnytyksen jälkeen. Kohderyhmänä ovat täten suositusten mukaan raskaana olevat 

naiset. Tarvittaessa materiaalin voi antaa myös jo synnyttäneille naisille, koska luulta-

vasti myös he hyötyvät tiedosta, mikäli he eivät ole saaneet sitä jo raskauden aikana.  

 

Välitön kohderyhmä projektissamme ovat terveydenhoitajat, jotka saavat työtään hel-

pottavan materiaalin käytettäväkseen. Lisäksi perhevalmennuksessa annettu tieto ras-

kauden ehkäisystä lisää asiakkaiden tietoisuutta asiasta. Hyödynsaajaksi projektis-

samme voidaan ajatella Järvenpään kaupunki. 

 

5.2 Projektin toteutusmalli 
 

Alla olevassa kuvassa esitämme innovaatioprojektimme toteutuksen tiivistettynä kaavi-

oon. 
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Kuva 1. Projektikaavio. 

 

5.3 Projektin työnjako ja aikataulutus 
 

Projekti aloitettiin projektiryhmän kokoamisella, orientoitumisella sekä yhteistyötahon 

hankkimisella. Sen jälkeen kartoitettiin yhteistyötahon tarpeet ja toiveet. Järvenpään 

neuvola toivoi PDF-esitteen toteuttamista suomeksi, ruotsiksi, englanniksi sekä venä-
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jäksi. Lisäksi he halusivat projektiryhmämme pitävän 10 min esityksen heidän perhe-

valmennuksessaan. 

  

Projektisuunnitelma valmistui 9.4.2015 mennessä ja sen aikana ja sen jälkeen suoritet-

tiin tiedonhakua ehkäisymenetelmistä sekä muun muassa asiakasryhmän tarpeista ja 

toiveista synnytyksen jälkeisen ehkäisyyn. Tiedonhaku valmistui 7.4.2015 ja materiaa-

lista muodostettiin suomenkielinen esite. Projektiryhmä toteutti esitteen kokoamisen 

sekä sisäisen arvioinnin. Suomenkielinen esite oli asiantuntijoiden mielipidettä vaille 

valmis 21.4.2015. Tämän jälkeen esite lähetettiin Järvenpään neuvolan, THL:n, Helsin-

gin keskitetyn ehkäisyneuvonnan sekä kohderyhmätestaajiemme kommentoitavaksi ja 

heillä oli viikko aikaa perehtyä esitteeseen. 

  

Esitteeseen tehtiin tarvittavat muutokset ja tämän jälkeen lähetettiin vielä toiselle arvi-

ointikierrokselle. Toisella arviointikierroksella kommenttinsa antoivat Järvenpään neu-

vola, THL sekä Helsingin keskitetty ehkäisyneuvonta. Näiden kommenttien perusteella 

esitteeseen tehtiin vielä muutamia muutoksia. 

  

Esitteen käännöstyö englanniksi, ruotsiksi ja venäjäksi aloitettiin kahden arviointikier-

roksen jälkeen. Esitteen käännöstyö ja sen tarkistus oikolukijoilla valmistuivat 

24.5.2015. Samaan aikaan suomen kielen oikolukijat tarkistivat esitteen. Jo esitteen 

kokoamisen aikana aloitetaan perhevalmennusesityksen toteuttaminen. Perhevalmen-

nusesitys pidettiin 12.5.2015. Kun esite on valmis, se toimitetaan neuvolaan. Innovaa-

tioprojektimme tulokset esiteltiin yhteisessä esittelytilaisuudessa 13.5.2015. Tämän 

jälkeen projektiraportti viimeisteltiin ja palautetaan viimeistään 28.5.2015 projektin oh-

jaavalle opettajalle. 

  

Innovaatioprojektiin kuuluvat myös substanssiopinnot. Olemme suunnitelleet, että 

oman projektiryhmämme substanssiopinnot ovat tietotekniikkaosaaminen, aktivoivan 

esityksen tekemisen teoria, esitteen tekemisen teoria, ammatisanaston opiskelu kään-

nöskielillä, tiedonhaun ja tieteellisen kirjoittamisen teoria sekä kielenhuolto, viestinnän 

teoriatieto, projektin johtamisen teoriatieto ja raportin kirjoittamisen teoria. 

 

Tehtävä Tekijät 
Suomenkielisen raportin kirjoit-
taminen 

Koko projektiryhmä: Eveliina, Anne, 
Sanni, Sari, Satu, Saara, Linda 

Vastuu taustatiedon hankinnasta 
ja johdanto-osuudesta 

Sanni, Anne 
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Neuvolan perhevalmennus: suun-
nittelu ja toteutus 

Sari, Satu, varalla Saara ja Eveliina 

Kuvitus Sari 
Esitteen tekstien toteutus Koko projektiryhmä: Eveliina, Anne, 

Sanni, Sari, Satu, Saara, Linda 
Asettelu, ulkoasu ja tietotekniikka Linda, Satu 
Viestintävastuu Saara, Satu Järvenpään neuvolan yh-

teyshenkilönä 
Projektisuunnitelman vastuu ja 
projektipäällikön tehtävät 

Eveliina 

Englanninkielinen käännös Eveliina, Sanni 
Ruotsinkielinen käännös Linda 
Venäjänkielinen käännös Saara 
Tiedonhaku ehkäisyvälineistä Sari, Satu, Saara, Anne, Sanni, Linda 
Posterin kokoaminen Sari, Saara, Sanni 
Projektin arviointi Eveliina, Anne, Satu 
Taulukko 1. Projektin työnjako. 

 

Seuraavassa esitetään projektin aikataulutus sekä tarkka tehtäväkuvaus: 

 

2015 Projektin eteneminen 
vko 10 o Projektin aiheen ideointia sekä yhteistyötahoehdotuksia 

oman projektiryhmän kesken 
o Ensimmäinen projektikokous opintojaksoryhmän kanssa, sii-

nä yhteydessä vielä projektin suunnittelua 
vko 11 o Yhteydenotto Helsingin kaupungin neuvoloiden ylihoitajaan 

Tarja Viitamäkeen 
o Alustavaa suunnittelua projektiryhmän kesken 
o 13.3 Projektikokous opintojaksoryhmän kanssa: ideointia 

projektin toteutuksesta, mahdollisista muista yhteistyöta-
hoista 

vko 12 o Projektitapaaminen oman ryhmän kesken 16.3 ja 19.3 
o Vastaus Helsingin kaupungilta, eivät lähde yhteistyöhön, oh-

jaavat keskustelemaan ehkäisyneuvolan kanssa 
o Yhteydenotto Järvenpään neuvoloiden esimieheen Leena 

Saloseen 
o Lisäksi yhteydenotot Tyttöjen Taloon, Monika-naisiin, MLL:n 

perhekahviloihin 
o Aloitetaan projektisuunnitelman kirjoittaminen 
o Viestintäsuunnitelman tekoa 
o Projektin teoriaosuuden tiedonhaku käynnistetään 
o Yhteistyötahoksi varmistuu Järvenpään neuvola 18.3 
o Suunnittelu neuvolavierailua varten 
o Palaveri Järvenpään neuvolassa 20.3 yhteistyökumppanei-

den kanssa: tarpeiden ja toiveiden kartoittaminen, suunnit-
telu esitteen sisältöalueista ja ulkoasusta 

o Perhevalmennusesityksen ideoinnin aloitus 



17 

  

vko 13 o Projektitapaaminen oman ryhmän kesken 23.3 
o Teoriatiedon hakua ehkäisyvälineistä 
o Tehtäväjaon teko, aikataulujen sopiminen 
o Projektisuunnitelman kirjoittaminen 
o 25.3 Yhteydenotto Helsingin kaupungin ehkäisyneuvolasta, 

keskustelua heidän kanssaan yhteistyöstä 
o 26.3 Projektisuunnitelman palautus ohjaavalle opettajalle 
o 27.3 Projektikokous opintojaksoryhmän kanssa: projekti-

suunnitelman esittely 
o Substanssiopintojen suunnittelu 
o Kuvituksen piirtäminen 

vko 14 o Tiedonhakua työn teoriapohjaan 
o Raportin teoriapohjan kirjoittaminen 
o Itsenäistä työskentelyä projektin tiimoilta 
o Projektisuunnitelman täydentäminen 
o Sopimuksen laatiminen tekijänoikeuksista 
o 2.4 Projektipäällikön tapaaminen ohjaavan opettajan kanssa 
o Käsiteltävien asioiden listan kokoaminen viikkoa 15 varten 
o Kuvituksen piirtäminen 

vko 15 o 7.4 Projektitapaaminen oman ryhmän kesken: käsitelty tär-
keitä asioita, hankittu käännösten ja suomen kielen tarkista-
jat sekä kohderyhmätestaajat, sovittu aikatauluista, työnja-
on suunnittelua, esitteen suunnittelua ja kokoamista, suun-
niteltu kysymykset asiantuntijoille ja kohderyhmätestaajille 

o Yhteydenotto THL:een esitteen arvioinnin tiimoilta 
o Johdannon kirjoittaminen 
o Teoriapohjan kirjoittaminen 
o Viestintäsuunnitelman täydentäminen 
o Projektisuunnitelman täydentäminen 
o Kuvituksen piirrosten viimeistely ja skannaus 
o Esitetekstien tiivistys ja järjestely 
o Esitteen kuvien skannaus 
o Esitteen otsikon ideointi 
o Esitteen asettelun aloittaminen 
o Yhteistyön selvittäminen Helsingin kaupungin ehkäisyneuvo-

lan kanssa 
o Projektikokous opintojaksoryhmän kanssa 10.4 

vko 16 o Raportin kirjoittaminen 
o Esitteen toteutus 

vko 17 o Oman projektiryhmän tapaaminen 20.4: esitteen muokkaa-
minen ja teko 

o Suomenkielinen esite teksteiltään, kuviltaan ja asettelultaan 
valmis 21.4 

o Lähetys kohderyhmätestaajille sekä asiantuntijoille luetta-
vaksi 21.4 

o Suomenkielisen oikeinkirjoituksen tarkistus 
vko 18 o Asiantuntija-sekä kohderyhmätestauskommenttien takaraja 

28.4 
o 29.4 Projektitapaaminen oman ryhmän kesken: tehdään 
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korjaukset kommenttien perusteella 
o Tapaaminen ohjaavan opettajan kanssa 30.4 
o Perhevalmennusesityksen suunnittelu 

vko 19 o 7.5 Projektitapaaminen oman ryhmän kesken: muutoksia 
esitteeseen 

o 7.5 Esite lähetetään toiselle arviointikierrokselle asiantunti-
joille 

o Perhevalmennusesityksen valmistelu 
o Posterin teko 
o Opintojaksoryhmän projektikokous 8.5 

vko 20 o 12.5 Asiantuntijakommenttien toisen kierroksen takaraja 
o Perhevalmennusesityksen pitäminen 12.5 
o Posteri valmis 12.5 
o 13.5 Innovaatioprojektin esittelytilaisuus sekä opintojakso-

ryhmän lopetuskokous, tämän jälkeen vielä viimeiset muu-
tokset esitteeseen kommenttien perusteella 

o 13.5 Lähetetään esite suomen kielen oikolukijoille 
o Itsearvioinnit valmiit 13.5 
o Raportin kirjoittaminen 
o Ryhmän käännöstyö englanniksi, ruotsiksi ja venäjäksi 

vko 21 o 18.5 Takaraja ryhmän omille käännöksille, lähetetään kään-
netyt esitteet oikolukijoille tarkistettavaksi 

o 24.5 Oikolukijoiden palautteen takaraja 
o Raportin kirjoittaminen 

vko 22 o Viimeiset korjaukset esitteeseen 
o Esitteen toimitus Järvenpään neuvolaan 
o Raportin kokoaminen 
o Raportin Turnitin-tarkistus 
o Raportin kopioiden toimitus yhteistyökumppaneille 
o Raportin tallennus Theseus-tietokantaan 
o Projektityö opettajalle arvioitavaksi 29.5 

Taulukko 2. Projektin aikataulutus. 

 

5.3.1 Projektin organisaatio ja johtaminen 
 

Projektiryhmän jäsenet: Saara Ahtola, Sari Helin, Linda Johansson, Satu Konu, Sanni 

Laiho, Eveliina Peltokangas ja Anne Tikkanen 

Projektipäällikkö: Eveliina Peltokangas 

Viestintäpäällikkö: Saara Ahtola 

Yhteyshenkilö Järvenpään neuvolaan: Satu Konu 

Järvenpään neuvolan yhteyshenkilöt: Esimies Leena Salonen, ehkäisyneuvolan ter-

veydenhoitaja Maija Tikkanen, äitiysneuvolan terveydenhoitaja Emmi Ravea 

Ohjaava opettaja: Liisa Rytkönen-Kontturi 
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5.4 Viestintäsuunnitelma 
 

Tavoitteenamme on tehokas viestintä ryhmän jäsenten, ohjaavan opettajan sekä yh-

teistyötahon välillä koko projektin ajan. Yhteistyötahon eli Järvenpään neuvolan kanssa 

käytämme viestintään puheluita sekä sähköpostia. Ohjaavan opettajan kanssa olemme 

yhteydessä sähköpostitse sekä kasvokkain. Projektin keskinäisessä viestinnässä käy-

tämme Facebook-ryhmää välittömään tiedonvälitykseen, sähköpostia tiedostojen lähet-

tämiseen koko ryhmälle, Google Docsia tiedostojen muokkaamiseen ja yhteiskirjoitta-

miseen. Tapaamme projektiryhmän kanssa myös säännöllisesti kasvokkain suunnitel-

laksemme ja työstääksemme projektia. Google Docsissa pidämme myös pöytäkirjaa 

jokaisesta tapaamisestamme ja niissä läpi käydyistä sekä sovituista asioista. 

 

Alla on kuvattu projektimme viestintäsuunnitelma Princeton Project Methodology - Pro-

ject Communication Plan – viestintäsuunnitelmapohjan mukaisessa taulukossa.  

Mikä ja kuka? Kohde-
ryhmä? 

Syy? Kuinka usein? Miten? 

Aloitustapaami-
nen 
6.3.2015 
 

Ryhmän jäse-
net ja ohjaava 
opettaja 
 

Projektin 
suunnittelu 

Kerran Kasvokkain ta-
paaminen 

Projektisuunni-
telman kirjoit-
taminen 

Ryhmän jäse-
net ja ohjaava 
opettaja 

Projektin 
suunnittelu 

Jatkuva Google Docs 
tiedoston muok-
kaus, sähköpos-
tiviestintä ohjaa-
van opettajan 
kanssa. 
 
 
 
 

Projektin kick 
off (käynnistysta-
pahtuma) 
16.3.2015 

Ryhmän jäse-
net 
 
 

Projektin aloi-
tus, yhteistyö-
tahojen selvit-
tely 

Kerran Kasvokkain ta-
paaminen, säh-
köisten doku-
menttien luomi-
nen 

Ryhmätapaami-
set 
19.3.2015 
23.3.2015 
7.4.2015 
13.4.2015 
20.4.2015 
23.4.2015 
29.4.2015 
7.5.2015 
11.5.2015 

Ryhmän jäse-
net 

Projektin teko 
ja eteneminen 

Säännöllisin aika-
välein (väh. 1-2 
viikon välein) 

Kasvokkain ta-
paaminen koulul-
la 
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13.5.2015 
Asiakastapaami-
set 
20.3.2015 

Yhteistyötaho 
Järvenpään 
neuvola ja 
ryhmän jäse-
net 
 
 
 

Asiakaslähtöi-
syyden varmis-
taminen pro-
jektin suunnit-
telussa. 

Yhteistyötaholle 
sopivana ajankoh-
tana/ajankohtina 

Kasvokkain ta-
paaminen 

Projektin sisäi-
nen viestintä 
 

Ryhmän jäse-
net 

Projektin sisäi-
sistä asioista 
keskustelemi-
nen ja tiedot-
taminen 

Jatkuva viestintä Facebook-ryhmä 
ja Google Docs-
tiedostot 

Projektin ete-
nemisestä tie-
dottaminen 

Ryhmän jäse-
net, ohjaava 
opettaja ja 
yhteistyötaho 
 
 
 

Jäsenten, opet-
tajan ja yhteis-
työtahon tie-
dottaminen 
projektin ete-
nemisestä. 
Asiakaslähtöi-
syyden huomi-
oiminen pro-
jektin etenemi-
sessä. 

Säännöllisesti edis-
tyksen tapahtues-
sa. 
Kun esite valmis-
tumassa, pyyde-
tään neuvolan 
kommentointia. 

Sähköposti 
 

Projektin tulok-
sista tiedotta-
minen 
 

Ryhmän jäse-
net, ohjaava 
opettaja ja 
yhteistyötaho 
 
 
 

Tulosten julkis-
taminen 

Kerran projektin 
valmistuttua 
 
 

Sähköposti 

Projektin esitte-
lytilaisuus 
13.5.2015 
 

Innovaatiopäi-
vän osallistu-
jat, toiset 
innovaa-
tiokurssin 
jäsenet, oh-
jaava opetta-
ja, yhteistyö-
tahon edusta-
ja 
 
 
 
 

Valmiin projek-
tin esittely 

13.5.2015 Pöytä innovaa-
tiomarkkinoilla 
 
 

Taulukko 3. Viestintäsuunnitelma. 

 

5.5 Panokset ja kustannusarvio 
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Työaikaa projektiin on suunniteltu jokaisella projektiryhmäämme kuuluvalla opiske-

lijalla 135 tuntia. Tähän sisältyvät kaikki tapaamiset ja kokoukset alusta loppuun 

asti ja paljon myös itsenäistä työtä materiaalin koostamiseksi. Jokainen projektiin 

osallistuja pitää kirjaa käyttämistään työtunneista ja on vastuussa siitä, että työ-

tunnit täyttyvät. 

 

Mahdolliset tulostuskulut ja muut materiaalikulut kuuluvat projektiin sijoitettaviin 

panoksiin. Matkat Järvenpäähän junalla tapahtuvat omakustanteisesti. 

 

Projektin kuvitteellinen kustannusarvio on tehty ryhmän jäsenten lukumäärän, käy-

tettävissä olevien työtuntien sekä kätilön palkkauksen perusteella. Kätilön palkka 

on n. 14e/h. Lisäksi kustannusarvioon sisällytetään muut kustannukset, mm. mat-

kakulut. 

  
Henkilötyö: 7 henkilöä, jokaiselle varattu 
135h 

7x135h=945h 

Henkilötyön hinta: 1h=14e 945h x 14e/h=13230e 
Matkakulut (Junamatkat Helsinki-
Järvenpää: 20.3 6x2x 3,60e 12.5 
2x2x3,60e) 

6x2x3,60e=43,2e 
2x2x3,60e=14,4e 
=yhteensä 57,6e 

Materiaalikulut 0e 
Projektin kokonaiskustannukset 13230e+57,6e=13287,6e 
Taulukko 4. Kustannuslaskelma. 

 

Projektin kokonaiskustannuksiksi muodostuisi noin 13300e. Tämä on kuitenkin kuvit-

teellinen kustannusarvio. Koulutyönä toteutetun projektin työ on maksutonta. 

 

5.6 Projektin riskit ja oletukset 
 

Projektin ulkoiset tekijät eivät luo riskejä projektin toteutumiselle. Projektin sisäisiä 

riskejä ovat muun muassa projektiryhmän jäsenten projektista poisjäänti ja yhteis-

työtahon tilanteen muutos. Projektiryhmämme on kuitenkin sitoutunut työskentelyyn 

ja mikäli esimerkiksi jäsenen terveydentila muuttuu, muut jäsenet sijaistavat häntä 

näissä tehtävissä mahdollisuuksien mukaan. Tällöin ei ole todennäköistä, että pro-

jektiryhmän kokoonpano muuttuisi. Todennäköisyys yhteistyötahon tilanteen muu-

tokseen on myös erittäin pieni, koska neuvola on jatkuvasti toimiva ja tarvittava 

taho, jonka toimintaa ei voida lopettaa. Taloudellisia riskejä projektiin ei sisälly. Ko-
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konaisuutena projektiin liittyvät riskit ovat siis erittäin pieniä ja suurelta osin enna-

koinnilla kokonaan vältettävissä. 

 

 

5.6.1 SWOT-analyysi 
 

SWOT-analyysi on työkalu, jota on mahdollista hyödyntää projektisuunnitelman teossa. 

Sen avulla voidaan arvioida projektin vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uh-

kia. Kaaviota työkaluna käyttämällä voidaan projektiryhmässä keskustella näistä eri 

osa-alueista ja löytää esimerkiksi keinoja uhkien vähentämiseksi sekä mahdollisuuksi-

en vahvistamiseksi. (Kantojärvi 2011: 196.) 

 

Alla olevassa kaaviossa on projektistamme toteutettu SWOT-analyysi, jossa arvioidaan 

kaikkia neljää osa-aluetta. 

 

Vahvuudet (S=strengths) 

- Projektiryhmän jäsenten motivaa-

tio 

- Tarve projektin tuottamalle esit-

teelle 

- Projektiryhmässä osaamista eri 

osa-alueilta (esim. tietotekniikka, 

piirtäminen) 

- Käännösten tarkistuttaminen asi-

antuntijoilla 

- Esitteen luetuttaminen kohde-

ryhmätestaajilla 

Heikkoudet (W=weakness) 

- Kokemuksen puute 

- Myös muita työtehtäviä projektin 

toteutuksen aikana 

- Projektiryhmässä vain yhden 

ammattialan edustajia 

- Esitteen alkukehitystä ei pystytä 

tekemään kohderyhmäläisten 

kanssa yhteistyössä 

Mahdollisuudet (O=opportunities) 

- Kehittää projektiryhmän osaamis-

ta sekä projektin aiheeseen että 

projektityöskentelyyn liittyen 

- Moniammatillista osaamista asi-

antuntijoilta, jotka kommentoivat 

esitettä 

- Esitteen käyttökelpoisuus ja hyö-

Uhkat (T=threats) 

- Aikataulun kireys 

- Esitteen käyttöönoton hankaluus 

- Yhteisen ajan löytäminen suures-

sa projektiryhmässä 

- Aikataulujen venyminen 
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dynnettävyys jatkossa 

- Tuottaa esite, jollaiselle löytyy 

käyttäjäkunta ja joka puhuttelee 

käyttäjäkuntaa 

- Onnistunut projekti, josta seuraa-

vat ryhmät voivat jatkojalostaa 

omia projektejaan 

 

5.7 Raportointi, seuranta ja arviointi 
 

Pidimme projektiryhmämme kesken säännöllisesti projektikokouksia ja tiedotimme toi-

siamme työvaiheiden etenemisestä. Raportoimme Järvenpään neuvolaan etenemises-

tämme, kun esite on valmistumassa, ja he saavat kommentoida sitä. Lisäksi rapor-

toimme lopputuloksistamme, kun esite valmistuu. Ohjaavalle opettajalle raportoimme 

edistysaskeleiden tapahtuessa sekä joutuessamme pulmakohtiin. Valmiit projektirapor-

tit toimitamme sekä opettajalle että yhteistyökumppaneille. Projektin onnistumista ja 

tavoitteiden saavuttamista arvioidaan jatkuvana prosessina koko projektin toteutuksen 

ajan. 

  

Tavoitteenamme on tuottaa mahdollisimman laadukas ja luotettava esite. Esitettämme 

ovat arvioimassa kohderyhmäämme kuuluvat testaajat, yhteistyötahomme asiantuntijat 

ja kommentoijat THL:stä sekä Helsingin kaupungin keskitetystä ehkäisyneuvonnasta. 

Kohderyhmänämme toimivat raskaana olevat ja lähetimme esitteen luettavaksi mukaan 

valikoituneille kuudelle testaajille. Asiantuntijoina toimivat Järvenpään neuvolan tervey-

denhoitajat Maija Tikkanen sekä Emmi Ravea, jotka toimivat kanssamme yhteistyössä. 

Lisäksi kaksi muuta Järvenpään neuvolan terveydenhoitajaa ovat antaneet mielipiteen-

sä esitteestämme. Yhteistyössä kanssamme toimi lisäksi THL:n erikoistutkija Reija 

Klemetti sekä Helsingin keskitetyn ehkäisyneuvonnan vastaava lääkäri Satu Suhonen 

ja terveydenhoitaja-kätilö Pirjo Nissinen-Turunen. Myös ohjaava opettajamme Liisa 

Rytkönen-Kontturi käy esitteemme läpi. Asiantuntijoiden kommentoinnin perusteella 

teimme tarvittavat muutokset materiaaliimme. 

  

Suomenkielisen esitteen kieliopin tarkistuksesta vastasivat äidinkielen lehtori, FM Päivi 

Ahonen ja eläkkeelle jäänyt äidinkielen lehtori, FK Leena Tikkanen. Koska tuotamme 

esitteen myös englanniksi, ruotsiksi ja venäjäksi käännettynä, varauduimme tarkistut-
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tamaan käännökset kunkin kielen osaajilla. Englanninkielisen esitteen tarkistivat eläk-

keelle jäänyt englannin ja toisen kotimaisen kielen lehtori, HuK Marita Palosaari sekä 

FM, englannin kielen lehtori Sirpa Norrbacka. Ruotsinkielisen esitteen tarkistivat eläk-

keelle jäänyt englannin ja toisen kotimaisen kielen lehtori, HuK Marita Palosaari sekä 

HuK Henri Harinen. Venäjänkielisen esitteen tarkistivat FM Stefan Smirnov ja HuK Pa-

vel Zhuravljov. 

6 Projektin toteutus 
 

Innovaatioprojektimme toteutusvaihe jakautui useampaan eri osioon. Toteutusvaiheen 

tapahtumista raportoimme seuraavissa osioissa. 

 

6.1 Esitteen toteutus 

 

Projektin alusta asti tavoitteenamme oli luoda kompakti esite synnytyksen jälkeisestä 

raskauden ehkäisystä. Projektimme jäsenillä ei ollut aikaisempaa kokemusta esitteen 

tekemisestä, joten siihen liittyviä taitoja opeteltiin projektin lomassa. Tarkoituksena oli 

tuottaa helposti tulostettava, mutta myös sähköisessä muodossa luettavissa oleva esi-

te. Esite liitetään mahdollisesti Järvenpään Internet-sivuille PDF-tiedostona.  

 

Päädyimme toteuttamaan esitteen A4-koossa. Täten esitteen käsittely on suunniteltu 

asiakkaalle mahdollisimman miellyttäväksi ja helpoksi. Sen sijaan, että paperi olisi kir-

joitettu molemmin puolin täyteen tekstiä, päätimme taittaa sen keskeltä, jotta saisimme 

kätevän yhden aukeaman vihkosen. Tarkoituksena oli myös välttää liian tuhti tietopa-

ketti pitäytymällä yhden A4-kokoisessa esiteessä. 

 

Esitteen luomiseksi käytimme Microsoft Word -ohjelmaa, joka oli kaikkien projektin jä-

senten saatavilla. Harkitsimme myös joitakin esitteen tekemiseen erikoistuneita ohjel-

mia, mutta koska ne olivat maksullisia ja vaativat erityisosaamista, rajasimme ne työvä-

lineiden ulkopuolelle. Fontin valinnassa noudatimme selkeää linjaa. Visuaalisesti ha-

lusimme esitteen olevan yksinkertainen ja miellyttävä lukea. 

 

Sisällön tuottaminen esitteeseen jaettiin osiin ryhmän jäsenten kesken siten, että kukin 

etsi näyttöön perustuvaa tietoa omasta osuudestaan. Kun ehkäisyyn liittyvät tekstit oli 

saatu valmiiksi, sijoitimme ne suunniteltuun pohjaan. Heti huomasimme, että suunnitte-
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lemamme tila on hyvin rajattu, eivätkä kootut tekstit esimerkiksi eri ehkäisyvalmisteista 

mahtuneet sellaisinaan A4-kokoiseen tilaan. Tietoa tuli rajata ja karsia. Tämä vaati ko-

ko ryhmältä pitkäjänteistä tekstien muokkaamista: asiat tuli kertoa selkeästi tekstille 

annetussa tilassa jättämättä kuitenkaan mitään oleellista pois.  

 

Jotta asiakkaan olisi helpompaa löytää sopiva ehkäisy ja saadaksemme esitteeseen 

asettelun suhteen ryhtiä, jaottelimme ehkäisymenetelmät kahdelle sivulle sen mukaan 

imettääkö asiakas vai ei. Näiden väliotsikoiden ideoiminen osoittautui myös haasteelli-

seksi, sillä halusimme välttää imetykseen negatiivisesti liitettäviä ilmauksia. Yhteistyö-

kumppanin toiveesta tämä jako kahteen osa-alueeseen haluttiin kuitenkin tehdä. Esit-

teen viimeisiin tekoviikkoihin asti väliotsikoita pohdittiin saadun palautteen ja sanoista 

syntyvien mielikuvien perusteella. Päädyimme kuitenkin hyvin yksinkertaisiin ja varhai-

sessa vaiheessa hyväksi todettuihin vaihtoehtoihin. Kondomi ehkäisymenetelmänä 

päätettiin siirtää ensimmäiselle sivulle, sillä muuten sisältö ei olisi mahtunut yhdelle 

aukeamalle. Kondomia ehkäisymenetelmänä ei myöskään pystynyt sijoittamaan erik-

seen kummankaan valitsemamme yläotsikon alle. 

 

Esitteen kuvittajana toimi projektiryhmän jäsen Sari Helin. Väritystä pohdittaessa ryh-

mämme päätyi yksimielisesti värillisiin kuviin, jotta esitteestä tulisi pirteä ja lukijaystä-

vällinen. Kierukoiden ja ehkäisykapselin kuvat muotoiltiin niin, että ne ovat luonnolli-

sessa koossa. Näin pystyimme konkretisoimaan kohderyhmälle myös niitä ehkäisyme-

netelmiä, joita harvoin näkee arkipäiväisessä elämässä. Ehkäisyvälineiden kuvat aset-

telimme aiheen mukaan kyseisestä ehkäisymenetelmästä kertovan tekstikappaleen 

viereen, jotta esitteen sisältö olisi mahdollisimman selkeä. Viimeisen sivun naishahmo 

oli aluksi irrallinen kuva, jolla ei ollut tarkoitusta. Kuvalle kuitenkin löydettiin paikka esit-

teen viimeiseltä sivulta, jossa se ikään kuin esittää esitteen lukijaa miettimässä ehkäi-

symenetelmiä. Kuvan tarkoituksena on näin ollen viestiä, että asia koskee juuri raskaa-

na olevia. 

 

Yhdessä ideoimalla ryhdyimme kehittelemään esitteen otsikkoa. Otsikkoideat elivät 

jonkin aikaa sen mukaan, miten muokkasimme tekstejä. Noin projektin puolivälissä 

otsikko oli jo vakiintunut. Otsikon alle halusimme kuvan, jonka suhteen annoimme esit-

teemme kuvittajalle vapaat kädet.  

 

Päädyimme herättelemään lukijaa esittämällä esitteen viimeisellä sivulla kysymyksen: 

“Minkä ehkäisymenetelmän valitisisit?” Tarkoituksena on, että kysymys ja naishahmon 
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kuva yhdessä kiinnittävät lukijan huomion ja herättelevät lukijaa pohtimaan omaa eh-

käisyään pelkän passiivisen tiedon vastaanottamisen sijaan.  

 

Esitettä kierrätettiin kaksi kertaa asiantuntijoiden ja yhteistyökumppanin kommentoita-

vana. Aluksi tuottamamme teksti oli oppikirjamaista, jota halusimme välttää. Asiantunti-

japalautteen perusteella tekstiä muokattiin persoonamuotoon, jotta se puhuttelisi lukijaa 

suoraan. Näin pienennettiin kuilua asiantuntijan ja lukijan välillä. Emme halunneet luo-

da vaikutelmaa siitä, että lukijaa vähäteltäisiin. Lukijan on helpompi samaistua per-

soonamuodossa olevaan tekstiin. Tähän liittyi myös jokaisen ehkäisymenetelmän ylä-

puolella olleen otsikon poistaminen. Otsikoiden poistamisella saatiin esitteeseen lisää 

tilaa ja sujuvampi kerronta. Päädyimme aloittamaan jokaisen kappaleen ehkäisymene-

telmän nimellä. Lihavoimme kappaleen ensimmäisen sanan, jotta käsiteltävä ehkäisy-

menetelmä nousee paremmin esiin ja jotta esitteessä käsiteltävät asiat on helpompi 

silmäillä läpi. 

 

Asiantuntijoiden avulla hioimme tiedon oikeellisuutta ja muotoilimme tekstiä. Huo-

masimme, että yksittäiset sanatkin vaikuttavat paljon siihen, miten asia lukijalle näyttäy-

tyy. Erityisesti ensimmäisen ja viimeisen sivun tekstejä muokattiin lukuisia kertoja niin 

sanamuotojen kuin asiasisällön suhteen. Sisältöön vaikuttivat paljon myös yhteistyö-

kumppanin, Järvenpään neuvolan, toiveet. Asiantuntijoiden lisäksi saimme palautetta 

kohderyhmätestaajilta. Heiltä saatu palaute oli suurilta osin positiivista, eikä muutoksia 

esitteeseen niiden perusteella juurikaan tehty. 

 

Esitteen visuaalisen ulkonäön muokkaamisessa ja lähteiden asettelussa saimme ohjei-

ta koulumme äidinkielen ja viestinnän lehtorilta Jaana Vanhaselta. Jotta tekstiä olisi 

miellyttävä lukea, se asetettiin alkamaan sivun vasemmasta reunasta keskittämisen 

sijaan. Näin luettavuus parantui. Tässä yhteydessä käsiteltiin myös sivun marginaaleja 

niin, ettei teksti joutunut liian lähelle reunaa muuttaen jälleen esitteen ulkonäköä. Esit-

teen loppuun aseteltiin Järvenpään neuvoloiden yhteystiedot, tekijöiden ja yhteistyö-

kumppanien nimet, Metropolia Ammattikorkeakoulun logo sekä käyttämämme lähteet. 

 

Koko projektin ajan tulostimme raakaversioita esitteestä nähdäksemme sen luonnolli-

sessa koossa. Tällä tavoin pystyimme arvioimaan fonttien ja kuvien sopivaa kokoa se-

kä asettelua yleensä. Jatkuva pienienkin asioiden hiominen ja ulkopuolisen palautteen 

saaminen auttoivat saamaan perspektiiviä omiin näkemyksiimme ja tekemiseemme. 

Viimeiset korjaukset teksteihin tehtiin suomenkielen asiantuntijoilta saadun kieliopillisen 
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palautteen perusteella. Englannin-, ruotsin- ja venäjänkieliset esitteet käännettiin suo-

raan suomenkielisestä esitteestä. 

 

6.2 Perhevalmennusesityksen toteutus 
 

Sovimme yhteistyötahomme eli Järvenpään neuvoloiden kanssa, että pidämme perhe-

valmennuksessa lyhyen, kymmenen minuutin puheenvuoron synnytyksen jälkeisestä 

raskauden ehkäisystä esitteemme pohjalta. Suunnittelimme esityksemme käyttäen 

apuna Aalto Yliopiston ohjeita puhe-esitykseen. Käytimme esitykseemme aiheen lä-

heistämisen rakennetta, joka sopii lyhyisiin puheenvuoroihin. Rakenteessa edetään 

vaiheittain kohti toimintakehotusta. (Majapuro – Lillqvist – Tuominen 2011).  

 

Teimme esityksemme pohjaksi PowerPoint-esityksen. Esityksen sisältö pohjautui esit-

teeseemme, ja käytimme kaikkia esitteessä olevia kuvia havainnollistamiseen. 

Etenimme esitteen rakenteen mukaisesti ja päädyimme lopulta toimintakehotukseen, 

jonka tarkoituksena oli muistuttaa kuulijoita pohtimaan synnytyksen jälkeistä raskauden 

ehkäisyä jo raskausaikana.  

 

Tarkoituksenamme oli antaa Järvenpään neuvoloille tekemämme esitys myös myö-

hempään käyttöön. Järvenpään neuvola ei kuitenkaan osoittanut tarvitsevansa teke-

määmme esitystä omaan käyttöönsä. Suunnittelimme antavamme esitteen kaikille per-

hevalmennuksessa oleville. Emme kuitenkaan saaneet esitettä valmiiksi perhevalmen-

nuksen ajankohtaan mennessä, joten kierrätimme tilaisuudessa keskeneräisiä esitteitä. 

Kerroimme osallistujille heidän saavan valmiin esitteen myöhemmin neuvolasta. Kierrä-

timme perhevalmennuksessa myös ehkäisyvalmisteiden mallikappaleita. 

 

6.3 Innovaatioprojektien esittelypäivä 
 

Esittelimme innovaatioprojektiamme Metropolia Ammattikorkeakoulun innovaatiomark-

kinoilla, jotka järjestettiin Tukholmankadun toimipisteellä 13.5.2015. Ryhmällämme oli 

markkinoilla oma piste, jossa vieraili päivän aikana noin 20–30 ihmistä. Vierailijat olivat 

pääasiassa Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja henkilökunnan jäseniä, 

mutta heidän lisäkseen paikalle oli kutsuttu myös innovaatioprojektin yhteistyökumppa-

neita ja asiantuntijoita.  
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Esittelypäivän tarkoituksena oli kertoa innovaatioprojektin toteuttamisesta sekä esitellä 

valmistuneita tuotoksia. Esitteemme ei aikataulullisista syistä ehtinyt valmistua ennen 

esittelypäivää, joten esittelimme markkinoilla esitteen sen hetkistä, lähes valmista ver-

siota. Vierailijoille kerroimme, minkälaisia muutoksia aiomme vielä tehdä esitteeseen ja 

minkälainen valmiista tuotoksesta tulee. Näytteillä oli myös ehkäisyvälineiden mallikap-

paleita havainnollistamassa eri ehkäisyvälineiden ulkomuotoa, materiaalia ja kokoa. 

Lisäksi esillä olivat perhevalmennuksessa näytetty PowerPoint-esitys ja tekemämme 

posteri, jossa on tiivistetysti kuvattuna projektimme aihe ja tavoite sekä esitteen sisältö 

ja toteutus. 

7 Projektin arviointi 
 

Kiinteänä osana projektin toteutusta on aina projektin arviointi. Arviointi aloitetaan jo 

pian projektin alettua ja jatkuu aivan projektin loppuun saakka. Projektin arvioinnin 

avulla saadaan tärkeää tietoa onnistumisen edellytyksistä ja tavoitteiden saavuttami-

sesta. (Vehkaperä ym. 2013: 144.) 

 

7.1 Luotettavuus 
 

Saimme idean innovaatioprojektiimme Helsingin Sanomissa julkaistusta artikkelista 

(Vihavainen 2015). Otimme selvää, onko jollakin yhteistyötaholla kehitystarvetta kysei-

sen aiheen tiimoilta. Projektimme teoreettisen taustan tiedonhakua tehtäessä käytimme 

pääasiassa kansainvälisiä tietokantoja, joista haimme aineistoa tehden vuosirajauksen 

viimeiseen kymmeneen vuoteen. Näin saimme mahdollisimman tuoretta ja luotettavaa 

tietoa. Käytimme myös alan oppikirjoja ja valtakunnallisia hoitosuosituksia. Hyödyn-

simme sekä Suomessa että muissa maissa tehtyjä tutkimuksia. Muissa maissa tehtyjen 

tutkimusten tulokset ovat vähintäänkin osittain sovellettavissa myös suomalaiseen hoi-

toon aiheemme yleismaailmallisuuden vuoksi. Suomalaisia tutkimuksia ja julkaisuja 

voidaan kuitenkin pitää vielä näitäkin luotettavampina tietolähteinä innovaatioprojektil-

lemme. 

  

Projektimme luotettavuutta lisäävät myös yhteistyötahomme ja asiantuntijat, joiden 

kanssa olemme tehneet yhteistyötä. Järvenpään neuvola, Helsingin keskitetty ehkäisy-

neuvonta sekä THL ovat julkisia tahoja, jotka tarjoavat tietoa ja palveluitaan kaikille ja 

heidän toimintansa on läpinäkyvää. Olemme saaneet tehdä yhteistyötä eri alojen am-



29 

  

mattihenkilöiden kanssa, muun muassa terveydenhoitajat ja lääkäri, joten esitteemme 

on toteutettu moniammatillisessa yhteistyössä. 

  

Lähteinämme esitteeseemme sekä perhevalmennusesitykseen olivat luotettavat verk-

kosivut. Kriteerinämme tämän aineiston valinnassa käytimme myös lähteiden tiedon 

yleistä saatavuutta. Käyttäessämme esimerkiksi lääkeyhtiöiden sivustoja ehkäisystä 

sekä Terveysportissa julkaistuja artikkeleita, myös esitettä lukevat asiakkaat pääsevät 

tiedon lähteelle. Valitsimme lähteiksemme vain luotettavia Internet-sivustoja, joita päivi-

tetään säännöllisesti. Esitteessä ja perhevalmennusesityksessä esiintyvät kuvat ovat 

ryhmämme jäsenen piirtämiä. Tällöin tekijänoikeudet kuvista kuuluvat piirtäjälle eli Sari 

Helinille. 

  

Koulutuksemme aikana olemme saaneet sekä tietoa ehkäisyasioista että taitoja hank-

kia lisää tietoa aiheesta. Asiantuntijat eri tahoilta ovat arvioineet esitteemme sisältöä ja 

ulkoasua. Tämä lisää esitteemme sisällön luotettavuutta. Lisäksi olemme tarkistutta-

neet suomen kielen kieliasun kahdella suomen kielen asiantuntijalla. Käännökset eng-

lanniksi, ruotsiksi ja venäjäksi on myös tarkistettu kunkin kielen asiantuntijoiden toimes-

ta. Tällöin voimme taata, että myös muille kielille käännettynä esite on luettavissa ja 

ymmärrettävissä. 

  

Eri osapuolten oikeudet, vastuut ja velvollisuudet sekä käyttöoikeudet tulee sopia en-

nen tutkimushankkeen aloittamista (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012: 6.) Projek-

tin tekemisestä on vastannut pääasiassa projektiryhmä, minkä lisäksi Järvenpään neu-

vola ja Metropolia Ammattikorkeakoulu ovat osallistuneet projektin suunnittelu- ja arvi-

ointiprosessiin. Olemme solmineet Järvenpään neuvolan ja Metropolia Ammattikorkea-

koulun kanssa kirjallisen sopimuksen kunkin osapuolen oikeuksista ja velvollisuuksista 

sekä projektin etenemisestä. Esitteen tekijänoikeudet pysyvät projektiryhmällä. Mikäli 

Järvenpään neuvola toivoo muutoksia esimerkiksi esitteen sisältöön, heitä on informoi-

tu ottamaan meihin yhteyttä. Järvenpään neuvolalla on oikeus jakaa esitettä, mutta 

neuvolan henkilökunnalla ole oikeutta tehdä muutoksia esitteeseen. Rahoitusta projek-

tillamme ei ole. Innovaatioprojektimme raportti sekä tuotokset ovat kaikkien nähtävillä 

Theseus-tietokannassa. 

 

7.2 Aikataulutus 
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Innovaatioprojektimme alkoi maaliskuun alussa ja päättyi toukokuun lopussa. Projektin 

suunnitteluvaiheessa toteutettiin myös suunnitelma aikataululle ja työvaiheiden etene-

miselle (Taulukko 2). Alkuperäisen suunnitelman mukaan aikataulu oli tiivis ja vaati 

tarkkaa työvaiheiden suunnittelua. Oman hankaluutensa aikataulujen suunnitteluun 

toivat myös samaan aikaan suoritettavat opintojaksot, jotka vaativat projektin aikana 

ryhmämme jäsenten työpanosta. Koska toteutimme innovaatioprojektimme esitteenä, 

meidän tuli varata riittävästi aikaa myös asiantuntijoiden ja oikolukijoiden sekä kohde-

ryhmätestaajien kommenteille. Lisäksi esitettä tehdessämme huomasimme, että ajoit-

tain oli enemmän työtä ja ajoittain taas vähemmän. Entistä paremmalla aikataulusuun-

nittelulla tätä epätasaisuutta olisi luultavasti ollut mahdollista tasata. 

  

Innovaatioprojekti on kuitenkin prosessi, johon tulee muutoksia matkan varrella. Olim-

me aluksi suunnitelleet vain yhden arviointikierroksen esitteen sisällön ja ulkoasun suh-

teen asiantuntijoille ja kohderyhmätestaajille. Päädyimme kuitenkin pitämään vielä toi-

sen arviointikierroksen, jotta esitteestä muodostuisi mahdollisimman hyvä. Tästä syystä 

aikatauluihin tuli muutoksia vielä loppuvaiheessa ja projektin valmistuminen pidentyi 

alkuperäisestä suunnitelmasta. Tämä tiukensi työskentelyaikataulua entisestään. Uu-

det aikataulusuunnitelmat ovat kuitenkin toimineet hyvin ja projektimme valmistui luku-

kauden loppuun mennessä. 

  

Jokainen projektiryhmämme jäsen on pitänyt henkilökohtaista laskelmaa projektiin käy-

tetyistä työtunneista. Projektiimme oli varattu yhteensä 945 työtuntia. Projektin edetes-

sä huomasimme, että olimme osanneet arvioida jokaisen työpanoksen melko hyvin ja 

työtunnit jakautuivat tasaisesti. Koko projektiryhmämme käytti projektiin yhteensä 945 

työtuntia. 

 

7.3 Suunnitelman arviointi 
 

Projektisuunnitelma toteutetaan suunnitteluryhmän, hyödynsaajien ja sidosryhmien 

yhteistyönä (Silfverberg: 17). Innovaatioprojektissamme suunnitteluryhmä koostui sa-

moista henkilöistä kuin projektiryhmä ja hyödynsaajana oli Järvenpään kaupunki, johon 

kuuluu Järvenpään neuvolan henkilökunta. Sidosryhmänä toimi Metropolia Ammatti-

korkeakoulu. 

  

On toivottavaa, että projektin aloite on lähtöisin hyödynsaajilta (Silfverberg: 17). Inno-

vaatioprojektissamme projektin lähtökohtana toimi lehtiartikkeli, joka käsitteli synnyttä-
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neiden naisten suurta osuutta raskaudenkeskeytystilastoissa. Projektin varsinainen 

aloite ei näin ollen tullut hyödynsaajalta, mutta neuvolan henkilökunta eli Järvenpään 

kaupungin työntekijät ilmaisivat aiheen tärkeäksi ja ajankohtaiseksi. 

  

Projektin alustavan rajauksen teimme projektiryhmän kesken. Alustavassa rajauksessa 

keskitytään kehittämistilanteen vahvuuksiin, mahdollisuuksiin ja ongelmakohtiin (Silf-

verberg: 16). Perehdyimme muun muassa terveydenhuollon suosituksiin perhesuunnit-

telun puheeksi otosta ja päädyimme siihen, että äitiysneuvolalla hyvä mahdollisuus 

suunnittelemattomien raskauksien ehkäisemiseen. 

  

Projektin suunnitteluun osallistui suunnitteluryhmä ja välitön kohderyhmä eli Järven-

pään neuvolan henkilökunta. Olisi ollut ihanteellista, että projektin varsinainen kohde-

ryhmä eli synnyttäneet ja raskaana olevat naiset olisivat päässeet myös osallistumaan 

projektin suunnitteluun. Innovaatioprojektin aikarajojen sisällä sitä ei kuitenkaan ollut 

mahdollista toteuttaa. Kohderyhmän tarpeita selvitettiin välittömän kohderyhmän ko-

kemusten ja kirjallisuuden perusteella. Tarpeet on koottu projektiraportin kappaleeseen 

3.3. 

  

Välitön kohderyhmä osallistui ongelma-analyysin tekoon, tulevaisuuden visiointiin, 

mahdollisuuksien tunnistamiseen ja eri tuotosvaihtoehtojen valintaan. Keskustelimme 

yhdessä neuvolan henkilökunnan kanssa kehitystavoitteista ja kehittämistilanteen on-

gelmasta eli raskaudenkeskeytysten suuresta määrästä. 

  

Projektia varten tehty projektisuunnitelma toimi melko hyvin: pieniä muutoksia esimer-

kiksi aikatauluihin kuitenkin täytyi tehdä prosessin aikana. Alussa laskelmoimamme 

panokset olivat samat kuin lopussa. Projektissa tehtiin kuvitteellinen kustannusarvio, 

joka oli kyseisessä projektissa noin 13300e. Todellisuudessa kukaan tuskin olisi mak-

sanut projektiryhmällemme näin huomattavaa summaa työstämme, mutta sitäkin 

enemmän olemme saaneet kokemusta ja oppia projektityöskentelystä. 

  

Projektille arvioidut riskit eivät toteutuneet. Koko projektiryhmä toimi yhtenäisesti pro-

jektin ajan. Yhteistyötahomme oli mukana koko prosessin ajan ja yhteistyö sujui moit-

teetta. Projektin taloudelliset riskit oli arvioitu pieniksi eikä mikään talouteen liittyvä riski 

toteutunut. 
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Pystyimme tehokkaasti toteuttamaan myös esitteemme arviointiosuuden: Sekä asian-

tuntijat että kohderyhmätestaajat arvioivat esitettämme. Lisäksi kielten asiantuntijat 

oikolukivat esitteemme jokaisella toteutuskielellä. 

 

 

7.4 Eettisyys 
 

Olemme innovaatioprojektia tehdessämme hyödyntäneet hyvän tieteellisen käytännön 

lähtökohtia.  Hyvä tieteellinen käytäntö liittyy tieteellisiin tutkimuksiin: tutkimuksen tu-

lokset ovat uskottavia ja tutkimus on eettisesti hyväksyttävä, kun se on toteutettu hyvän 

tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012: 

6.) Sovellamme hyvää tieteellistä käytäntöä osin myös innovaatioprojektin tekemiseen. 

Tutkittavan asian tulee olla perusteltu ja tieteellisesti mielekäs ollakseen eettisesti kes-

tävä, eikä aihe tai tutkimusongelma saa olla loukkaava (Leino-Kilpi – Välimäki 2010: 

365). Olemme perustelleet innovaatioprojektimme aiheen tarpeen projektiraportin joh-

dannossa ja teoreettisessa viitekehyksessä. Osallistamalla välittömän kohderyhmän 

suunnitteluprosessiin varmistimme sen, että ongelma määritellään oikein ja mahdolli-

simman asiakaslähtöisesti. Raskaudenehkäisy on aiheena henkilökohtainen ja intiimi-

kin, minkä olemme huomioineet neutraalilla asennoitumisella ihmisten erilaisiin ehkäi-

sytarpeisiin. 

 

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu työn suunnittelu ja toteutus, niistä raportointi 

sekä syntyneiden tietoaineistojen asianmukainen tallentaminen (Tutkimuseettinen neu-

vottelukunta 2012: 6). Projektimme koostuu suunnittelu- ja toteutusvaiheesta. Olemme 

raportoineet niistä asianmukaisesti loppuraporttiin, jolloin lukijan on mahdollista pereh-

tyä suunnittelu- ja toteutusprosessiimme esimerkiksi Theseus-tietokannan kautta. Pro-

jektissa tuotettu esite on raportin liitteenä, minkä lisäksi se on saatavissa Järvenpään 

neuvolasta, jonne jää myös perhevalmennuksessa käytetty oheismateriaali.  Myös esi-

tettä kommentoineet asiantuntijat saavat esitteen lopullisen version, mutta heillä ei ole 

oikeutta esitteen jakamiseen. 

 

Projektia tehdessämme olemme etsineet tietoa raskauden ehkäisymenetelmistä, ras-

kaudenkeskeytyksistä, naisten ehkäisyyn liittyvistä kokemuksista ja terveydenhuollon 

asemasta pystyäksemme paremmin ymmärtämään ilmiötä aiheen takana. Olemme 

pyrkineet lähestymään aihetta objektiivisesta näkökulmasta ja välttämään ennakko-

asenteita etsimällä monipuolista tietoa aiheesta. Ennakkoasenteesta johtuva vääristy-
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mä on yksi tutkimustulosten raportoinnin virhelähde (Leino-Kilpi – Välimäki 2010: 370).  

Käytettyjen tiedonhankinta- ja arviointimenetelmien tulee olla eettisesti kestäviä (Tutki-

museettinen neuvottelukunta 2012: 6). Tuottamaamme esitteeseen koottu tieto on ha-

ettu pääasiassa luotettavien suomalaisten tahojen Internet-sivuilta, esimerkkinä Väes-

töliitto ja Terveysportti, minkä lisäksi olemme hyödyntäneet tieteellisiä tutkimusartikke-

leita. Myös projektimme tietopohjan lähteinä olemme hyödyntäneet tieteellisiä tutki-

musartikkeleita, luotettavia Internet-lähteitä sekä alan kirjallisuutta. Tietolähteiden valin-

ta vaikuttaa eettiseen luotettavuuteen, huono tietolähdevalinta voi vääristää tuloksia 

(Leino-Kilpi – Välimäki 2010: 366). Olemme suorittaneet tiedonhakua kansallisesta ja 

kansainvälisistä tietokannoista saadaksemme mahdollisimman monipuolisen lähdeai-

neiston. Olemme hyödyntäneet luotettavien tahojen, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen, ajankohtaisia julkaisuja sekä tunnettujen järjestöjen, kuten Väestöliiton, In-

ternet-sivuja. Myös Järvenpään neuvolan henkilökunta on toiminut yhtenä tärkeänä 

tietolähteenä, jotta projektimme vastaa mahdollisimman hyvin Järvenpään neuvolan 

tarpeita. Hyödyntäessämme eri tietolähteitä olemme käyttäneet asianmukaisia lähde-

viitteitä sekä tuottamassamme esitteessä että projektiraportissamme. Asianmukaisilla 

viittauksilla kunnioitetaan muiden tutkijoiden tekemää työtä (Tutkimuseettinen neuvotte-

lukunta 2012: 6). 

 

Projektiimme sisältyi asiantuntijoille ja varsinaiselle kohderyhmälle, raskaana oleville 

naisille, lähetetyt kyselyt. He saivat kommentoida keskeneräistä esitettä ja esittää sii-

hen muutosehdotuksia. Ennen osallistumista tutkittavia on informoitava mahdollisim-

man monipuolisesti ja heille tulee antaa mahdollisuus kieltäytyä. Tutkittavien henkilötie-

toja ei saa paljastaa missään vaiheessa. (Leino-Kilpi – Välimäki 2010: 367.) Kyselym-

me alussa oli selitettynä projektin aihe ja tarkoitus. Lisäksi informoimme vastaamisen 

olevan vapaaehtoista. Kyselyyn vastaaminen tapahtui sähköpostin välityksellä, jonka 

jälkeen kommentit koottiin yhteen ja analysoitiin. Saatuja vastauksia ei siten ole mah-

dollista liittää yksittäisiin henkilöihin. Kyselyyn vastanneiden nimiä tai muita tietoja ei 

tulla julkaisemaan. 

 

Hyvä tieteellinen käytäntö edellyttää rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta. Jokainen 

tutkimusryhmän jäsen vastaa itse käytännön noudattamisesta. (Tutkimuseettinen neu-

vottelukunta 2012: 6-7.) Jokainen projektiryhmämme jäsen on sitoutunut tekemään 

projektia asianmukaisesti. Projektiryhmämme koostui seitsemästä henkilöstä, joten 

olemme jakaneet eri vastuualueita eri henkilöille. Tiiviillä viestinnällä ja projektikokous-

ten avulla olemme varmistaneet sen, että jokainen on perehtynyt myös toisten vastuu-
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alueisiin. Kokonaisuudessaan projektin huolellisuudesta ja tarkkuudesta vastaa näin 

ollen seitsemän henkilöä. Työskentelyämme ja työtämme arvioi myös innovaatioprojek-

tiamme ohjaava opettaja, jonka lisäksi valmistunutta esitettä arvioivat kappaleessa 5.7 

mainitsemamme asiantuntijat. 

 

7.4.1 Kätilötyön ammattietiikka 
 

Kätilön työtä ohjaavat kätilön ammattietiikka ja periaatteet. Ammattietiikan perustana 

ovat ihmisarvo, ihmiskäsitys ja asiakkaan oikeuksien huomioon ottaminen. Kätilötyön 

keskeiset periaatteet ovat itsemääräämisoikeus, tasa-arvo, yksilöllisyys, terveyskeskei-

syys, vastuullisuus, turvallisuus, jatkuvuus, perhekeskeisyys ja omatoimisuuden peri-

aatteet. Kätilötyössä itsemääräämisoikeus edellyttää sen, että asiakas saa osallistua 

häntä itseään koskeviin päätöksiin. Kätilöllä on velvollisuus antaa ymmärrettävää ja 

luotettavaa tietoa asiakkaalle tämän päätöksen teon pohjaksi. Tasa-arvo tarkoittaa sitä, 

että kaikilla on yhtäläinen ihmisarvo ja jokaisella asiakkaalla on oikeus korkeatasoiseen 

hoitoon. (Pajukangas-Viitanen – Viitanen 1999.) 

 

Kätilön tehtävänä on puolustaa asiakkaan oikeuksia ja toimia tämän puolestapuhujana 

tilanteen niin vaatiessa. Yksilöllisyys hoitotyössä pitää sisällään asiakkaan päätösten 

kunnioittamisen sekä jokaisen asiakkaan hyväksymisen sellaisena kuin tämä on. Tur-

vallisuuden periaate tarkoittaa sitä, että hoitoympäristö ja ilmapiiri mahdollistavat ter-

veyden edistämisen, ylläpitämisen ja palauttamisen. Kätilön työskentely ja vuorovaiku-

tus ovat turvallisuutta ja luottamusta herättäviä. Terveyskeskeisyys periaatteen lähtö-

kohtina ovat asiakkaan omien voimavarojen ja terveyttä edistävien toimien tukeminen. 

Vastuullisuus kätilön työssä pitää sisällään omistautumisen toisen hyvää varten, toises-

ta huolehtimisen sekä lähimmäisen rakkauden. (Pajukangas-Viitanen – Viitanen 1999.) 

 

Kätilö on vastuussa omasta toiminnastaan, mikä tarkoittaa kätilön oikeutta tehdä itse-

näisiä päätöksiä sekä niiden tietojen ja taitojen omaamista, joita kätilöntyössä tarvitaan.  

Jatkuvuuden periaate käsittää kätilön työskentelyn suunnitelmallisuuden, tavoitteelli-

suuden ja koordinoidun yhteistyön, joiden tarkoituksena on siirtää tieto asiakkaan hoi-

dosta muille asiakkaan hoitoon osallistuville. Perhekeskeisyys hoitotyössä tarkoittaa 

asiakkaan perheen tai muiden läheisten ottamista huomioon hoitotyössä. Perhe tai 

läheiset saavat olla mukana hoitoprosesseissa ja saavat kaiken tarvittavan tiedon ja 

tuen asiakkaan toiveita kunnioittaen. Omatoimisuudella tarkoitetaan yksilön omasta 

aloitteesta tehtyjä toimia, joiden avulla hän pyrkii elämälleen asettamiin ja terveyttä 
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edistäviin päämääriinsä. Kätilön tehtävänä on tukea aktiivisesti sekä tiedollisesti että 

taidollisesti asiakasta sekä tämän perhettä ja auttaa heitä tunnistamaan omien toimin-

tojensa seuraukset. (Pajukangas-Viitanen – Viitanen 1999.) 

 

7.4.2 Etiikka perhevalmennuksen näkökulmasta 
 

Yksi kätilön työssä harjoitettava osa-alue on seksuaali- ja lisääntymisterveys.  Projek-

timme osana toteutimme ehkäisyyn liittyvän puheenvuoron Järvenpään neuvolan per-

hevalmennustilaisuudessa. Puheenvuoro piti sisällään synnytyksen jälkeisen ehkäisyn 

sekä lyhyen esittelyn projektissamme. Puheenvuoroamme kätilöopiskelijoina ohjasivat 

kätilön ammattietiikka ja eettiset periaatteet (Pajukangas-Viitanen – Viitanen 1999). 

Raskaudenehkäisy voi olla joillekin hyvin henkilökohtainen asia, joten emme puheen-

vuorossamme halunneet raskaana olevien ja näiden perheen kokevan ahdistusta tai 

negatiivisia tunteita raskaudenehkäisyä tai perhevalmennusta kohtaan. 

 

Päätimme, ettemme osallista perhevalmennukseen osallistujia esitykseemme, koska 

esitysaikamme oli hyvin rajallinen. Emme myöskään halunneet kenenkään kokevan, 

että puutumme osallistujien henkilökohtaisiin asioihin kysymällä esimerkiksi heidän 

ehkäisyasioistaan muiden kuullen. Teimme esityksemme kuulijoille sopivaksi esimer-

kiksi olemalla käyttämättä liian ammattimaista sanastoa. Puhuimme asioista kuitenkin 

niiden oikeilla nimillä, sillä tarkoituksena ei ollut aliarvioida perhevalmennukseen osal-

listujia. Halusimme esityksemme olevan asiakaslähtöinen ja suunnattu suoraan kuuli-

joille. 

 

7.5 Itsearviointi 
 

Arvioimme opintojaksolle annettujen kriteerien mukaisesti ryhmämme toimintaa ja pro-

jektimme onnistumista ryhmänäkökulmasta. Olemme soveltaneet kiitettävästi muun 

muassa opintojakson tenttimateriaalista opittuja projekti- ja verkkotyöskentelyn perus-

teita. Laadimme suositellut projekti-ja viestintäsuunnitelmat. Lisäksi tavoitteiden asette-

lu oli asianmukainen ja realistinen. Pyrimme ottamaan hyödynsaajan toiveet ja tarpeet 

huomioon ja siinä olemme mielestämme onnistuneet kiitettävästi. Projektimme on toi-

minut sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kansainvälisyyttä projektissamme edus-

taa tekemämme esitteen käännöstyö, jolloin voimme saavuttaa neuvolan asiakkaista 

myös ne, jotka suomen sijasta puhuvat ruotsia, englantia tai venäjää. 



36 

  

 

Projektin toteutusvaiheessa työnjakomme oli tasapuolinen. Projektiryhmämme jäsenet 

pääsivät hyödyntämään omaa osaamistaan ja kehittämään taitojaan uusilla osa-

alueilla. Työskentelyn jako vastuualueittain toi työskentelyyn tehokkuutta ja selkeyttä. 

Toisaalta kaikki eivät olleet täysin ajan tasalla muiden vastuualueiden toiminnasta, mut-

ta tätä pyrittiin paikkaamaan tehokkaalla viestinnällä. Viestintä ryhmämme sisällä toimi 

sulavasti ja “tekstin sulauttaminen toisiinsa”-yhteiskirjoitustyyli Google Docs-palvelussa 

oli meille sopiva toteutustapa. 

 

Olemme tehneet jatkuvaa arviointia koko projektin ajan. Projektin arvioinnin yhteydessä 

pystyimme hyvin reflektoimaan projektin onnistumista ja toteutumista kriittisesti. Erityi-

sesti aikataulutukseen olisi voitu alussa kiinnittää vielä enemmän huomiota ja jättää 

väljyyttä muutoksille. 

Ryhmätoiminnasta olemme oppineet projektin aikana todella paljon. Olemme pystyneet 

hyödyntämään erilaista osaamista ryhmän sisällä ja olemme jakaneet osaamistamme 

myös toisille. Toimimme seitsemän hengen ryhmässä ja tämä toi toimintaamme sekä 

vahvuutta että pientä hankaluutta. Ajoittaisia erimielisyyksiä esiintyi, mutta yhdessä 

onnistuimme aina keksimään ongelmakohtiin ratkaisun. Toimintamme oli jatkuvasti 

suunnitelmallista: sovimme aina seuraavan tapaamisen sisältöineen hyvissä ajoin. 

Kaikkien mielipiteet otettiin huomioon, suurimmat päätökset on tehty hyvässä yhteis-

ymmärryksessä ja kaikista ideoista on voitu keskustella avoimesti. Tiimityöskentelystä 

voi tuskin koskaan oppia liikaa, tämä projekti on ollut varmasti meille kaikille hyödyksi. 

 

Olemme kehittyneet neuvottelukulttuurin tulkitsemisessa ja rakentamisessa projektin 

aikana. Eri asiantuntijoiden ehdottaessa erilaisia ratkaisuja esitteen sisältöön liittyen 

olemme joutuneet tarkkaan harkitsemaan valintojamme. Olemme perustelleet joitakin 

valintoja sillä, että yhteistyötahomme haluamat linjaukset ovat ensisijaisia. Emme kui-

tenkaan sivuuttaneet eriäviä muutosehdotuksia vaan neuvottelimme asiasta yhteistyö-

tahon kanssa. 

 

Projektin aikana olemme kehittyneet myös asiantuntijaosaamisen saralla. Olemme 

keränneet tietoa sekä teoreettista viitekehystä että esitettämme varten. Moniasiantunti-

juutta olemme hyödyntäneet innovaatioprojektimme jokaisessa työvaiheessa. Esitteen 

tekeminen oli meille uutta, joten sen toteuttamisessa meillä oli paljon opittavaa. 
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Innovatiivisuus on ollut tärkeä tekijä projektimme jokaisessa vaiheessa. Tartuimme 

aiheeseen, joka on yhteiskunnallisesti tärkeä ja ajankohtainen. Lopputulokseen voim-

me olla tyytyväisiä ja mikä tärkeintä, onnistuimme vastaamaan yhteistyökumppanimme 

tarpeisiin. Uskomme, että kehittämämme esite on tulevaisuudessa oikeassa käytössä 

Järvenpään neuvolassa ja siitä on hyötyä neuvolan asiakkaille. Näin ollen olemme eri-

tyisen iloisia siitä, että tämän innovaatioprojektin aikana loimme yhdessä jotakin hyö-

dyllistä terveydenhuoltoon, joka voi olla taas lähtökohta jollekin uudelle innovaatiolle 

raskauden ehkäisyn alueella. 

 

7.6 Viestinnän toteutuminen 
 

Projektin viestintä toteutui pääasiassa viestintäsuunnitelman mukaisesti. Olimme yh-

teydessä yhteistyötahoomme Järvenpään neuvolaan suunniteltua enemmän selvit-

tääksemme esitteen sisältöön liittyviä asioita. Päätimme myös tehdä toisen kommen-

tointikierroksen esitteelle, jonka vuoksi olimme asiantuntijatahoihin yhteydessä alkupe-

räistä suunnitelmaa enemmän. 

  

Kokonaisuudessaan viestintä sujui projektin aikana hyvin. Ryhmän sisällä Facebook-

ryhmän käyttäminen osoittautui hyväksi yhteydenpitovälineeksi kasvokkain tapahtunei-

den tapaamisten välillä. Google Docsissa pidetyt pöytäkirjat toimivat tiedotusvälineenä 

siitä mitä erilaisissa tapaamisissa oli sovittu ja mitkä olivat ryhmän jäsenten vastuualu-

eet projektin kussakin vaiheessa. Tärkeintä yhteydenpitoa projektiryhmän välillä olivat 

kuitenkin kasvokkain tapaamiset, joissa päätettiin yhdessä projektin erilaisista osa-

alueista. 

  

Yhteistyötahoon sekä asiantuntijoihin olimme yhteydessä lähinnä sähköpostitse. Jär-

venpään neuvolassa kävimme myös paikanpäällä sopimassa heidän kanssaan siitä, 

mitä he esitteeltä ja projektilta toivoivat. Tämä tapaaminen heidän kanssaan oli hyvä 

alku esitteen tekemiselle. Sähköpostiviestintä eri tahojen kanssa on toiminut viestinnän 

välineenä hyvin. Joskus väärinymmärryksiä ja vastaamattomia kysymyksiä on tullut, 

mutta nämä on saatu selvitettyä hyvässä hengessä. Raskaana olevien kohderyhmään 

jokainen projektiryhmän jäsen oli yhteydessä valitsemallaan tavalla, ja jokainen heistä 

lähetti kommenttinsa esitteestä sähköpostitse. 

  

Projekti julkistettiin Metropolian Tukholmankadun toimipisteen aulassa pidetyillä inno-

vaatiomarkkinoilla 13.5.2015. Esitettä ja aihetta esittelimme myös Järvenpään neuvo-
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lan perhevalmennuksessa 12.5.2015. Tällöin esitettä ei vielä jaettu odottaville perheille, 

vaan jako tapahtuu projektin loputtua terveydenhoitajien kautta. 

 

 

7.7 Pohdinta ja ehdotukset jatkotoimenpiteistä 
 

Kokonaisuudessaan projektityhmällemme jäi projektista tunne, että saimme aikaan 

jotain tärkeää ja hyödyllistä. Mielestämme työmme oli myös innovatiivinen ja siinä oli 

erilainen lähestymistapa aiheeseen kuin esimerkiksi lääkeyhtiöiden esitteissä. Pyrimme 

tekemään esitteestä mahdollisimman houkuttelevan ja asiakasta henkilökohtaisesti 

koskettavan. Vaikka innovaatioprojekti vaatikin paljon aikaa ja resursseja, koemme 

päässeemme tavoitteisiimme. Myös koko prosessi ja sen vaiheet ovat olleet opettavai-

sia, ja juuri niiden kautta pääsimmekin haluamaamme lopputulokseen.  

 

Perhevalmennuksen toteuttaminen onnistui mielestämme hyvin annetun esitysajan 

rajallisuuteen nähden. Perhevalmennukseen osallistujat ottivat meidät hyvin vastaan. 

Kuulijat tosin vaikuttivat olevan kiinnostuneempia kyseisen perhevalmennuskerran 

muista aiheista, kuten synnytyksen kulun läpikäymisestä, koska nuo aiheet olivat heille 

ajankohtaisempia.  Olimme kuitenkin kokonaisuudessaan tyytyväisiä esitykseemme, 

sillä saimme kerrottua esitteestämme ja muistutettua osallistujia synnytyksen jälkeises-

tä raskauden ehkäisystä.  

 

Innovaatioprojektien esittelypäivä oli positiivinen kokemus: oli mielenkiintoista päästä 

kuulemaan myös muiden mielipiteitä toteuttamastamme projektista. Mielestämme päi-

vä oli kokonaisuudessaan onnistunut. Saimme vierailijoilta hyvää palautetta valitse-

mamme aiheen tärkeydestä ja ajankohtaisuudesta sekä esitteen sisällöstä. Aiheelle 

toivottiin enemmän näkyvyyttä neuvoloissa.  Vierailijat olivat myös kiinnostuneita esillä 

olleista ehkäisyvälineistä. 

  

Projektissa toteuttamamme esite keskittyy erityisesti naisnäkökulmaan, joten odottavan 

perheen miesnäkökulma jäi vähemmälle huomiolle. Jatkossa olisi hyvä toteuttaa esi-

merkiksi vastaava esite juuri miehille suunnattuna. Mahdollisuutemme kääntää esitettä 

eri kielille olivat rajoitetut oman osaamisemme mukaisesti: käänsimme esitteen ruotsik-

si, englanniksi ja venäjäksi. Tarvetta kyseiselle esitteelle myös muilla kielillä löytyy 

varmasti, joten yhtenä jatkotoimenpiteenä voisimme antaa ehdotuksen myös muille 

käännöksille. 
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Esitettä tehdessämme saimme ehdotuksia lisätä tietoa myös parisuhteesta ja seksuaa-

lisuudesta. Jouduimme rajaamaan nämä aiheet pois rajallisen ajan ja esitteen asette-

lun vuoksi, joten jatkossa olisi hyvä tehdä esite myös näistä aiheista. Esimerkiksi esite-

sarja synnytyksen jälkeiseen aikaan liittyen voisi olla käyttökelpoinen. Synnytyssairaa-

loiden tutustumiskäynnit vähenevät ja monia toimintoja tiivistetään, joten asiakkaiden 

tietoutta voitaisiin lisätä aiheeseen liittyvillä esitteillä. 

  

Toteutimme esitteen raskauden ehkäisystä synnytyksen jälkeen, ja aihe on ajankohtai-

nen ympäri maata. Koska toimimme yhteistyössä vain Järvenpään neuvolan kanssa, 

esite tulee ainoastaan Järvenpään neuvoloiden käyttöön. Aihe on kuitenkin valtakun-

nallisesti todella merkittävä, joten suuremman mittakaavan yhteistyö voisi tuottaa esit-

teen kaikkien Suomen neuvoloiden käyttöön. 
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