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1 JOHDANTO 

 

Lastenneuvolatoimintaa ohjaavat periaatteet ovat perhekeskeisyys, asiakaslähtöisyys, 

yhteisöllinen terveyden edistäminen, laatu ja vaikuttaminen neuvolatyössä. Lastenneu-

volatoiminta on voimavara- ja perhelähtöistä ja sen keskeisin päämäärä on lapsen edun 

valvonta. Terveydenhoitaja on perheiden asiantuntija, vastaten hoitotyön laadusta ja 

ajantasaisuudesta. (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille 2004, 18; 

Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Suuntaviivat lastenneuvolatoiminnan järjestämi-

sestä kunnille 2004, 16-20; Lindholm 2009, 113,115-116). 

 

Neuvolatyön perusta on luottamus ja jatkuvuus. Neuvolatyöntekijä, esimerkiksi tervey-

denhoitaja, tekee työtä omalla persoonallaan. Perheiden kannalta parasta on, että neuvo-

lahenkilökunta on vakituista ja sijaisia käytetään vain poikkeustapauksissa. Perehdytet-

tävän on tärkeää tietää työtehtäviinsä kohdistuvat odotukset sekä oma vastuualueensa 

työyhteisön toiminnassa. Perehdyttämisellä on tärkeä rooli neuvolatoiminnan turvalli-

suuden ja laadun takaamiseksi. (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Suuntaviivat las-

tenneuvolatoiminnan järjestämisestä kunnille 2004, 65-66; Mäntynen & Penttinen 2009, 

2, hakupäivä 9.3.2015.)  

 

Terveyden edistämisen tarkoitus on vahvistaa ja ylläpitää terveyttä suojaavia tekijöitä, 

tunnistaa ja ehkäistä terveyttä uhkaavia tekijöitä sekä sairauden riskitekijöitä ja terveys-

ongelmia. Terveyden edistäminen on myös jo olemassa olevan sairauden tai vamman 

aiheuttaman toimintakyvyn rajoitusten ehkäisemistä terveyttä parantaen ja tukien.  Las-

tenneuvolassa terveyden edistäminen on muun muassa huomion kiinnittämistä ter-

veemmän elämän edellytyksiin sekä perheen taitoon valita terveyttä edistäviä vaihtoeh-

toja. (Haarala & Mellin 2008, 41.) 

 

Opinnäytetyön aihe saatiin syksyllä 2013 Kemin neuvoloiden osastonhoitajalta Pirjo 

Leinoselta. Kemin lastenneuvoloissa ei ollut perehdyttämiskansiota. Alkuperäisenä tar-

koituksena oli tehdä perehdyttämiskansio Kemin Sauvosaaren lastenneuvolalle. Yhteis-

työpalavereissa keskusteltiin kansion sisällöstä ja sisällön laajuudesta. Projekti sai uu-

den suunnan ja perehdyttämiskansion sijasta alettiin keskittyä perehtymismateriaalin 

tuottamiseen, joka toimisi yleisperehdytyksen rinnalla. Koska kansiossa ei ole asiaa 
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yleisperehdytyksestä, kuten työvaatteista, -ajoista tai organisaatiosta, se soveltuu kaik-

kien lastenneuvoloiden käyttöön Kemin alueella. Projektin ulkopuolelle rajattiin muu 

neuvolatoiminta.  

 

Projektin teoreettisessa viitekehyksessä keskeisiä käsitteitä ovat perhelähtöisyys, lasten-

neuvolatoiminta, terveyden edistäminen ja perehdyttäminen. Projektin tarkoituksena oli 

tehdä perehtymiskansio Kemin lastenneuvoloiden uusille työntekijöille ja opiskelijoille. 

Tavoitteena oli aiheeseen liittyvän tutkimustiedon ja kirjallisuuden avulla saada aikaan 

helposti ymmärrettävä, laadukas ja selkeä perehtymiskansio, jota käytetään uuden työn-

tekijän ja opiskelijan perehdyttämisessä. Perehtymiskansion tavoitteena on toimia työ-

välineenä hyvän hoidon ja asiakaspalvelun takaamiseksi, perheiden ja lasten parhaaksi. 

 

Projektiryhmään kuuluivat Lapin ammattikorkeakoulun Kemin kampuksen terveyden-

hoitajaopiskelijat Essi Juntti, Jonna Määttä ja Rita Vallo. Projektin ohjauksesta vastasi-

vat lehtorit Kaisa Holma ja Raija Luutonen.  
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2 PERHELÄHTÖINEN LASTENNEUVOLATOIMINTA 

 

Perhelähtöisyys on perheen huomioimista samalla, kun keskitytään ensisijaiseen asiak-

kaaseen, eli lapseen. Lapsi ei kuitenkaan voi hyvin, jos koko perhe ei voi hyvin, joten 

neuvolassa on keskityttävä myös koko perheeseen auttaen vanhempia tunnistamaan 

voimavaransa. Perheen asiakkuus on siis koko perheen mielipiteiden ja näkemysten 

kuuntelemista. On tärkeää, että käynneillä keskustelujen aiheina ovat vanhempien esiin-

tuomat asiat, mutta myös lapsen mielipiteille ja näkemyksille on annettava arvoa. Apu-

na keskustelussa käytetään muun muassa voimavaralomakkeita, joiden tarkoituksena on 

helpottaa keskustelua vaikeistakin asioista. Perheen kulttuuritausta, tottumukset ja tavat 

sekä ympäristö on otettava keskusteluissa huomioon. Perhelähtöisessä toiminnassa 

myös perheen sosiaalisella verkostolla on suuri merkitys. Tärkeää on tuoda palvelut ja 

tuki mahdollisimman helposti saataville. Lastenneuvolassa halutaan vastata vanhempien 

odotuksiin ja tukea vanhemmuutta monipuolisesti. Isyyttä koskeviin asioihin ja isyyden 

tukemiseen tulisi panostaa, koska siihen liittyvät asiat saattavat jäädä toissijaisiksi asi-

akkuussuhteissa. (Laatikainen & Wikström 2011, 125-126; Lastenneuvola lapsiperhei-

den tukena, Opas työntekijöille 2004, 22-23; Paavilainen 2009, 363-364; Perhelähtöinen 

suunnittelu 2014, hakupäivä 15.1.2015.) 

 

Lastenneuvolatyön keskeisin päämäärä on lapsen edun valvonta, jonka saavuttaminen 

vaatii varhaista puuttumista lapsen kehitystä uhkaaviin tekijöihin. Lastenneuvolatyön 

tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen terveyden, erityistä tukea tarvitsevien perheiden 

hyvinvoinnin sekä perheiden välisen tasa-arvon parantaminen. Lastenneuvolassa on py-

rittävä tukemaan vanhempia ja lasta vastavuoroisen kiintymyssuhteen muodostamisessa 

jo varhain ja auttaa luomaan myönteinen käsitys lapsesta ja vanhemmista itsestään van-

hempina. Neuvolassa tuetaan vanhempia terveyttä edistävissä valinnoissa sekä parisuh-

teesta ja vanhemmuudesta huolehtimisessa siten, että he kykenevät huolehtimaan lap-

sestaan ja lapsen kehityksestä. Lastenneuvolan tavoitteena on myös järjestää vanhem-

mille vertaistukea muilta vanhemmilta heidän niin halutessaan. Toiveena on saada van-

hemmat osallistumaan neuvolapalveluiden kehittämiseen. (Lindholm 2009, 113, 116; 

Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Suuntaviivat lastenneuvolatoiminnan järjestämi-

sestä kunnille 2004, 16-18.) 
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YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen yhteinen tavoite on luoda maailmasta lapselle so-

piva paikka. Suomessa on käynnissä Terveys 2015 –kansanterveysohjelma, jonka lapsia 

koskevina tavoitteena ovat: ”Lasten hyvinvointi lisääntyy, terveydentila paranee ja tur-

vattomuuteen liittyvät oireet ja sairaudet vähenevät merkittävästi.” Myös eriarvoisuuden 

väheneminen ja heikompiosaisten väestöryhmien hyvinvoinnin ja tasa-arvoisuuden pa-

rantaminen ovat kansanterveysohjelman tavoitteita. (Terveys 2015 –

kansanterveysohjelma 2001, 3, hakupäivä 15.1.2015; Lastenneuvola lapsiperheiden tu-

kena. Opas työntekijöille 2004, 27.) 

 

Lastenneuvolan tehtävät lapsen ja perheen tasolla ovat, että vanhemmat saavat heille 

parhaiten soveltuvalla tavalla ajantasaista ja tutkimukseen perustuvaa tietoa lapseen, 

perheeseen ja näiden terveyden edistämiseen liittyvistä asioista. Lastenneuvolatoimin-

nan tarkoitus on tukea ja vahvistaa vanhemmuutta ja parisuhteen toimivuutta. Lasten-

neuvolan tarkoituksena on myös vanhempien tukeminen turvalliseen lapsilähtöiseen 

kasvatustapaan ja lapsen psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen elämän sekä tunne-elämän 

kehityksen seuraaminen. Lastenneuvolatoiminnan tarkoituksena on myös puuttua mah-

dollisimman varhain lapsen terveyttä uhkaaviin tekijöihin. Tarvittaessa lastenneuvola 

ohjaa lapsen ja perheen muiden terveydenhuollon ammattilaisten hoitoon. (Lastenneu-

vola lapsiperheiden tukena. Suuntaviivat lastenneuvolatoiminnan järjestämisestä kunnil-

le 2004, 17.) 

 

Lastenneuvolan palvelut on järjestettävä ja koordinoitava osaksi perhepalveluverkostoa. 

Näin pystytään turvaamaan monialainen yhteistyö ja jatkuvuus perheiden saamille pal-

veluille. Lastenneuvolassa seurataan ja arvioidaan neuvolatoiminnan tuloksia, toiminta-

prosesseja ja – edellytyksiä. Lastenneuvolatoiminnan avulla halutaan vähentää tervey-

den eriarvoisuutta kohdistamalla tukea niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Lastenneuvo-

lassa osallistutaan pitkäaikaissairaan ja vammaisen lapsen hoidon järjestämiseen. Teh-

tävänä on myös neuvolapalveluiden kehittäminen ja henkilökunnan ammattitaidon yllä-

pitäminen. Lastenneuvolassa ylläpidetään rokotussuojaa rokotusten avulla. (Lastenneu-

vola lapsiperheiden tukena. Suuntaviivat lastenneuvolatoiminnan järjestämisestä kunnil-

le 2004, 17-18.) 
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Terveyskeskuksen tasolla lastenneuvolan tehtävänä on perehtyä oman vastuualueensa 

perheisiin ja heidän elinoloihinsa sekä varmistaa, että vanhemmat saavat riittävästi ver-

taistukea ja osallistuvat neuvolapalveluiden kehittämiseen. Kunnan ja yhteiskunnan ta-

solla lastenneuvolan tehtävänä on lapsiperheille tarkoitettujen palveluiden ja perheitä 

koskevan suunnittelun tunteminen ja niihin vaikuttaminen. Pitkän tähtäimen tavoitteena 

on, että terveyden ja vanhemmuuden voimavarat ovat seuraavalla sukupolvella nykyistä 

paremmat. Yksi tärkeä tavoite lastenneuvolan toiminnassa on lasten ja nuorten mielen-

terveyshäiriöiden vähentyminen. (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Suuntaviivat 

lastenneuvolatoiminnan järjestämisestä kunnille 2004, 16-18.) 

 

Kemin laajan hyvinvointikertomuksen mukaan Kemissä vuonna 2008 0-17 –vuotiaiden, 

kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus on ollut kuntien korkeimpia. Perheiden hy-

vinvointi on kuitenkin parantunut, sillä vuodesta 2008 alkaen sijoitettujen lasten osuus 

on pienentynyt tasaisesti. Syinä perheiden hyvinvoinnin paranemiseen ovat olleet muun 

muassa avohuollon ja ennalta ehkäisevän perhetyön kehittäminen sekä uudelleenorgani-

sointi. Perheet kokevat perherakenteista ja erilaisista vaikeuksista huolimatta turvalli-

suuden, henkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja terveyden hyvänä. (Kemi: Laaja hy-

vinvointikertomus 2013-2016, hakupäivä 6.2.2015.) 

 

 

2.1 Terveydenhoitotyön perusta lastenneuvolassa 

 

Lastenneuvolatoimintaa ohjaa lainsäädäntö. Keskeisimmät lastenneuvolatyöhön liittyvät 

lait ovat Suomen perustuslaki, kansanterveyslaki, kuntalaki ja terveydenhuoltolaki. Ter-

veydenhuoltolain 15. pykälän mukaan kunnan täytyy järjestää alueensa raskaana olevil-

le naisille, lasta odottaville perheille ja alle kouluikäisille lapsille sekä heidän perheel-

leen neuvolapalvelut. (Äitiys- ja lastenneuvolan keskeinen lainsäädäntö 2014, hakupäi-

vä 5.2.2014.) 

 

Neuvolassa henkilökunnan turvana on työturvallisuuslaki. Työturvallisuuslain tarkoitus 

on parantaa työpaikkojen työympäristöä ja muita työolosuhteita siten, että työntekijöi-

den työkyky pystytään säilyttämään ja turvaamaan. Lain on myös tarkoitus ennaltaeh-

käistä työssä tapahtuvia tapaturmia ja työstä johtuvia sairauksia eli ammattitauteja sekä 
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muita työstä aiheutuvia terveyshaittoja. (Työturvallisuuslaki 738/2002 1 §, hakupäivä 

5.2.2014.) Jokainen työpaikalla tapahtuva tapaturma kertoo siitä, että työpaikan turvalli-

suuden huolehtimisessa on puutteita. Työpaikalla on mietittävä, miten tapaturmia ja 

vaaratilanteita pystytään ennaltaehkäisemään. (Tapaturmien ehkäisy 2013, hakupäivä 

7.2.2014.) 

 

Neuvolatoiminnan periaatteet perustuvat terveyspoliittisiin lausuntoihin, säädöksiin se-

kä tutkimuksiin vanhempien odotuksista ja toiveista. Neuvolahenkilökunnan tulee poh-

tia ja keskustella neuvolan toimintaa ohjaavista periaatteista keskenään ja vanhempien 

kanssa. Mitä tietoisempia henkilökunta ja neuvolan asiakkaat ovat periaatteista, sitä pa-

remmin voidaan kehittää neuvolan palveluiden laatua ja johdonmukaisuutta. Neuvola-

toiminnan periaatteet ja arvot ovat yksi laadun arvioinnin lähtökohta. Toimintaa ohjaa-

vat periaatteet ovat perhekeskeisyys, asiakaslähtöisyys, yhteisöllinen terveyden edistä-

minen, laatu ja vaikuttaminen neuvolatyössä. (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. 

Suuntaviivat lastenneuvolatoiminnan järjestämisestä kunnille 2004, 18–20.) Kemin 

kaupungin hyvinvointikertomuksen mukaan kaupungin arvoja ovat ”avoimuus, luovuus, 

suvaitsevaisuus, taloudellisuus ja turvallisuus”. Lastenneuvolan ja Kemin kaupungin 

arvot ja periaatteet luovat pohjan lastenneuvolatoiminnalle Kemissä. (Kemi: Laaja hy-

vinvointikertomus 2013-2016, hakupäivä 6.2.2015.) Terveydenhoitajan työn eettiseen 

perustaan kuuluu kunnioittaa asiakkaan ihmisarvoa, itsemääräämisoikeutta ja yksilölli-

syyttä, arvostaa erilaisuutta, toimia luottamuksellisesti, kantaa vastuuta lähimmäisestä ja 

kunnioittaa ihmisiä tasavertaisina. Työtä ohjaa myös Suomen sairaanhoitajaliiton eetti-

nen ohjeistus. (Haarala & Tervaskanto-Mäentausta 2008, 24-25.) Vuonna 2012 on aloi-

tettu terveydenhoitajan eettisten ohjeiden valmistelu (Ylönen 2014, 10). 

 

Neuvolassa terveydenhuollon ammattihenkilöä ja hoitoalan harjoittelijoita sitoo salassa-

pito- ja vaitiolovelvollisuus. Salassa pidettäviä tietoja ei tule paljastaa suullisesti tai 

esimerkiksi jättämällä asiakirjoja ulkopuolisten saataville. Se velvoittaa viranomaisen 

palveluksessa, virassa tai määräaikaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä pitämään tehtä-

vänsä tai asemansa perusteella saadun salaisuuden. Velvollisuus jatkuu myös työsuhteen 

päätyttyä. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559 17 §, hakupäivä 

21.11.2014; Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus 2014, hakupäivä 20.11.2014.)  
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Lastenneuvolassa työn tukena käytetään muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

toksen Menetelmäkäsikirjaa terveystarkastuksista lastenneuvolassa ja kouluterveyden-

huollossa ja Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaa opasta työntekijöille. (Hakuli-

nen-Viitanen & Laatikainen & Mäki & Wikström 2011, 3; Lastenneuvola lapsiperhei-

den tukena. Opas työntekijöille 2004, 9.) 

 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785 12 §, hakupäivä 11.9.2014) vel-

voittaa terveydenhuollon ammattihenkilöä merkitsemään potilaskertomuksiin olennai-

sen ja laajuudeltaan riittävän tiedon hoidon järjestämisestä, suunnittelusta ja toteutuk-

sesta turvatakseen hoidon seurannan. Sähköisten asiakirjojen on muodostettava ehyt ja 

järkevä asiakirjakokonaisuus. Myös lastenneuvolassa sähköiseen potilaskertomukseen 

kirjataan asiakkaan tiedot, suunnitelma ja kokonaisarvio (4kk (laaja) 2014, hakupäivä 

27.8.2014). Standardoitu sähköinen hoitotyön kirjaaminen perustuu hoitotyön proses-

siin, vaikka sen käyttö hoitotyössä vaihteleekin potilaiden välillä (Häyrinen & Lammin-

takanen & Saranto 2010, 554, hakupäivä 19.8.2014). (Sosiaali- ja terveysministeriön 

asetus potilasasiakirjoista 298/2009 2§, hakupäivä 19.8.2014; Hakulinen-Viitanen & 

Hietanen-Peltola & Hastrup & Wallin & Pelkonen 2012, 74.) 

 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella on käytössä Pegasos-potilastietojärjestelmä 

(Potilastietojärjestelmät 2015, hakupäivä 9.2.2015). Pegasokseen kirjattaessa käytetään 

SPAT-luokitusta (Perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitus), jonka tarkoituk-

sena on kuvata käynnin sisältöä ja tehtyjä toimenpiteitä. (Mäki 2011, 15; Mölläri & 

Saukkonen 2015, 39, hakupäivä 9.2.2015.) Avoterveydenhuollossa on käytössä Avo-

HILMO-hoitoilmoitusrekisteri, josta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää vuosittain 

henkilötunnuksellisia potilastietoja (Mölläri ym. 2015, 8, hakupäivä 9.2.2015).  

 

Hoitotietojen rakenteisella kirjaamisella tarkoitetaan asiakkaan hoidon kuvaamista säh-

köisessä potilaskertomusjärjestelmässä hoidollisen päätöksenteon eri vaiheissa. Hoito-

työn prosessin vaiheisiin kuuluu hoidon tarpeen määrittäminen, suunnittelu, toteutus ja 

arviointi. Hoitotyön kirjaamisen muodostavat rakenteiset ydintiedot eli Finnish Care 

Classification (FinCC) -luokituskokonaisuus, termistöt ja niitä täydentävät tekstit. 

FinCC –luokitus muodostuu suomalaisesta hoidon tarveluokituksesta SHTaL (3.0), 

suomalaisesta hoitotyön toimintoluokituksesta SHTol (3.0) ja suomalaisesta hoidon tu-



12 

 

loksen tilan luokituksesta SHTuL (1.0) (Ensio & Kinnunen & Liljamo 2012, 10, haku-

päivä 27.8.2014.).  

 

Rakenteisella kirjaamisella yhdenmukaistetaan kirjaamista asiakastyössä. Sen avulla 

mahdollistetaan valtakunnallisesti se, että eri organisaatioissa tai tietojärjestelmissä laa-

ditut asiakirjat voidaan siirtää yhteensopivien ja tietoturvallisten sähköisten järjestel-

mien välillä. Rakenteinen kirjaaminen helpottaa myös olennaisen tiedon kirjaamista se-

kä löytämistä toisten työntekijöiden kirjaamista merkinnöistä potilaiden asiakirjoihin. 

Rakenteisen kirjaamisen avulla asiakirjoista saadaan samankaltaisia ja myös asiakkaan 

on helpompi lukea niitä. AvoHILMO:n tavoitteena on yhdenmukaistaa tietorakenteita. 

Häyrisen ym. (2010, 559, hakupäivä 19.8.2014) tekemän tutkimuksen mukaan kirjaami-

sessa käytetään standardoitua termistöä. Epäjohdonmukaisuuksia esiintyy kuitenkin sil-

loin, jos kirjaamisessa käytetään eri luokituksia. Tutkimuksesta selviää, että terveyden-

huollon ammattilaiset tarvitsevat lisäkoulutusta hoitotyön prosessin kirjaamiseen. Tut-

kimustulosten valossa voidaan päätellä, että termistön käyttäminen lisäisi potilasturval-

lisuutta ja parantaisi itse kirjaamista. (Asiakastiedon rakenteinen kirjaaminen 2013, ha-

kupäivä 19.8.2014; Häyrinen ym. 2010, 562, hakupäivä 19.8.2014; Mölläri ym. 2015, 

hakupäivä 9.2.2015; Saranto & Sonninen 2007, 13.) 
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2.2 Terveyden edistäminen 

 

Terveyden määritelmä on yksinkertaisimmillaan sairauden poissaoloa. WHO:n mukaan 

terveyden edistämisen näkökulmasta terveys on keino tai voimavara, joka mahdollistaa 

yksilöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti hyödyllisen elämän. (Terveyden edistämisen 

eettiset haasteet 2008, 9, hakupäivä 11.2.2015.) Terveyden edistämisellä parannetaan 

yksilöiden ja yhteisöjen terveydentilaa, korostetaan terveyden merkitystä, tuetaan ja 

edistetään terveyttä sekä nostetaan esille terveyteen liittyviä kysymyksiä. Tavoitteena 

on, että ihmisten vaikutusmahdollisuudet omaan ja ympäristön terveyteen paranevat. 

(Lindholm 2009, 20.) 

 

Terveyden edistämiseen on kaksi näkökulmaa: promotiivinen ja preventiivinen näkö-

kulma. Promotiivisesta näkökulmasta terveyden edistämisellä vahvistetaan ja ylläpide-

tään terveyttä suojaavia tekijöitä. Preventiivisestä näkökulmasta terveyden edistäminen 

on terveyttä uhkaavien tekijöiden ehkäisemistä. Preventiivisellä terveydenedistämistyöl-

lä on kolme tasoa: primaari-, sekundaari sekä tertiaaripreventio. Primaaripreventiolla 

tarkoitetaan sairauden riskitekijöiden ja terveysongelmien ennaltaehkäisyä. Primaari-

prevention työmenetelmiä ovat esimerkiksi rokottaminen ja terveyskeskustelu. Sekun-

daaripreventiolla tarkoitetaan sairauksien, oireiden ja riskien tunnistamista niiden ehkäi-

semiseksi mahdollisimman varhain. Työmenetelmiä ovat muun muassa varhainen puut-

tuminen ja perheiden tukeminen. Tertiaaripreventio on sairauden tai vamman aiheutta-

man toimintakyvyn rajoitusten ehkäisemistä ja olemassa olevan terveyden parantamista 

ja ylläpitämistä. Tertiaariprevention työmenetelmiä ovat esimerkiksi kuntoutus ja itse-

näistä selviytymistä tukeva kuntouttava työote. (Haarala ym. 2008, 41.) 

 

Neuvolat ovat mukana terveydenedistämistyössä mutta lasten ja nuorten terveydenedis-

tämistyö kuuluu kaikille yhteiskunnallisille toimijoille. Yhteistyö on tarpeellista julki-

sen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä ja sisällä. Tälle on edellytyksenä moniam-

matillinen ja monitieteinen lähestymistapa sekä yhteinen pyrkimys taata tasa-arvoinen 

terveys lapsille ja nuorille. (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Suuntaviivat lasten-

neuvolatoiminnan järjestämisestä kunnille 2004, 19; Lindholm 2009, 20) 
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Neuvolassa terveyden edistäminen on muun muassa huomion kiinnittämistä terveem-

män elämän edellytyksiin sekä perheen taitoon valita terveyttä edistäviä vaihtoehtoja. 

Terveyskasvatus tarkoittaa valistamista, opettamista ja neuvonnan antamista. Se toimii 

tietopohjana terveellisille valinnoille. Yhtenä tavoitteena on löytää ja tukea asiakkaan 

omia voimavaroja. Edellä mainitut asiat edellyttävät kumppanuuden syntymistä esimer-

kiksi vanhemman ja terveydenhoitajan välille. Päämääränä on että vanhemmat ottavat 

vastuun omasta ja lapsensa terveydestä ja hyvinvoinnista. Neuvolassa terveyskasvatuk-

sessa käytetään perhekeskeistä työotetta. Vertion (2003, 142) mukaan asiantuntijan on 

ilmaistava mielipiteensä sitä kysyttäessä ja jos asiakas ei osaa kysyä, on häntä rohkais-

tava mieltä askarruttavan asian kysymiseen. Aiemmin terveydenhuollon asiantuntijoilla 

on ollut tapana ohjata tilannetta kyselemättä erityisemmin asiakkaan mielipidettä tai tah-

toa. (Lindholm 2009, 19-25; Terveyden edistämisen eettiset haasteet 2008, 34, hakupäi-

vä 11.2.2015; Vertio 2003, 142.) 

 

 

2.2.1 Neuvolan työmuodot 

 

Lastenneuvolassa on useita työmuotoja. Enimmäkseen tapaamiset ovat lapsen ja per-

heen terveystapaamisia, joihin kuuluu ohjaus ja neuvonta, seulontatutkimukset, rokot-

taminen sekä perheen tukeminen. Muita työmuotoja ovat myös eri ikäkausina ja eri 

elämäntilanteissa järjestettävä ryhmätoiminta sekä kotikäynnit. Ryhmäneuvola on jär-

jestämistavasta riippuen lähellä vanhempainryhmätoimintaa. Sen ei ole kuitenkaan tar-

koitus korvata sitä. Lastenneuvolassa tehdään lisäksi monialaista yhteistyötä eri tahojen 

kesken. (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille 2004, 39, 114, 117; 

Lindholm 2009,113.)  

 

Lastenneuvolatyö on osaltaan perheiden parissa tapahtuvaa ehkäisevää mielenterveys-

työtä. Työ voi olla henkisesti kuormittavaa, koska siinä käsitellään herkkiä, asiakkaan 

ihmisyyteen ja vanhemmuuteen liittyviä asioita. Lastenneuvolatyötä tehdään terveyden-

hoitajan oman persoonallisuuden lisäksi vankalla ammattitaidolla. (Lastenneuvola lap-

siperheiden tukena. Suuntaviivat lastenneuvolatoiminnan järjestämisestä kunnille 2004, 

64-65.) 
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Lastenneuvolan ydintyöpari on terveydenhoitaja ja lääkäri. Terveydenhoitaja on perhei-

den asiantuntija, vastaten hoitotyön laadusta ja ajantasaisuudesta. Kunnassa tulee olla 

lastenneuvolatyötä tekevä vastuulääkäri. Kokopäiväisessä lastenneuvolatyössä suositel-

laan vuosittain olevan 340–400 alle kouluikäistä lasta terveydenhoitajaa kohden. Koko-

päivätoimiselle lääkärille vastaava suositus on 2 800 lasta. Terveydenhoitajan lisäksi 

ainoastaan lääkäri tapaa jokaisen lastenneuvolan lapsen ja lapsen vanhemmat. Väestö-

vastuujärjestelmässä helpotetaan terveydenhoitajan jaksamista ja ammattitaidon ylläpi-

tämistä rajaamalla terveydenhoitajan työtä esimerkiksi lastenneuvolaan ja koulutervey-

denhuoltoon tai äitiys- ja lastenneuvolaan. (Lindholm 2009, 115.) 

 

Valtioneuvoston asetuksen (338/2011, 15§, hakupäivä 2.2.2015) mukaan terveydenhoi-

tajan tulee käydä ensimmäinen kotikäynti jo raskauden loppupuolella ja toinen, kun 

vauva ja äiti ovat kotiutuneet sairaalasta (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas 

työntekijöille 2004, 121). Molempien, sekä lasten- että äitiysneuvolan terveydenhoita-

jan, olisi hyvä tehdä kotikäynti vastasyntyneen perheeseen. Näin onnistuisi paremmin 

perheen ja yhteistyösuhteen rakentaminen. Kotikäynnillä voi tarvittaessa olla mukana 

toinen terveydenhoitaja, perhetyöntekijä, lastensuojelutyöntekijä tai psykiatrinen sai-

raanhoitaja. (Honkanen 2008, 306-308.) Kotikäynnit ovat perhelähtöisiä ja perhettä tu-

kevia työmuotoja. Lapsen kotiympäristöä ja kodin olosuhteita havainnoimalla voi saada 

tietoa perheen voinnista. Kotikäynnillä voi aistia helpommin perheen ilmapiiriä ja ih-

missuhteita. Kotona lapset ovat luontevampia ja varhaista vuorovaikutusta on helpom-

paa havainnoida. Ennen vauvan syntymää ja syntymän jälkeen tärkeimmäksi kotikäyn-

nin sisällön aiheeksi, on nostettu varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen. Kotikäynnillä 

esimerkiksi terveysneuvonnan tarpeet ja ohjaus tulevat konkreettisemmiksi. (Haarala & 

Honkanen. 2008, 306–307.) 

 

Neuvoloiden terveystarkastusten yhteydessä ja kotikäynneillä ohjataan vanhempia las-

ten tapaturmien ehkäisyyn ja turvallisuudesta huolehtimiseen. Kotiympäristössä ja va-

paa-ajalla turvallisuutta edistetään tunnistamalla yksilön ja ympäristön turvallisuutta 

vaarantavat tekijät. Alle kolmevuotiaiden tapaturmista suurin osa tapahtuu kodin sisäti-

loissa. Tarvittaessa on huomioitava kotona tapahtuvan lapseen kohdistuvan välinpitä-

mättömyyden tai kaltoinkohtelun mahdollisuus. Lounamaan ja Markkulan (2011, 188) 

mukaan toistuvat vakavat tapaturmat voivat olla merkki lapseen kohdistuvasta väkival-
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lasta ja tällaiset tilanteet tulisi selvittää mahdollisimman pian. (Lastenneuvola lapsiper-

heiden tukena. Opas työntekijöille 2004, 196–197; Lounamaa & Markkula 2011, 185-

186; Onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentäminen sekä asumisen ja liikenne-

turvallisuuden parantaminen 2008, 20, hakupäivä 5.9.2014.)  

 

Monialaisella yhteistyöllä tarkoitetaan eri alojen toimimista yhteistyössä tavoitteellisesti 

(Honkanen & Mellin 2008, 117). Nikkilän, Paasivaaran ja Suhosen (2008, 38) mukaan 

moniammatillinen työ perustuu eri ammattiryhmien vahvaan erityisosaamiseen. Edis-

tääkseen tehokkaasti hyvinvointia ja terveyttä sekä palvellakseen lapsia ja perheitä hei-

dän tarpeissaan ja ongelmissaan, on lastenneuvolan tärkeää olla yhteistyössä monien 

toimijoiden kanssa. Lastenneuvolassa tehdään yhteistyötä kotipalvelun, lastensuojelun, 

päivähoidon ja varhaiskasvatuksen, kasvatus- ja perheneuvoloiden sekä koulujen kans-

sa. Yhteistyötä tehdään myös muiden sidosryhmien, kuten seurakuntien ja järjestöjen, 

kanssa. (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille 2004, 42-43, 46-48; 

Lindholm 2009, 115.) 

 

Kriittisenä aikana, esimerkiksi lapsen syntymän jälkeen, ryhmämenetelmät voivat olla 

tuloksellisempia kuin yksilömenetelmät. Ryhmässä on mahdollisuus jakaa kokemuksia 

toisten, mahdollisesti samanlaisessa tilanteessa olevien, kanssa. Ryhmätilanteissa per-

heillä on mahdollisuus luoda uusia sosiaalisia suhteita. Ryhmätilanteet parantavat asia-

kaslähtöisyyttä vanhempien aktivoituessa niiden myötä osallistumaan neuvolatyön 

suunnitteluun. (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille 2004, 113.) 

 

 

2.2.2 Voimavaralähtöinen työtapa 

 

Voimavaroilla on edistävä vaikutus lapsen terveeseen kasvuun ja kehitykseen. Jokaisel-

la on elämässään voimavaroja kuormittavia ja antavia asioita. Perheen voimavaraisuu-

teen vaikuttaa se, miten omat voimavarat ja niitä kuormittavat tekijät koetaan ja millai-

sessa suhteessa esimerkiksi vanhempien kokemukset ovat toisiinsa. Omiin voimavaroi-

hin on mahdollista vaikuttaa tunnistamalla niitä kuormittavia ja antavia tekijöitä sekä 

työskentelemällä voimavarojensa eteen. (Hakulinen-Viitanen & Pelkonen 2011, 125; 

Voimavaralähtöiset menetelmät 2014, hakupäivä 15.2.2015.) 
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Voimavarojen tunnistamiseen voi käyttää apuna esimerkiksi voimavaralähtöistä haastat-

telua ja erilaisia lomakkeita, kuten Lasta odottavan perheen arjen voimavarat ja Vauva-

perheen arjen voimavarat –lomakkeita. Lomakkeet voidaan antaa kotiin täytettäväksi, 

mutta lyhyet lomakkeet voidaan täyttää myös vastaanottokäynnillä. Lomakkeiden käyt-

tötarkoitus on keskustelun ja vanhempien oman pohdinnan tukeminen. Ideana on saada 

vanhemmat keskustelemaan yhdessä aiheista, joista ei muuten yleensä keskustella. (Ha-

kulinen-Viitanen ym. 2011, 125, 127; Voimavaralähtöiset menetelmät 2014, hakupäivä 

15.2.2015.) 

 

Erityisen avun tarpeessa oleville perheille tulisi järjestää herkästi lisäkäyntejä neuvo-

laan, sillä se parantaa varhaisen puuttumisen mahdollisuutta. Työotteen on hyvä olla 

perhe- ja voimavaralähtöinen. (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöil-

le 2004, 3, 99.) Voimavaralähtöisillä työskentelymenetelmillä pyritään korostamaan 

perheen vahvuuksia ja itsemääräämistä sekä toimimaan perheen ehdoilla. Tärkeä on 

saada asiakas tunnistamaan omaan elämäänsä liittyvät muutoshaasteet. Terveysneuvon-

nan tulisi olla helposti sovellettavissa käytäntöön. Perhettä pyritään ohjaamaan siten, 

että he itse ottaisivat vastuuta omista elintavoistaan. Terveydenhoitajan ei ole tarkoituk-

sena ohjata keskustelua, vaan kuunnella ja reagoida puheeseen (Hakulinen-Viitanen ym. 

2012, 19). Tarkoituksena on myös ohjata tekemään terveyttä edistäviä valintoja. Voi-

mavaralähtöistä työskentelymenetelmää on hyvä käyttää etenkin laajojen terveystarkas-

tusten yhteydessä puhuttaessa koko perheen hyvinvoinnista. (Vertio 2003, 115; Voima-

varalähtöiset menetelmät 2014, hakupäivä 15.2.2015.) 

 

Huolen puheeksiottamisen menetelmän avulla pyritään ottamaan vanhempien kanssa 

puheeksi lapseen liittyviä vaikeita asioita. Laajoissa terveystarkastuksissa huoli on syytä 

ottaa puheeksi lapsen ikävaihe huomioiden. Tarkoituksena on lähestyä asiakasta kun-

nioittavasti, apua ja tukea tarjoten. Menetelmän päätehtävänä on saada aikaan luotta-

muksellinen side huolen poistamiseksi. Halmeen, Vuorisalmen ja Perälän (2014, 48, 

hakupäivä 12.2.2015) tutkimustulosten mukaan vaikeimpina asioina ottaa puheeksi oli-

vat lapsen käytökseen ja tunne-elämään liittyvät huolet. Vaikeiden asioiden esille nos-

tamisen ja keskustelun apuna voidaan käyttää erilaisia lomakkeita, esimerkiksi perhevä-

kivallanseulontalomaketta. Perheväkivalta voi olla fyysistä, psyykkistä, seksuaalista tai 

henkistä. Se voi olla myös avun tai hoidon laiminlyömistä eli kaltoinkohtelua. (Arnkil 
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& Eriksson 2012, 12 hakupäivä 12.2.2015; Hakulinen-Viitanen ym. 2012, 20; Pajunen 

2009, 407.) 

 

Huolen puheeksiottamisen menetelmää on kokeiltu ja kehitetty vuosien saatossa ja sen 

kehittämisessä on ollut mukana monia lasten ja lapsiperheiden parissa toimivia tahoja. 

Vaikka asiakkaan ensireaktio menetelmää kohtaan saattaa olla hämmentynyt tai jopa 

suuttunut, usein menetelmän avulla saadaan kuitenkin aikaan hyvää keskustelua ja kon-

taktin paranemista. Erikssonin ym. (2012, 52, hakupäivä 12.2.2015) mukaan pulmiakin 

on tullut vastaan, mutta kuitenkaan yhtään kontaktin katkeamista ei ollut sattunut. (Arn-

kil ym. 2012, 18-19 hakupäivä 12.2.2015.) 

 

Valtakunnallisen Varpu-verkoston laatimien eettisten periaatteiden mukaan varhainen 

puuttuminen tulee tapahtua varhain, mahdollisimman avoimesti ja hyvässä yhteistyössä. 

Tärkeää on toimia vielä, kun on vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on runsaasti.  Varpu-

verkosto on perustettu vuonna 2004. Siihen kuuluvat muun muassa Opetushallitus, 

Mannerheimin lastensuojeluliitto, Lastensuojelun Keskusliitto ja Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos. Varpu-verkoston tehtävä on ollut jatkaa Varpu-hankkeen työtä. (Varhai-

sen puuttumisen eettiset periaatteet 2008, 1; hakupäivä 17.2.2015; Varpu-verkosto, ha-

kupäivä 17.2.2015.) 

 

 

2.2.3 Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen 

 

Vastaanottotilanteessa terveydenhoitajan on tärkeää huomioida lapsen ja vanhemman 

välistä vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksen ja suhteen arvioinnissa ja havainnoinnissa 

työvälineenä toimivat herkkyys, motivaatio ja kehityspsykologinen tieto. (Antikainen 

2009, 380; Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille 2004, 237.) 

 

Kiintymyssuhdeteorian mukaan lapsen ensimmäisen ikävuoden aikana muotoutuva tun-

neside eli kiintymyssuhde lapsen ja vanhemman välillä on mittaamattoman tärkeä lap-

sen myöhemmässä psyykkisessä kehityksessä. Kiintymyssuhde luo lapselle turvallisuu-

den tunnetta, antaa lohtua ja hoivaa. (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työn-

tekijöille 2004, 85.) Rinnalla oleminen vahvistaa äidin ja vauvan välistä kiintymyssuh-
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detta. Rintamaito on parasta ravintoa vauvalle ja imetys tukee varhaista vuorovaikutus-

ta. Ravinnon lisäksi vauva saa läheisyyttä, välittämisen ja huolenpidon tunnetta. (Haku-

linen-Viitanen & Pelkonen 2008, 345; Lastenneuvola lapsiperheiden tukena, opas työn-

tekijöille 2004, 194, hakupäivä 14.6.2014; Otronen 2009, 194.) 

 

Vanhempi viestii vauvalle puheen, eleiden ja ilmeiden, kosketuksen, otteiden ja liikutte-

lun välityksellä sekä fyysisellä läheisyydellä. Sinkkosen (2002, 151) mukaan samankal-

taisina toistuvat hoivatoimenpiteet, rytmit ja rutiinit mahdollistavat sen, että lapsi voi 

turvallisesti ilmaista myös voimakkaita kielteisiä tuntemuksia. Aivojen toiminnallista 

kehitystä ohjaavien, varhaiseen vuorovaikutukseen liitoksissa olevien tunnekokemusten 

on todettu olevan pohja ihmisen myöhemmälle kehitykselle. (Lastenneuvola lapsiper-

heiden tukena. Opas työntekijöille 2004, 85-86; Silvén & Kouvo 2010, 70.) Neuvola-

työssä on käytössä varhaista vuorovaikutusta tukeva haastattelumenetelmä. Sitä käyte-

tään raskauden aikana ja lapsen syntymän jälkeen. Haastattelulla pyritään edistämään 

vanhemman ja lapsen välistä myönteistä vuorovaikutusta. (Hastrup & Puura 2011, 97.) 

 

Mäntymaan (2006, 25) tekemän tutkimuksen mukaan parisuhteen hyvinvoinnilla ja äi-

din henkisellä hyvinvoinnilla on merkittävä vaikutus äidin ja lapsen väliseen vuorovai-

kutukseen. Myös äidin lapsuuden aikaiset kokemukset vuorovaikutuksesta oman äitinsä 

kanssa ovat merkittäviä äidin käyttäytymisen määrittäjiä. Vanhempien voimavarat ovat 

merkittävä tekijä koko perheen hyvinvoinnissa. Vanhempia kuormittavat muun muassa 

oman ja yhteisen ajan vähyys. Neuvola voi antaa tukea perheille voimavaroja lisäävään 

toimintaan. Keinoja ovat esimerkiksi tilan antaminen ja asioiden puheeksi ottaminen. 

Vanhemmaksi kasvamiseen vaikuttavat vanhempien elämänkokemukset, omat lapsuu-

den aikaiset kokemukset sekä yhteiskunnan ja yksilön mielikuvat ja odotukset vanhem-

muudesta. (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille 2004, 80-82, ha-

kupäivä 9.2.2015; Mäntymaa 2006, 25, hakupäivä 10.2.2015.) 
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2.2.4 Terveysneuvonta 

 

Terveysneuvonta on terveydenhuollon ammattihenkilöstön toimintaa, jolla tuetaan kun-

talaisten hyvinvointia suunnitelmallisesti. Sen tehtävänä on seurata ja edistää hyvinvoin-

tia ja terveyttä, tukea työ- ja toimintakykyä, edistää mielenterveyttä ja sairauksien eh-

käisyä ja antaa tukea elämänhallinnassa. Se on toimintaa, jolla tuetaan suunnitelmalli-

sesti lasten ja nuorten ja heidän kehitysympäristöjensä hyvinvointia terveyslähtöisellä 

viestinnällä ja vuorovaikutuksella. Terveysneuvonnan tarkoituksena on kohdistua koko 

perheeseen. Sen tulisi painottaa kansanterveydellisesti merkittäviä aiheita, kuten ylipai-

no, tupakointi ja päihteet. Terveysneuvonnan toteuttamisen kannalta keskeistä on, että 

sitä tulisi antaa yksilöllisen tarpeen ja kehitysvaiheen mukaisesti yhdessä yksilön ja per-

heen kanssa. Sen tulee tukea tiedon soveltamista käytäntöön ja yksilön vastuun kanta-

mista omasta terveydestä. Terveysneuvonnan toimivuuden edellytyksenä on, että sen 

tulee liittyä yksilön senhetkiseen elämäntilanteeseen, oltava tarpeeksi konkreettista ja 

mahdollista toteuttaa. Terveysneuvonnan on tarkoitus tukea yksilöä terveyteen liittyvien 

ongelmien ratkaisussa ja terveyttä edistävien valintojen tekemisessä. Työn suunnittelus-

sa huomioitavia asioita ovat eri ikäkausiin kuuluvat kehityshaasteet, yksilön terveyden-

tila, koko perheen hyvinvointi, elämäntilanne, voimavarat, kulttuuritausta, lapsen tai 

perheen tarpeet, odotukset ja huolet. Terveysneuvonnan tulee sisältää näyttöön perustu-

vaa tietoa. (Terveysneuvonta 2014, hakupäivä 5.2.2014.) 

 

Hakulinen-Viitanen ym. (2012, 48) pitävät terveysneuvontaa tärkeänä osana terveystar-

kastuksia. Terveysneuvonnan keskeiset aihealueet painottuvat sen mukaan, minkä ikäi-

sen lapsen terveystarkastuksesta on kyse (Terveyden edistäminen 2014, hakupäivä 

2.2.2015). Terveysneuvonnassa on hyvä ottaa puheeksi lapsen unirytmi ja mahdolliset 

nukkumiseen liittyvät ongelmat. Lastenneuvolan osa-alueella terveysneuvontaan kuuluu 

myös keskustelu lapsen ja koko perheen ruokailutavoista ja säännöllisestä ruokarytmis-

tä, yhteisistä aterioista ja ruokavalion terveellisyydestä. (Lastenneuvola lapsiperheiden 

tukena. Opas työntekijöille 2004, 142, 189; Paavonen & Saarenpää-Heikkilä 2014, ha-

kupäivä 11.2.2015.) 

 

Pirkanmaan alueella vuonna 2006 tehdyssä tutkimuksessa haettiin vastauksia lasten ja 

nuorten lihavuuden hoidosta. Tutkimus tehtiin kysymyslomakkeiden avulla lastenneu-
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voloiden ja koulujen terveydenhoitajille. Tutkimukseen osallistuneista terveydenhoita-

jista suurimmalla osalla (61,7 %) oli vastuullaan ala-asteikäisiä lapsia, neuvolaikäisiä 57 

prosentilla vastanneista, yläasteikäisiä 27,1 prosentilla ja toisen asteen opiskelijoita 16,8 

prosentilla. Tutkimuksessa selvisi, että lasten ja nuorten lihominen huolestuttaa tervey-

denhoitajia. Tutkimukseen vastanneiden terveydenhoitajien mukaan keskeisin ongelma 

käytännön työssä on vanhempien motivointi mukaan hoitoon. (Lauhkonen & Saha 

2008, 29-33.)  

 

Liikunta tekee hyvää lapsen kehitykselle ja terveydelle. Se parantaa hyvinvointia sekä 

tukee kasvua ja kehitystä. Liikunta ei ole yksin motoristen taitojen kannalta tärkeää 

vaan sillä on tärkeä merkitys lapsen itseluottamuksen ja minäkuvan kehitykselle. Lii-

kunta ehkäisee myös ylipainoa ja vähentää sairastumisen riskiä. Terveydenhoitajan teh-

tävänä on tarkkailla lapsen liikkumista ja mahdollisia liikkumiseen liittyviä pulmia. 

Tärkeää on myös rohkaista lapsia ja perheitä liikkumaan sekä antaa tietoa liikunnasta ja 

eri liikuntamuodoista perheille. Lapsen olisi hyvä löytää kiinnostavia ja mielekkäitä lii-

kuntamuotoja ja omaksua liikunnallinen elämäntapa lapsesta lähtien. (Lastenneuvola 

lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille 2004, 198-199, hakupäivä 23.2.2015.) 

 

Terveysneuvonnassa tulee keskustella lasten vanhempien kanssa median hyödyistä ja 

haitoista. Alle kouluikäisten lasten persoonallisuuden kehittymiselle voi olla haittaa tie-

totekniikasta ja mediasta. (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille 

2004, 208-209, hakupäivä 23.2.2015.) Suositus on, että lapsi saisi viettää ruudun ääressä 

aikaa enintään kaksi tuntia päivässä. Sydänliiton julkaisemassa Neuvokas perhe –

menetelmän mukaan vanhempia tulee ohjata keskustelemaan ja sopimaan lasten kanssa 

rajat ruutuajalle. Toivottavaa olisi, että liikuntaa olisi saman verran päivittäin kuin ruu-

tuaikaa. (Ruutuaika, hakupäivä 23.2.2015.)  

 

Terveysneuvonnassa voi ottaa esille lapsen kaverisuhteet ja niihin liittyvät ongelmat. 

Päivähoito ja neuvola voivat tehdä yhteistyönä lapsikohtaisia ikäkausiarvioita, näin voi-

daan esimerkiksi kartoittaa lapsen kaverisuhteet ja häneen kohdistuvat kiusaamistilan-

teet. Yhdessä lapsen vanhempien kanssa arvioidaan lapsen tarvitseman vertaistuen laa-

juus. Kouluterveydenhuoltoon siirtyvät tiedot lapsesta ja näin koulussa voidaan puuttua 

ennaltaehkäisevästi kiusaamiseen. (Salmivalli & Kirves 2014, hakupäivä 13.2.2015.) 
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Terveydenhoitajan tulee antaa ohjeita hampaiden hoitamiseen ja reikiä aiheuttavien bak-

teerien tartunnan ehkäisykeinoista. Terveydenhoitajan tulee puhua perheelle lapsen 

kanssa leikkimisestä, juttelemisesta, lukemisesta, lauluista ja loruista, ja myös siitä, mi-

ten tärkeää lapselle on vanhemman turvallinen läsnäolo. Lisäksi terveysneuvontaan kuu-

luu jokaiseen ikäkauteen ja kehitysvaiheeseen kuuluva keskustelu esimerkiksi tah-

toikään liittyvästä rajojen asettamisesta tai nelivuotiaan lapsen kehitysvaiheeseen liitty-

vistä mielikuvituksen tuottamista ongelmista toden ja kuvitellun erottamisessa. (Lasten-

neuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille 2004, 146, 150.)  

 

Terveydenhoitajalla on mahdollisuus puuttua terveyttä vaarantavaan riskikäyttäytymi-

seen esimerkiksi liialliseen alkoholin käyttöön. Vanhempien alkoholin liikakäyttö voi 

johtaa lapsen hoidon laiminlyöntiin ja kaltoinkohteluun. AUDIT –kyselylomake toimii 

terveydenhoitajan työvälineenä alkoholin liikakäytön kartoittamisessa. (Aalto & Mäki 

2014, hakupäivä 11.2.2015; Honkanen ym. 2008, 184-185.) 

 

 

2.2.5 Määräaikaistarkastukset  

 

Määräaikaiset tarkastukset ovat lastenneuvolan perustehtäviä, joiden avulla seurataan 

lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua sekä kehitystä. Tarkastuksilla voidaan 

todeta varhaisessa vaiheessa kehityspoikkeamia ja seuloa mahdollisia sairauksien oirei-

ta. Tarkastusten sisältö painottuu keskusteluun ja vuorovaikutukseen. Työvoimaresurssit 

on mitoitettava riittäviksi, koska tarkastukset vievät paljon työntekijöiden aikaa. Seu-

lonnoissa seurataan lapsen kehityksen somaattisia, psyykkisiä ja neurologisia osa-

alueita. Seulojalla tuleekin olla riittävästi tietoa ja taitoa, jotta hän osaa tulkita seulonta-

testit oikein. Somaattisia seulontoja ovat esimerkiksi pituuskasvun, painon, näön ja kuu-

lon, sydänvikojen, kolesterolin, hemoglobiinin ja korkean verenpaineen seulonnat. Yksi 

lastenneuvolan keskeinen tehtävä on seurata lapsen kasvu kasvukäyrien avulla. Kasvu-

käyriä seuraamalla voidaan esimerkiksi saada selville sairauksia, jotka hidastavat kas-

vua. Kun tutkitaan lapsen psyykkisiä ongelmia, täytyy huomioida lapsen ikä. Peruster-

veydenhuollossa ei kuitenkaan aina ole riittävää osaamista lapsen psyykkisten poik-
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keavuuksien seulontaan. (Lindholm 2009, 113-114; Lastenneuvola lapsiperheiden tuke-

na. Opas työntekijöille 2004,127, 163, 187.)  

 

Neurologisessa seulonnassa kiinnitetään huomioita lapsen motoriikan kehittymiseen, 

visuo-spatiaalisen hahmottamisen etenemiseen sekä puheen ja kommunikaation kehit-

tymiseen. Neurologista kehitystä seulottaessa on myös seurattava lapsen mahdollista 

taantumista ja erilaisten sairauskohtausten esiintymistä. Lapsen neurologisen kehityksen 

arviointimenetelminä käytetään esimerkiksi päänympäryksen mittaamista ja leikki-

ikäisen lapsen neurologisen kehityksen arviointimenetelmää, Lene:ä. Lääkäri ja tervey-

denhoitaja käyttävät Lene-menetelmää työvälineenä lapsen kehityksen arvioinnissa. 

Menetelmä soveltuu 2½-3, 4, 5 ja 6 –vuotiaille lapsille. Kielenkehitystä arvioitaessa 

käytetään Lumiukko-testiä. Sen avulla voidaan havaita esimerkiksi puheen kehityksen 

viivästymät. Menetelmää käytetään viisi vuotta täyttäneille lapsille. (Korpilahti 2011, 

91; Lindholm 2009, 114; Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille 

2004, 127, 163, 166; Valtonen 2011, 85-86.) 

 

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä 

lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011 1§, 9§, hakupäivä 

2.2.2015) määrää että, lapselle joka on alle kouluikäinen, tulee tehdä vähintään 15 ter-

veystarkastusta. Asetuksen mukaan, ensimmäisen elinvuoden aikana lapselle tulee tehdä 

yhdeksän terveystarkastusta, joista kaksi ovat lääkärin tekemiä tarkastuksia ja näistä yk-

si on laaja tarkastus neljän kuukauden iässä. 1-7 -vuotiaille lapsille tulee tehdä vähin-

tään kuusi terveystarkastusta, joista kaksi tehdään laajoina terveystarkastuksina 18 kuu-

kauden ja neljän vuoden iässä. Lasten ja perheiden terveysneuvonnan ja – tarkastusten 

tulee olla suunnitelmallisia ja yhtenäisiä. Terveysneuvonnassa ja terveystarkastuksissa 

tulee ottaa huomioon yksilön ja väestön tarpeet kunnallisessa terveydenhuollossa. (Laa-

jat terveystarkastukset ikäkausittain 2014, hakupäivä 2.2.2015; Mäki 2011, 13.)  

 

Terveydenhoitajalla on määräaikaistarkastusten yhteydessä hyvät mahdollisuudet antaa 

ohjeita suun terveyden edistämiseen ja havaita ajoissa suun terveyteen liittyvät ongelmat 

(Lastenneuvola lapsiperheiden tukena, opas työntekijöille 2004, 194). Terveydenhuolto-

laki (30.12.2010/1326 15 §, hakupäivä 14.6.2014) määrää, että lapsen suun terveydenti-

laa on seurattava neuvolakäynneillä vähintään joka toinen vuosi. Suun terveydenhuol-
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lossa kohdistetaan valvonta suun määräaikaistarkastusten järjestämiseen ja tuen tarpeen 

selvittämiseen niille, jotka jäävät pois tarkastuksista. (Neuvolatoiminta, koulu- ja opis-

keluterveydenhuolto sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto 2012, 38, 

hakupäivä 14.6.2014.)  

 

Vuodesta 2011 lähtien kuntien velvollisuus on ollut järjestää laajoja terveystarkastuksia. 

Näiden tarkastusten piiriin kuuluvat lasta odottavat perheet, alle kouluikäisten lasten 

perheet, perusopetusta oppilaitoksissa saavat oppilaat ja heidän perheensä. (Hakulinen-

Viitanen ym. 2012, 12.) Laajoilla terveystarkastuksilla tarkoitetaan terveystarkastusta, 

joka tehdään äitiys- ja lastenneuvolassa tai kouluterveydenhuollossa. Terveydenhoitaja 

tai kätilö tekee laajoja terveystarkastuksia yhteistyössä lääkärin kanssa. Tarkastuksiin 

osallistuvat mahdollisuuksien mukaan lapsen lisäksi molemmat vanhemmat. Laajoissa 

terveystarkastuksissa tarkastellaan lapseen, vanhempiin ja koko perheen terveyteen ja 

hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Laajoihin terveystarkastuksiin sisältyvät päivähoidon 

henkilökunnan tai opettajan arvio alle kouluikäisen lapsen tai oppilaan selviytymisestä 

ja hyvinvoinnista. Laajat terveystarkastukset on tarkoitus toteuttaa hyvässä yhteis-

työsuhteessa ja vuorovaikutuksessa perheen ja työntekijöiden kesken. Tavoitteena on 

vanhempien ja koko perheen voimavarojen vahvistaminen, terveyden ja hyvinvoinnin 

vahvistaminen; perheen ja perheenjäsenten varhainen tuen tarpeiden tunnistaminen ja 

avun järjestäminen perheelle oikeaan aikaan sekä syrjäytymisen ehkäisyn tehostaminen 

ja terveyserojen kaventaminen. (Hakulinen-Viitanen ym. 2012, 14-15). 

 

Lastenneuvolassa terveydenhoitajan keskeisimpiä tehtäviä on tarttuvien tautien tunnis-

taminen, ehkäisy, hoito ja rokotuskattavuudesta huolehtiminen. Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos vastaa rokotusohjelman kehittämisestä ja turvallisuudesta. Kuntien vel-

vollisuus on vastata rokotustoiminnan käytännön järjestelyistä. Tartuntatautilaki 

(1986/583, hakupäivä 10.7.2014) ja tartuntatautiasetus (1986/786, hakupäivä 10.7.2014) 

säätelevät tartuntatautien ehkäisyä, hoitoa ja rokotustoimintaa neuvolatyössä. (Kansalli-

nen rokotusohjelma 2015, hakupäivä 9.2.2015.)Rokottaminen on merkittävä, edullinen 

ja tuloksellinen keksintö terveyden edistäjänä. Suomessa suhtaudutaan rokottamiseen 

myönteisesti ja yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet ovat maksuttomia. Roko-

tukset annetaan mielellään neuvolassa, koska neuvola on lapselle ja hänen vanhemmil-

leen tuttu ja turvallinen paikka. (Nikula 2008, 79-80; Nikula 2009, 181-183.) 
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Terveydenhoitajan ja lääkärin on osattava valistaa ja antaa asiatietoa rokotuksista van-

hemmille, perusteltava miltä eri taudeilta rokotuksilla voidaan ehkäistä, kerrottava roko-

tusten turvallisuudesta ja mitä vaaroja on rokottamatta jättämisellä. Kun vanhemmilta 

on saatu lupa rokottamiseen, sitä ei tarvitse kysyä enää uudelleen, vaan saatu lupa kirja-

taan lapsen tietoihin. (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille 2004, 

178-179; Nikula 2009, 183.) Maahanmuuttajaperheiden lasten saamat aikaisemmat ro-

kotukset ja Suomessa käytetty rokotusohjelma vaativat yhteensovittamista ja yksilöllistä 

suunnittelua. Aina ei varmuudella tiedetä, mitä rokotuksia maahanmuuttaja tai hänen 

lapsensa ovat saaneet. (Maahanmuuttajien rokotukset 2014, hakupäivä 30.7.2014.)  

 

Suomessa rokotusohjelman 11 rokotetta annetaan tietyssä iässä rokotusohjelman mukai-

sesti (Liite 1). (Lasten ja nuorten rokotukset 2014, hakupäivä 10.7.2104; Nikula 2009, 

182-183). Rokotuspaikka valitaan lapsen iän ja koon mukaan (Liite 2). Pienet lapset 

saavat rokotteen ensisijaisesti reiteen ja isommat lapset olkavarteen (Pistospaikan valin-

ta 2014, hakupäivä 3.9.2014.)  

 

Terveydenhoitajan ei tule antaa rokotusta mikäli rokotettavalla on vasta-aiheita kysei-

selle rokotteelle. Rokote annetaan, jos siitä on arvioitu olevan enemmän hyötyä kuin 

haittaa. Rokotusten yleisiä vasta-aiheita ovat voimakkaan yliherkkyyden ilmaantuminen 

jollekin rokotteen ainesosalle, vakavan reaktion ilmeneminen aiemman rokotteen anta-

misen jälkeen, rokotettavan immuunijärjestelmässä on häiriö tai rokotettava on raskaa-

na. Huoltajalle ja rokotettavalle on annettava tietoa mahdollisesti ilmaantuvista rokotus-

reaktioista ja oireenmukaisesta hoidosta. Reaktiot ovat yleensä lieviä ja menevät nope-

asti ohi. Haittavaikutuksia ovat muun muassa allergiset reaktiot. Näistä tärkeimpiä ovat 

anafylaksia, anafylaksiaksi epäillyt oireet, yleistynyt ihoreaktio ja allerginen reaktio ro-

kotusraajassa. (Rokottamisen vasta-aiheet ja varotoimet 2014, hakupäivä 30.7.2014; 

Rokotusten haittavaikutuksia oireittain 2014, hakupäivä 31.7.2014.)  

 

Rokottaessaan terveydenhoitajan on varauduttava anafylaktisen reaktion hoitoon. Ana-

fylaktisella reaktiolla tarkoitetaan äkillisesti syntynyttä yliherkkyysreaktiota, jonka en-

sioireina ovat usein käsien ja huulten voimakas kihelmöinti ja kutina. Ensioireiden jäl-

keen iholla ja limakalvoilla on huomattavaa turvotusta, mikä on usein pahinta silmä-



26 

 

luomissa ja huulissa. Anafylaktinen reaktio on aina sitä vakavampi, mitä nopeammin 

ensimmäiset oireet alkavat ja etenevät. Kihelmöinti leviää nopeasti joka puolelle kehoa 

ja iholle nousee usein nokkospaukamia. Vaikeissa yliherkkyysreaktioissa verenpaine 

laskee, sydämeen tulee rytmihäiriöitä tai pahimmassa tapauksessa sydän saattaa pysäh-

tyä kokonaan. Anafylaktisen kohtauksen hoito on aloitettava viipymättä, koska kohtaus 

etenee nopeasti. Anafylaksiaa hoidetaan ensisijaisesti nopeana adrenaliinipistoksena li-

hakseen. (Alanko & Hannu & Kauppi 2008, 3407-3408, hakupäivä 25.8.2014; Hannuk-

sela 2012, hakupäivä 25.8.2014; Kaila 2013, hakupäivä 25.8.2014; Keituri & Laine 

2012, hakupäivä 25.8.2014.)  

 

Neulanpistotapaturman sattuessa työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa siitä työpaikan 

ilmoittamismenettelyjen mukaan työturvallisuudesta ja –terveydestä vastaavalle henki-

lölle tai esimiehelle. Tapaturmasta ilmoittaminen on tärkeää, jotta työntekijä voi tarvit-

taessa saada tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset. Myös vaaratilanteista on teh-

tävä ilmoitus välittömästi. Vaaratilanteella tarkoitetaan läheltä piti –tilannetta, jossa 

esimerkiksi terävä instrumentti on sille kuulumattomassa paikassa aiheuttaen vaaratilan-

teen. (Puro & Rasa & Salminen 2014, 22.) 
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3 PEREHDYTTÄMINEN LASTENNEUVOLATOIMINTAAN 

 

Aikaisemmin perehdyttämistä pidettiin ensisijaisesti työhön opastamisena. Laajempaa 

perehdyttämistä ei pidetty yhtä tärkeänä kuin nykyään. Laajemmasta perehdyttämisestä 

on tullut tärkeämpää työtehtävien ja organisaatioiden monimutkaistuessa. Pelkkä työhön 

opastaminen on riittämätöntä. Nykyään työntekijän on tärkeä ymmärtää, miksi organi-

saatio on olemassa ja miten se toimii. Perehdyttäminen on yhä monimuotoisempaa ja 

laajempaa. Perehdyttämisen avulla perehdytettävä oppii tuntemaan työpaikkansa ja sen 

liikeidean ja toiminta-ajatuksen sekä työpaikan tavat. Perehdyttämisen ideana on myös, 

että perehdytettävä tutustuu työpaikallaan toimiviin ihmisiin ja asiakkaisiin. Perehdytet-

tävän kuuluu myös tietää työtehtävänsä ja niihin kohdistuvat odotukset sekä oman vas-

tuunsa yhteisön toiminnassa. Perehdyttäminen perustuu työsopimuslakiin, työturvalli-

suuslakiin ja lakiin yhteistoiminnasta yrityksissä. Käytännössä perehdytyksestä on vas-

tuussa työntekijän lähin esimies. (Kangas 2004, 4; Kupias & Peltola 2009, 13, 20; Män-

tynen ym. 2009, 2, hakupäivä 10.2.2014.) 

 

Miettinen, Peltokoski ja Åsted-Kurki (2006, 23-26) selvittivät tutkimuksessaan osaston-

hoitajien roolia ja sen kehittämisalueita perehdytettäessä työntekijöitä hoitotyöhön. Tut-

kimuskohteena olivat erään keskussairaalan osastonhoitajat. Tutkimuksessa selvisi, että 

tutkimukseen vastaajat olivat samaa tai lähes samaa mieltä siitä, että osastonhoitajan on 

otettava vastuu perehdyttämisestä, hänen on vahvistettava työntekijän työhön sitoutu-

mista, luotava myönteistä oppimisilmapiiriä ja hänen on edistettävä työnantajasta saatua 

kuvaa. 56 % oli sitä mieltä, että osastonhoitajan on kartoitettava työntekijän osaaminen 

ja vastattava kartoituksen perusteella suunnitelmallisen perehdyttämisen toteutukseen. 

68 %:a vastaajista olivat sitä mieltä että perehtyjä että työyhteisö oppivat perehdyttämi-

sen aikana. 

 

Mäntysen ym. (2009, 2, hakupäivä 10.2.2014) mukaan perehdyttäminen koskee tarvitta-

essa kaikkia, eikä vain uusia työntekijöitä. Perehdytettävän tulee saada tietoa myös työ-

paikalla käytössä olevista koneista ja välineistä sekä työhön ja työpaikkaan liittyvistä 

terveys- tai turvallisuusvaaroja. Työhön opastaminen ja perehdyttäminen voidaan nähdä 

investointina, joilla parannetaan henkilöstön osaamista ja työn laatua, vähennetään pois-

saoloja ja työtapaturmia sekä tuetaan työssä jaksamista.  
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Perehdytys on tärkeää työntekijälle ja työyhteisölle mutta neuvolatyön näkökulmasta 

ennen kaikkea perheille. Perehdytystä on kahdenlaista: kokeneen mutta uuden ja vasta-

valmistuneen, uuden työntekijän perehdytystä. Vastavalmistuneen perehdyttäminen on 

vaativampaa ja vie enemmän aikaa. Kokeneelle työntekijälle riittää tiedot paikkakun-

nasta, asiakaskunnasta ja työyhteisöstä sekä sen käytännön järjestelyistä. Miettinen, 

Kaunonen ja Tarkka (2006, 63-70, hakupäivä 5.2.2014) tekivät hoitotieteen opiskelijoil-

le tutkimuksen, jonka avulla he halusivat selvittää opiskelijoiden kokemuksia perehdyt-

tämisestä. Tutkimuksessa selvisi, että keskeisiä asioita laadukkaalle perehdyttämiselle 

ovat selkeästi määritellyt vastuut, tavoitteet ja sisältö. (Lastenneuvola lapsiperheiden 

tukena. Suuntaviivat lastenneuvolatoiminnan järjestämisestä kunnille 2004, 66.) 

 

Hyvällä perehdytyksellä parannetaan neuvolatoiminnan turvallisuutta ja laatua. Neuvo-

lassa perehdytyksestä vastaa perehdytyssuunnitelmasta riippuen neuvolan osastonhoita-

ja tai johtava hoitaja. Parasta olisi, että vanha työntekijä olisi mukana seuraajansa pe-

rehdyttämisessä. Perehdyttämisessä käydään läpi yleiset neuvolatoiminnan ohjeet ja 

paikkakunnan omat tavat. Uuden työntekijän on hyvä tutustua asiakkaiden asiakirjoihin, 

etenkin niiden perheiden kohdalla, joiden kanssa on lähikuukausina tehty erityistyötä. 

Uusi lääkärikin on syytä perehdyttää työhönsä ja eri yhteistyötahoihin. (Lastenneuvola 

lapsiperheiden tukena. Suuntaviivat lastenneuvolatoiminnan järjestämisestä kunnille 

2004, 66.) 

 

Neuvolatyön perustana on jatkuvuus, luottamus ja neuvolatyöntekijän, esimerkiksi ter-

veydenhoitajan oma persoona. Perheiden näkökulmasta parasta on, että neuvolahenkilö-

kunta on vakituista eikä sijaisia käytetä kuin poikkeustapauksissa. Neuvolatyö on perhe-

lähtöistä. Henkilökunnan vaihtuessa on tärkeää ottaa huomioon sen vaikutukset ennen 

kaikkea erityistä tukea tarvitseviin perheisiin. (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. 

Suuntaviivat lastenneuvolatoiminnan järjestämisestä kunnille 2004, 65; Perhelähtöinen 

suunnittelu 2014, hakupäivä 2.2.2015.)  
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4 PROJEKTIN TOTEUTUS 

 

Projekti-sana on peräisin latinasta. Se tarkoittaa suunnitelmaa tai ehdotusta. Suomen 

kielessä projekti-sanan synonyyminä käytetään hanke-sanaa. Hanke on kuitenkin yleen-

sä projektia laajempi kokonaisuus ja voi koostua useista projekteista. Lyhyt määritelmä 

projektille on, että se on joukko ihmisiä ja resursseja tilapäisesti koottuna yhteen suorit-

tamassa tiettyä tehtävää. Toteutuksesta vastaa organisaatio eli toteutustiimi (Silfverberg 

2007, 147.) Kaikilla projektiryhmän jäsenillä on jokin ainutlaatuinen osaamisalue ja jo-

kaista jäsentä voidaan kutsua oman osaamisalueensa asiantuntijaksi (Ruuska 2007, 18–

19).  

 

Projektityö on ryhmässä toimimista, johon vaikuttaa ryhmän dynamiikka, jäsenten kes-

kinäinen vuorovaikutus, keskinäisen luottamuksen syntyminen ja projektijäsenten roolit. 

Projektin onnistumisen kannalta on tärkeää tietää, mihin projekti voi kaatua ja mitä on-

gelmia vastaavanlaisissa projekteissa on tullut. Riskien tunnistaminen vaatii ammattitai-

toa ja –tietoa. (Paasivaara & Suhonen & Virtanen 2011, 87, 103, 113–115; Pelin 2009, 

225.) 

 

Projektia suunniteltaessa tulee erottaa toisistaan projektin suunnittelu ja projektin sisäl-

lön suunnittelu. Projektin suunnittelun tarkoituksena on etsiä projektille paras mahdolli-

nen toteutustapa. Projektia suunniteltaessa havaitaan mahdolliset ongelmat ja etsitään 

niihin ratkaisuja. Suunnitelmaa kehitetään tarpeen mukaan. Projektin lähtökohdilla ja 

taustatekijöillä tarkoitetaan syitä, joiden takia projekti toteutetaan. (Pelin 2009, 92.)  

 

Projektilla on elinkaari, joka jakautuu eri vaiheisiin. Jokaisella vaiheella on omat toi-

mintatapansa ja ongelmansa. Projektin vaiheet limittyvät toisiinsa ja usein joudutaankin 

palaamaan takaisin aikaisempaan vaiheeseen, vaikka se olisi jo päätetty. Aina ei siis 

voida tarkalleen sanoa, missä vaiheessa projektia ollaan menossa. (Ruuska 2007, 23.) 
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4.1 Tarkoitus ja tavoitteet 

 

Projektin tarkoitus kuvastaa sitä, minkä takia projekti on aloitettu, miksi se toteutetaan, 

mihin tarpeisiin projektilla halutaan vastata ja kuinka se tehdään (Lööw 2002, 64). Tar-

ve perehtymiskansiolle tuli työelämälähtöisenä. Kemin lastenneuvolassa ei ollut ajanta-

saista perehtymiskansiota. Tarkoituksena oli tehdä perehtymiskansio Kemin lastenneu-

volan uusille työntekijöille ja opiskelijoille. 

 

Projektilla on oltava yksi päätavoite, joka jaetaan osiin. Suunnitteluvaiheessa projektin 

tavoitteen on oltava selkeä, realistinen ja saavutettavissa. Projektin onnistumista voi-

daan arvioida vertaamalla saavutettuja tuloksia asetettuihin tavoitteisiin. Tavoitteiden ei 

tule olla kuvaus projektissa tehdystä työstä, vaan lopputuloksesta. Tavoitteille tulee 

asettaa täsmälliset rajat (Pelin 1999, 103). Tiedossa olevat tavoitteet saavat ryhmän jä-

senet motivoitumaan ja sitoutumaan projektiin. Projekti loppuu, kun tavoitteisiin on 

päästy (Ruuska 2007, 19). (Lööw 2002, 48–49; Nikkilä ym. 2008, 123.) Projektin ta-

voitteena oli aiheeseen liittyvän tutkimustiedon ja kirjallisuuden avulla saada aikaan 

helposti ymmärrettävä, laadukas ja selkeä perehtymiskansio, jota käytetään uuden työn-

tekijän ja opiskelijan perehdyttämisessä. Perehtymiskansion tavoitteena on toimia työ-

välineenä hyvän ja tasa-arvoisen hoidon ja asiakaspalvelun takaamiseksi sekä perheiden 

ja lasten parhaaksi. Projektin toimeksiantajan ja työryhmän tavoitteet perehtymiskansi-

on sisällöstä olivat yhteneväisiä. 

 

Tulosten määrittelyssä on tärkeää miettiä, mitä konkreettista on tehtävä, jotta tavoitelta-

vat vaikutukset saavutettaisiin. Projektisuunnitelmassa tulee määritellä vain ne tulokset, 

jotka ovat tärkeimpiä tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Liian tarkkaan määritellyt 

tavoitteet saattavat olla jopa haitaksi käytännön toteutuksessa. Yksityiskohtainen työ-

suunnittelu on hyvä jättää vasta projektin varsinaiseen toteutusvaiheeseen. (Silfverberg 

2014, hakupäivä 10.2.2014.) 

 

Projektille asetettiin tarkat tavoitteet. Projektin edetessä tuotosta verrattiin jatkuvasti 

suunniteltuun lopputulokseen ja välitavoitteisiin. Pelinin mukaan (1999) projektilla tu-

lee olla selkeät välitavoitteet, joilla edetään projektin varsinaista lopputavoitetta kohti 

(Pelin 1999, 103).  
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Oppimistavoitteina olivat perehtyminen lastenneuvolan toimintaperiaatteisiin ja neuvo-

latoimintaa ohjaaviin lakeihin. Projektiryhmän jäsenistä ei kukaan ollut aikaisemmin 

toiminut vastaavanlaisessa työssä, minkä vuoksi yksi tärkeä tavoite oli myös oppia 

työskentelemään projektiryhmän jäseninä sekä ymmärtää paremmin sen vaiheita ja 

työstämistä.
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4.2 Rajaus ja organisaatio  

 

Projektin vastuualueet ja tehtävät tulee jakaa selvästi. Projektin tehtävää täsmennetään 

rajaamalla kohdealueesta ulkopuolelle jäävät osat. Jotta projekti ei karkaa käsistä, tulee 

projekti ja sen välitavoitteet rajata. Rajaamiseen vaikuttaa projektin aika- ja kustannus-

tavoitteet. Huonosti tehty rajaus aiheuttaa usein projektin epäonnistumisen. (Pelin 1999, 

103; Pelin 2009, 405; Ruuska 2007, 186.) 

 

Perehtymiskansio oli alun perin suunnattu opiskelijoille ja uusille työntekijöille Kemin 

kaupungin Sauvosaaren lastenneuvolaan. Projektin edetessä päätettiin yhdessä toimek-

siantajan kanssa, että kansion nimeksi tulee perehtymiskansio ja, että se toimii perehty-

misen työvälineenä kaikissa Kemin lastenneuvoloissa. Projektin ulkopuolelle rajattiin 

muu neuvolatoiminta. Tarkoituksena oli tuottaa perehtymiskansio kirjalliseksi materiaa-

liksi muun perehdyttämisen ohelle. Projektissa keskitytään tuottamaan materiaali pereh-

tymisen tueksi, mutta perehdyttäminen jää toimeksiantajan vastuulle. Toimeksiantaja ei 

halunnut kansioon asiaa yleisperehdytyksestä, joten sitä ei ole kansiossa ollenkaan. 

Kansion sisällön pääpaino on määräaikaistarkastuksissa, koska lastenneuvolatoiminta 

on käsitteenä laaja eikä kansiossa voitu käsitellä kaikkia asioita yksityiskohtaisesti. 

Kansion sisältöä rajattaessa pohdittiin, että kansion käyttäjällä tulisi olla tietopohja tai 

valmiudet tiedonhakuun. Tarkoituksena ei ollut kirjoittaa uusiksi jo tuotettua, valmista 

tietoa, vaan kansio toimii apuvälineenä ja muistilistana opiskelijalle ja uudelle työnteki-

jälle määräaikaistarkastusten tekemiseen. Kansiossa on linkkejä hyödyllisiin Internetistä 

löytyviin ohjeisiin.  

 

Projektia organisoidessa avainasemassa ovat projektin vetäjän työ, projektin ohjaus, 

projektiryhmän kokoaminen, johtoryhmän rooli ja sidosryhmän huomioonottaminen. 

Jotta projektin organisointi onnistuisi, on huomattava, että edellä mainitut asiat muodos-

tavat puitteet toiminnalle. Projektiorganisaatioon kuuluvat projektiryhmä, johtoryhmä ja 

yhteyshenkilöt (Pelin 2009, 90). Johtoryhmä seuraa projektin etenemistä mutta ei puutu 

sisällöllisiin yksityiskohtiin tai johtamisen ongelmiin. Päivittäisjohtamisen ongelmat 

kuuluvat projektipäällikölle. (Nikkilä ym. 2008, 105.) Projektin suunnitteluvaiheessa 

kaikille projektiin kuuluville henkilöille jaetaan roolit (Lind 2001, 26). Suunnitteluvai-

heessa nimetään myös ohjausryhmä, projektin vetäjä, sidosryhmät ja johtoryhmä (Nik-
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kilä ym. 2008, 105). Lindin (2001, 62) mukaan ei ole olemassa yhtä ainoaa johtamista-

paa. 

 

Ohjaus on projektin onnistumisen kannalta välttämätöntä (Nikkilä ym. 2008, 105). Paa-

sivaaran ym. (2011, 89) mukaan se on yläkäsite suunnittelulle, johtamiselle, päätöksen-

teolle, valvonnalle, seurannalle ja arvioinnille koko projektin ajan. Projektin ohjaus tu-

lee tapahtua siten, että laadulliset ja sisällölliset tavoitteet saavutetaan, budjettia ei ylite-

tä eikä aikataulusta myöhästytä. Projektilla on oltava ohjausjärjestelmä. Sen avulla kerä-

tään informaatiota, ohjeistetaan toimenpiteet ja suoritetaan tilanteen arviointi ja päätök-

senteko. Ohjausjärjestelmän informaation on oltava luotettavaa sekä tuoda mahdolliset 

ongelmat esille selkeästi. Ohjausjärjestelmään tulee kuulua myös päätöksentekojärjes-

telmä, jonka avulla ratkaistaan ongelmat. Ohjaus on toimintaa, jonka vaiheita käydään 

läpi jatkuvasti projektin edetessä. (Pelin 2011, 293-295.) 

 

Tämän projektin onnistumisen kannalta oli tärkeää saada laadukasta ohjausta riittävästi 

ja tarvittaessa. Projektin etenemistä seurattiin säännöllisin väliajoin ohjausryhmän, pro-

jektin tekijöiden ja toimeksiantajan kanssa. Projektin tuotos esitettiin toimeksiantajalle 

säännöllisin väliajoin.  

 

Projektin ohjausryhmän tehtävät ovat yksiselitteisiä. Ohjausryhmän tehtävänä on valvoa 

projektin etenemistä, projektista koituvia kustannuksia ja tavoitteiden toteutumista. Sen 

tehtävänä on myös tukea projektiorganisaatiota kiperissä kysymyksissä liittyen esimer-

kiksi yhteistyösuhteiden toimivuuteen. Ohjausryhmän tehtäviin kuuluu myös kaikenlai-

nen projektin koordinointi, tulosten hyväksyminen ja kannan ottaminen mahdollisiin 

poikkeamiin. Projektin ohjausryhmä päättää projektisuunnitelman muutoksista. Ohjaus-

ryhmän toimintaa voidaan pitää onnistuneena, jos sen jäsenet ovat kiinnostuneita pro-

jektista ja heillä on projektiohjauksen osaamista. Ohjausryhmän jäsenten on hyvä tulla 

keskenään toimeen. (Virtanen 2000, 68.) 

 

Projektin toteutustiimiin kuuluivat Lapin ammattikorkeakoulun Kemin kampuksen ter-

veydenhoitajaopiskelijat Essi Juntti, Jonna Määttä ja Rita Vallo. Ohjaajina ja asiantunti-

joina projektissa toimivat lehtorit Kaisa Holma ja Raija Luutonen Lapin ammattikor-

keakoulusta. Toimeksiantajana oli Kemin neuvoloiden osastonhoitaja Pirjo Leinonen. 
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Projekti oli pieni, eikä sille nimetty projektipäällikköä. Päätökset tehtiin projektiryhmän, 

toimeksiantajan ja ohjaajien kesken keskustellen. 
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4.3 Työskentelyn kuvaus ja arviointi 

 

Projekti on tehtävä, joka on ajallisesti hallittu ja sillä on selkeä päätepiste. Hyvästäkään 

aikataulusta ei kuitenkaan ole apua, jos tarvittavia resursseja ei ole käytettävissä oikeaan 

aikaan. Resurssit tarkoittavat voimavaroja, joita tarvitaan tehtävän suorittamiseen. Re-

surssina voivat olla raha, henkilöt, koneet ja laitteet sekä materiaalit. Jotta projekti pää-

tetään hallitusti ja jämäkästi, täytyy alussa olla selvillä lopputuotteen hyväksymiskritee-

rit. (Pelin 2009, 149, 152, 395; Ruuska 2007, 40.)  

 

Projektiryhmän heikkouksina voi olla osapuolten huono yhteistyö aikataulun suunnitte-

lussa. Aikataulu voi pettää jos lomia ei esimerkiksi ole otettu huomioon tai aikataulu on 

suunniteltu liian ylimalkaisesti. Henkilökohtaisia esteitä voivat olla esimerkiksi sairas-

tumiset, projektin jäsenten sitoutumattomuus aikatauluun tai muu aikapula, eli miten 

saadaan sovitettua projektityön tekeminen ja aikataulu projektijäsenten muuhun elä-

mään. (Lööw 2002, 64; Pelin 2009, 113, 405–407.) 

 

Arvioinnilla selvitetään projektin onnistumista. Arvioinnin avulla saadaan tietoa projek-

tin toteutumisesta, sen hyvistä puolista ja ongelmista. Onnistumista on arvioitava loppu-

tuloksen ja projektin tuotantoprosessin näkökulmasta. Projektia voidaan arvioida sisäi-

sesti ja ulkoisesti. Sisäisestä arvioinnista vastaa itse projektiryhmä ja ulkoisesta joku 

muu ulkopuolinen taho. Kuitenkin päävastuu projektin arvioinnista on aina itse projekti-

ryhmällä. Projektiin liittyy useita eri tavoitteita, mikä tekee arvioinnista ja onnistumisen 

määrittelystä vaikeampaa, kuin voisi olettaa. Projektin tavoitteita ovat esimerkiksi sisäl-

lölliset ja laadulliset tavoitteet, toteutukselliset tavoitteet, taloudelliset ja ajalliset tavoit-

teet, joiden tärkeysjärjestys riippuu siitä, kuka lopputulosta tarkastelee. Projektia voi-

daan pitää onnistuneena, kun sille asetetut vaatimukset ovat täyttyneet. Usein riittää, että 

onnistumista verrataan suhteessa projektisuunnitelmaan. Projektin arvioinnissa tulee 

kuitenkin muistaa, että onnistuminen on osin myös mielipidekysymys. Jos projektin tu-

loksia ei voida viedä käytäntöön, projekti menettää merkityksensä. (Haarala ym. 2008, 

456; Nikkilä ym. 2008, 140; Ruuska 2007, 274–277.) 

 

Syksyn 2013 aikana mietittiin aihetta opinnäytetyölle. Kaikilla projektiryhmän jäsenillä 

oli yhteinen ajatus siitä, että aiheen tulisi olla työelämälähtöinen, ryhmän jäseniä kiin-
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nostava ja motivoiva sekä projektimuotoinen. Opinnäytetyön lopputuloksen haluttiin 

olevan jotain konkreettista ja käyttökelpoista terveydenhoitajan työhön. Projektin idea 

saatiin Kemin lastenneuvoloiden osastonhoitaja Pirjo Leinoselta. Ideana oli luoda pereh-

tymiskansio Kemin lastenneuvoloille. Projektisuunnitelmaa alettiin tehdä marraskuussa 

2013.  

 

Aluksi tutustuttiin projektikirjallisuuteen. Tietoa haettiin lastenneuvolatoiminnasta, pe-

rehdyttämisestä ja terveyden edistämisestä eri tietokannoista ja kirjallisuudesta. Infor-

maatikko Anitta Örn opasti tiedonhaussa jo suunnitelmavaiheessa. Projektisuunnitelma 

hyväksyttiin kesäkuun alussa 2014 (Liite 3). Opinnäytetyön toimeksiantosopimus (Liite 

4) allekirjoitettiin kesäkuussa 2014. Varsinaisen perehtymiskansion tekeminen aloitet-

tiin kesäkuussa 2014. Syksyn aikana käytiin Pirjo Leinosen luona keskustelemassa kan-

sion sisällöstä ja ulkoasusta. Kansiota tehtiin tiiviisti tammikuuhun 2015 asti. Tammi-

helmikuussa 2015 saatiin yksilöohjausta, jolloin pohdittiin vielä aiheen rajaamista ja 

asiasisältöjen laajuutta sekä kansion estetiikkaa.  

 

Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi perehtymiskansion raakaversio palautettiin säh-

köisesti toimeksiantajan arvioitavaksi. Toimeksiantajaa pyydettiin arvioimaan esimer-

kiksi tuotoksen selkeyttä, asiasisällön sopivuutta ja käytettävyyttä. Perehtymiskansio 

lähetettiin sähköpostilla myös Kemin kaupungin lastenneuvoloiden terveydenhoitajille, 

joilla oli mahdollisuus antaa parannusehdotuksia kansioon. Kevään 2015 käytiin Kemin 

terveydenhoitajien yhteistyöpalavereissa, joissa keskusteltiin kansion ulkoasusta ja si-

sällöstä. Terveydenhoitajat antoivat useaan otteeseen kansiosta hyvää palautetta. Kuvat 

kansioon otettiin itse.  

 

Projektityön arvioitu valmistumisaika oli joulukuussa 2014. Alussa kuitenkin sovittiin, 

että kevät 2015 on projektin valistumisen ehdoton takaraja. Raportti ja perehtymiskan-

sio palautettiin ohjaajille maaliskuun lopussa 2015. Koko projektin ajan pidettiin tark-

kaa projektipäiväkirjaa, jolloin oli helppo seurata työn etenemistä ja projektiin käytettyä 

aikaa. Projektiin käytettiin aikaa yhteensä yli 400 tuntia. 

 

Perehtymiskansio palautettiin toimeksiantajalle Microsoft Publisher-tiedostona sekä pa-

periversiona. Toimeksiantajan kanssa sovittiin, että kansion voi laittaa PDF-muodossa 
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Kemin kaupungin intranettiin. Toimeksiantajalla on oikeus päivittää perehtymiskansiota 

tarpeen mukaan. Perehtymiskansion lopussa on liitteinä jaettavaa materiaalia ja lomak-

keita esimerkiksi keskustelun apuvälineiksi. 

 

Tämän projektin työryhmän voimavaroina oli innovatiivisuus, kannustavan palautteen 

antaminen ryhmän jäsenten kesken, positiivinen ja joustava työilmapiiri. Muita voima-

varoja olivat erilaiset koulutustaustat, projektiryhmän ikärakenne, tietotekniset ja kielel-

liset taidot, omat kokemukset asiakkuudesta lastenneuvoloissa ja kokemukset perehdy-

tyksestä työharjoittelupaikoissa. Tämä projektityö ei vaatinut suurta rahallista panostus-

ta. Kuluja syntyi ainoastaan polttoainemenoista sekä projektisuunnitelman, perehdytys-

kansion ja loppuraportin tulostamisesta. Kemin kaupunki kustansi kansioon liittyvät ku-

lut. 

 

Projektisuunnitelmassa tavoitteena oli aiheeseen liittyvän tutkimustiedon ja kirjallisuu-

den avulla saada aikaan helposti ymmärrettävä, laadukas ja selkeä perehtymiskansio, 

jota käytetään uuden työntekijän ja opiskelijan perehdyttämisessä. Perehtymiskansion 

tavoitteena on toimia työvälineenä hyvän ja tasa-arvoisen hoidon ja asiakaspalvelun ta-

kaamiseksi sekä perheiden ja lasten parhaaksi. Yhteistyöpalavereiden ja asiantuntijoiden 

vinkkien ja tapaamisten avulla onnistuttiin luomaan sekä toimeksiantajaa että projekti-

ryhmää miellyttävä lopputulos. Perehtymiskansion ulkoasu ja sisältö vastasivat toimek-

siantajan odotuksia. 
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4.5 Luotettavuuden arviointi ja eettisyys 

 

Moraalilla tarkoitetaan käsitystä oikeasta ja väärästä. Etiikka on oikeaa ja väärää tutkiva 

oppi. Ammattietiikalla tarkoitetaan ammattialan yhteistä käsitystä siitä, millainen toi-

minta on oikeaa ja millainen väärää. Eettisiksi ongelmiksi kutsutaan ammatillisen toi-

minnan moraalisia ongelmia. Sosiaali- ja terveysalalla sekä kasvatusalalla ammatti vel-

voittaa asiantuntijoita olemaan vastuussa asiakkaiden hyvinvointiin liittyvistä asioista. 

(Juujärvi & Myyry & Pesso 2007, 13, 213.) Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan 

eettisen neuvottelukunnan ETENE:n mukaan (2011, 5, hakupäivä 26.5.2014) kaikkien 

sosiaali- ja terveysalalla toimivien on kunnioitettava asiakkaiden ja potilaiden ihmisar-

voa ja perusoikeuksia. Ihmisen ja ihmisarvon kunnioittaminen ovat siis sosiaali- ja ter-

veysalalla toiminnan perustana. Kunnioituksen tulee näkyä myös asiakkaiden omaisten 

ja läheisten kanssa työskenneltäessä. (Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen 

neuvottelukunta ETENE 2011, 5, hakupäivä 26.5.2014.) 

 

Toinen sosiaali- ja terveysalan lähtökohta on asiakkaan ja potilaan etu. Asiakkaan on 

saatava tarvitsemaansa hoitoa sitä tarvitessaan ja hoidon tulee olla turvallista ja luotetta-

vaa sekä pohjautua perusteltuun ja tutkittuun tietoon ja ammattitaitoon. Asiakkaan edun 

nimissä hoidon ja palvelun järjestäminen tulee olla tasavertaista ja kohtuullisesti saata-

vissa. Asiakasta ja potilasta tulee kohdella ja kunnioittaa yksilöllisesti ja kokonaisvaltai-

sesti. Sosiaali- ja terveysalalla vuorovaikutussuhteet sekä asiakkaan ja ammattihenkilön 

välillä että ammattihenkilöiden välillä on oltava arvostavaa ja inhimillistä. (Valtakun-

nallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE 2011, 5-6, hakupäivä 

26.5.2014.) 

 

ETENE:n julkaisun (2011, 6, hakupäivä 26.5.2014) mukaan ammattihenkilöstö on vas-

tuussa työnsä laadusta. Työssä on huomioitava asiakas yksilöllisesti ja kohdistettava 

erityishuomio herkästi haavoittuviin asiakkaisiin, joihin kuuluvat esimerkiksi lapset, 

vanhukset ja vammaiset. Eettinen osaaminen on oleellinen osa alan ammattitaidossa. 

(Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE 2011, 6, ha-

kupäivä 26.5.2014.) 
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Projektiin ei liity haastattelua tai tutkimusta, joten eettisyyttä ei ole siltä osin tarpeellista 

pohtia. Sosiaali- ja terveysalalla on omat eettiset periaatteensa, ja eettisyyttä pohdittiin 

projektissa esimerkiksi asiakas- ja perhelähtöisyyden pohjalta sekä salassapitovelvolli-

suuden näkökulmasta. Perehdytyskansion toimeksiantajan kanssa tehtiin toimeksianto-

sopimus (liite 4) kolmena kappaleena. Sopimuksessa sovittiin muun muassa tekijänoi-

keuksista, vastuusta ja salassapitovelvollisuudesta.  

 

Projektissa on käytetty luotettavia lähteitä. Perehtymiskansion tiedot ovat ajantasaisia ja 

luotettavia. Lastenneuvolatyötä tekevät terveydenhoitajat ovat tarkistaneet perehtymis-

kansion asiasisällön ajantasaisuuden ja luotettavuuden. Lähteistä löydettyä tekstiä ei ole 

plagioitu. 
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5 POHDINTA 

 

Projektissa toimiminen ja sen jäsenenä oleminen oli uutta kaikille tämän projektiryhmän 

jäsenille. Kukaan jäsenistä ei ollut aikaisemmin ollut osallisena missään vastaavanlai-

sessa ryhmässä. Projektityötä aloitettaessa ja sitä suunniteltaessa jännitettiin sitä, miten 

työmäärä saadaan jaettua tasaisesti jokaisen ryhmän jäsenen kesken. Projektisuunnitel-

man valmistelu oli haastavaa, kun ei vielä tiedetty, miten laajasti lastenneuvolatoimintaa 

tulee käsitellä. Olihan kyseessä kuitenkin neuvolatoimintaan perehtyminen eikä tiedon 

uudelleen kirjoittaminen. Alkuun tietoa haettiinkin liian syvällisesti ja paljon on lopulli-

sesta kansiosta ja raportista jätetty pois.  

 

Jo heti alussa oli tullut varoituksia siitä, ettei opinnäytetyötä kannata tehdä kolmen hen-

gen ryhmässä. Tässä projektissa kolmen hengen projektiryhmä on kuitenkin ollut koko 

ajan vahvuus, eikä heikkous, ja asiat ovat toimineet hyvin. Projektissa on tärkeää, että 

ryhmän jäsenet tulevat hyvin toimeen keskenään ja jäsenillä on erilaisia henkilökohtai-

sia vahvuuksia. Tämänkin projektin jokaisella jäsenellä oli omat vahvuutensa ja heik-

koutensa, jotka täydensivät toisiaan, ja sen vuoksi projektiryhmä pystyi toimimaan te-

hokkaasti yhdessä. Ryhmän jäsenillä on ollut muun muassa hyvä organisointikyky sekä 

englannin kielen ja tieteellisen kirjoittamisen taito.  

 

Vaikka tässä projektissa aikataulut on jouduttu suunnittelemaan kolmen henkilön mu-

kaan, on niissä kuitenkin pysytty hyvin ja ryhmän jäsenet ovat pitäneet niistä kiinni. 

Ajoittain aikataulutus on ollut haasteellistakin, mutta kun kaikkien yhteinen pyrkimys ja 

tavoite on ollut saada opinnäytetyö valmiiksi keväällä 2015, niin se on motivoinut ryh-

mää eteenpäin. Projektin tekemiseen varattiin aina kalenterista päivät ja työtä on tehty 

koko ajan niiden mukaan.  

 

Tämä projektityö on suurimmaksi osaksi pystytty tekemään yhdessä. Koulun puolesta 

lukujärjestykseen oli jätetty tyhjiä päiviä opinnäytetyön tekemiseen ja kaikki päivät on 

käytetty hyödyksi. Aika-ajoin on tuntunut, että projektin työstäminen ei ole edennyt ha-

lutulla tavalla. Jos yhteistapaamisissa tekstiä ei ole juuri syntynyt, niin ajatuksia on ai-

nakin vaihdettu paljon ja suunniteltu, miten jatkossa toimitaan. Projektiryhmässä on jo 
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alusta asti pyritty antamaan toisille positiivista palautetta, jotta onnistumisen kokemuk-

sia syntyisi ja motivaatio tekemiseen ei hiipuisi.  

 

Ryhmädynamiikka ja –henki ovat olleet alusta asti ryhmän vahvuuksia. Asioista on ol-

lut helppoa sopia, vaikka eri elämäntilanteet ovat vaikeuttaneet esimerkiksi aikataulun 

laatimista. Kaikesta on kuitenkin päästy sopuun helposti ja vastuu projektin etenemises-

tä on kannettu yhdessä. Neuvolatoimintaa ohjaaviin lakeihin ja periaatteisiin on tutustut-

tu ja projektin kautta tieto neuvolatoiminnasta on syventynyt. Ryhmätyöskentely itses-

sään on ollut jo yksi oppimiskokemus. On ollut mielenkiintoista huomata, että projekti-

työskentelyn teoria on toteuttanut itseään. Projektin alussa ei haluttu nimetä projektille 

päällikköä. Projektin edetessä yksi ryhmän jäsenistä kuitenkin otti projektipäällikön roo-

lin. Se oli luontevaa ja ryhmän jäsenet sopeutuivat siihen hyvin. Pitkä yhteistyö on ollut 

välillä työlästä ja väsyttävää mutta välit ryhmän jäsenten kesken ovat pysyneet hyvinä ja 

mieltä askarruttavista asioista on osattu puhua hyvässä hengessä. 

 

Koko projektin ajan tiedonhaku on ollut keskeisessä asemassa ja siitä on tullut helpom-

paa. Teoriatietoa kerätessä on käytetty vain luotettavia lähteitä, sekä painettua että In-

ternetistä otettua materiaalia. Lähdekriittisyys on kehittynyt. Projektin aiheeseen liitty-

vää teoriatietoa löytyy todella paljon, joten on täytynyt tietää mistä tietoa voi ottaa ja 

mikä on ajantasaista.  

 

Projektin tuotoksesta eli kansiosta on saatu aikaan selkeä ja ymmärrettävä. Tilaajan 

kanssa on useaan kertaan pidetty tapaamisia, joissa on keskusteltu kansion ulkoasusta ja 

sen sisällöstä. Tilaajalta saatujen muutosehdotusten pohjalta on pystytty tekemään kan-

siosta juuri sellainen kuin siitä on haluttu. Kemin kaupungin lastenneuvoloiden tervey-

denhoitajat ovat käyneet kansion sisällön läpi perusteellisesti, joten siinä olevat asiat 

ovat luotettavia ja vastaavat Kemin kaupungin lastenneuvoloiden käytäntöä. Kansio on 

saanut useaan otteeseen kehuja sekä ulkoasustaan että sisällöstä. Perehtymiskansion 

raakaversio on päässyt myös koekäyttöön, jossa sen on todettu olevan hyvä apu. 

 

Jälkeenpäin ajateltuna, projektin aihe ei olisi voinut olla parempi. Ryhmässä toimimisen 

lisäksi perehtymiskansion tekeminen on antanut valtavan määrän tietoa lastenneuvola-

toiminnasta ja terveydenhoitajan työstä.  
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Kemin lastenneuvoloista puuttuu vielä perehdyttämisen tarkistuslista, joka voisi olla 

hyvä tehdä. Mietityttämään jäi myös tarkastuksissa käytettävä aika, jota Kemin lasten-

neuvoloissa on lähes puolet vähemmän kuin suositellaan.  
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Liite 1 
 
2 kk Rotavirusripuli Rotavirus 

3 kk Aivokalvon- korvatulehdus, keuhkokuume, verenmyr-
kytys 

Pneumokokkikonjugaatti 
(PCV)  

3 kk  Rotavirusripuli Rotavirus 

3 kk  Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja Hib-
taudit, (aivokalvontulehdus, kurkunkannentulehdus ja 
verenmyrkytys)   

Viitosrokote  
(DTaP-IPV-Hib) 

5 kk  Aivokalvon- ja korvatulehdus, keuhkokuume, veren-
myrkytys 

Pneumokokkikonjugaatti 
(PCV)  

5 kk  Rotavirusripuli Rotavirus  

5 kk  Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja Hib-
taudit, (aivokalvontulehdus, kurkunkannentulehdus ja 
verenmyrkytys)   

Viitosrokote  
(DTaP-IPV-Hib)  

12 kk  Aivokalvon- ja korvatulehdus, keuhkokuume, veren-
myrkytys   

Pneumokokkikonjugaatti 
(PCV)    

12 kk  Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja Hib-
taudit, (aivokalvontulehdus, kurkunkannentulehdus ja 
verenmyrkytys)   

Viitosrokote  
(DTaP-IPV-Hib) 

12–18 kk  
suositus 12 kk 

Tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko   MPR  

6 - 35 kk  Kausi-influenssa (vuosittain)  Kausi-influenssa  

4 v  Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio  DTaP-IPV  

6 v  Tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko  MPR   

11–15 v tytöt  
6-9. -lk 

Kohdunkaulan syöpä HPV 

14 - 15 v  Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä dtap  

Taulukko 1. Lasten ja nuorten rokotusohjelma (Lasten ja nuorten rokotukset 2014, hakupäivä 
10.7.2104.) 
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Liite 2 

Rokotettavan ikäryhmä Antotapa Pistoskohta 
Imeväisikäiset (alle 1-
vuotiaat) 

IM reisilihaksen etu-yläosa  

(m. vastus lateralis) 

 SC reisi 

 ID  vasemman olkavarren ulkosivu 

Leikki-ikäiset (1-6-
vuotiaat) 

IM olkavarren hartialihas  

(m. deltoideus) tai reisilihaksen etu-yläosa 

  SC reisi tai olkavarsi 
Kouluikäiset ja aikuiset  

(7 vuotta täyttäneet) 

IM olkavarren hartialihas 

  SC olkavarsi 

Taulukko 2. Suositeltavat ensisijaiset pistoskohdat ikäryhmittäin. (Pistospaikan valinta 2014, haku-
päivä 3.9.2014.) 
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 Liite 3 

Aika   Projektin toteutuminen 

Loka- ja  

marraskuu  2013 

Opinnäytetyön aiheen ideointia. Ideapaperi hyväksyttiin 

marraskuussa. 

Joulukuu 2013 

Keskeisten käsitteiden määrittelyä ja projektikirjallisuu-

teen tutustumista. 

Kevät  2014 

Projektikirjallisuuteen tutustumista ja projektisuunni-

telman tekemistä. 

Helmikuu 2014 

Tiedonhakua informaatikon avulla. Etsimme tutkimuk-

sia perehdyttämisestä. 

Maalis- ja  

huhtikuu 2014 Kuuden viikon tauko TC:n ja harjoittelun vuoksi. 

Huhtikuu 2014 Ryhmäohjausta. 

Touko- ja 2014 Opinnäytetyön seminaareihin osallistuminen. 

kesäkuu  Projektisuunnitelma hyväksyttiin. 

Kesäkuu   2014 

Allekirjoitettiin toimeksiantosopimus Kemin lastenneu-

volan kanssa perehtymiskansion tekemisestä. 

Kesä- ja  

heinäkuu 2014 Raportin ja perehtymiskansion tekemistä.. 

Syksy 2014 Raportin ja perehtymiskansion tekemistä.  

    Yksilöohjausta. 

Joulukuu  2014 

Yhteistyöpalaveri kansion sisällöstä toimeksiantajan 

kanssa. 

Tammi- ja 

helmikuu 2015 

Perehtymiskansion tekemistä ja yhteistyöpalavereita 

Kemin kaupungin terveydenhoitajien kanssa. Yksilöoh-

jausta. 

Maaliskuu  2015 Raportti ja perehtymiskansio valmiita. 

Huhtikuu  2015 Opinnäytetyön esittäminen. 

Taulukko 3. Projektin toteutuminen 
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Liite 4 
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