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1 Johdanto 

 

 

Uuden vauvan syntymä tuo monenlaisia muutoksia perheen arkeen. Leikki-ikäi-

selle lapselle uusi tilanne kokonaisuudessaan on monimutkainen prosessi, joka 

tuo mukanaan uutta ja mielenkiintoista, mutta samalla myös muuttaa isosisaruk-

sen arkielämää ja identiteettiä. Jokainen perheenjäsen reagoi uuden vauvan syn-

tymään eri tavoin. (Vilén, Seppänen, Tapio & Toivanen 2010, 170–173.) Siksi 

työtä on tarkasteltu leikki-ikäisen lapsen näkökulmasta. 

 

Leikki-ikäinen lapsi on iältään 1–6-vuotias. Leikki-ikä on jaettu varhais- ja myö-

häisleikki-ikään. Lapsen kasvua ja kehitystä tarkastellaan yleensä fyysisen kas-

vun sekä motorisen, kognitiivisen ja psykososiaalisen kehityksen kautta. Nämä 

osa-alueet ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa ja vaikuttavat toistensa kehitykseen. 

Lapsen kehitykseen vaikuttavat muun muassa ympäristötekijät, kuten sosiaali-

nen ympäristö. (Strovik-Sydänmaa, Talvensaari, Kaisvuo & Uotila 2012, 10.) 

Tässä opinnäytetyössä on keskitytty tutkimaan lapsen kehitystä kognitiivisesta ja 

psykososiaalisesta näkökulmasta.  

 

Perheiden tukeminen on osa hoitotyöntekijöille kuuluvaa terveyden edistämis-

työtä. Elämän eri tilanteissa hoitohenkilökunta voi tukea perheitä monin eri tavoin. 

Tämä työ on toteutettu toiminnallisena opinnäytetyönä, ja sen tarkoituksena on 

tukea perhettä tilanteessa, jossa perheeseen syntyy uusi vauva. Opinnäytetyön 

tavoitteena on antaa konkreettisia neuvoja leikki-ikäisten lasten vanhemmille, 

jotka odottavat tai ovat saaneet uuden vauvan. Opinnäytetyön tehtävänä on tuot-

taa opaslehtinen, joka sisältää neuvoja uudenlaisen arjen ja isosisarusten tuntei-

den tueksi sekä vanhemmuuden vahvistamiseksi. Opinnäytetyön toimeksianta-

jana (Liite 1) on toiminut Joensuun Perheentalo.  
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2 Lapsen psyykkinen ja sosiaalinen kehitys 

 

 

2.1 Kehityksen eri osa-alueet 

 

Lapsen kasvu ja kehitys on jaettu fyysiseen kasvuun sekä motoriseen, kognitiivi-

seen ja psykososiaaliseen kehitykseen. Lapsen kasvun ja kehityksen eri osa-alu-

eet ovat jatkuvasti sidoksissa toisiinsa ja vaikuttavat toistensa kehittymiseen. 

Lapsen kehitykseen vaikuttavat perimä, ympäristötekijät sekä lapsen oma suun-

tautuneisuus ja aktiivisuus. (Strovik-Sydänmaa ym. 2012, 10.) Tässä opinnäyte-

työssä on tutustuttu leikki-ikäisten lasten kehitykseen kognitiivisen ja psykososi-

aalisen kehityksen näkökulmasta. 

 

Kognitiivinen kehitys tarkoittaa ihmisen tiedollista kehitystä, joka pitää sisällään 

havaitsemisen, muistin, ajattelun, kielen ja oppimisen kehitystä sekä niiden hyö-

dyntämistä elämään (Kronqvist & Pulkkinen 2007, 86). Psykososiaalinen kehitys 

tarkastelee ihmisen sisäisen maailman sekä sosiaalisen ympäristön suhteita 

(Karling, Ojanen, Sivén, Vihunen & Vilén 2009, 166). Psykososiaalisessa kehi-

tyksessä käsitellään siis lapsen persoonallisuuden, sosiaalisuuden ja tunne-elä-

män kehityksen eri vaiheita. Näiden kaikkien osa-alueiden kehittyminen ovat tii-

viisti sidoksissa toisiinsa, eikä niitä voida täysin erottaa toisistaan. Siksi niistä 

käytetään yhteistä käsitettä psykososiaalinen kehitys. Lapsen kehitys on lähes 

kokonaan sensomotorista seitsemääntoista ikävuoteen saakka. Sensomotorinen 

kehitys tarkoittaa sitä, että lapsi tutustuu omaan kehoonsa ja ympäristöönsä leikin 

kautta. (Strovik-Sydänmaa ym. 2012, 10–11; Aejmelaeus, Kan, Katajisto & Poh-

jola 2008, 24.) 

 

Persoonallinen kehitys käsittelee prosessia, jossa lapsi luo kuvaa itsestään suh-

teessa muihin ihmisiin. Prosessissa lapsi tarkastelee itseään oman kehonraken-

teensa, luonteensa, temperamenttinsa, tarpeidensa, minäkäsityksen sekä kes-

kushermoston toiminnan kautta. Edellä mainittujen tekijöiden muuttuessa myös 

ihmisen persoonallisuus kehittyy koko elämän ajan. Kehitykseen vaikuttavat vah-

vasti lapsuuden kokemukset. (Vilén, Vihunen, Vartiainen, Sivén, Neuvonen & 

Kurvinen 2006, 148–149; Karling ym. 2009, 144–145.) Sosiaalisuuden kehitys 
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käsittelee lapsen kykyä omaksua vuorovaikutustaitoja, arvoja, asenteita, normeja 

sekä käyttäytymismalleja. Niihin vaikuttavat vahvasti lapsen ympäristö: läheiset 

ihmiset, kulttuuri ja yhteiskunta. Kehityksen perustan lapsi saa jo pienenä, mutta 

sosiaalinen kehitys jatkuu koko elämän ajan. Tunne-elämän kehityksessä lapsi 

opettelee käsittelemään omia ja toisten ihmisten tunteita. Tunne-elämän kehitys 

on vahvasti yhteydessä persoonallisuuden kehittymiseen. Itsetunnon terveen ke-

hittymisen kannalta on tärkeää, että lapsi oppii kokemaan sekä positiivisia että 

negatiivisia sosiaalisia tunteita. (Karling ym. 2009, 166.) 

 

 

2.2 Varhaisleikki-ikäinen 

 

Varhaisleikki-ikäiseksi kutsutaan 1–3-vuotiasta lasta. Tässä iässä ajattelu ja ku-

vittelu eivät ole vielä niin kehittyneitä, että lapsi omaksuisi asioita niiden kautta, 

vaan kognitiivinen kehittyminen tapahtuu liikkumisen, havainnoinnin ja matkimi-

sen kautta. On tärkeää, että lapsen elämässä on riittävästi turvallisia ja kannus-

tavia mahdollisuuksia ja virikkeitä uusien tietojen ja taitojen oppimiseen sekä nii-

den käsittelyyn. Varhaisleikki-ikäisen lapsen sosiaalisessa ympäristössä ovat 

pääasiassa perheenjäsenet, sukulaiset ja ystävät sekä mahdolliset lastenhoitajat. 

(Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 41–42.) 

 

Varhaisleikki-iässä lapsella alkaa olla käsitys omasta itsestään. Tiedostaessaan 

minäkäsityksensä hän oppii tunnistamaan ja ennakoimaan tarkemmin myös mui-

den ihmisten tunteita ja käyttäytymistä. Lapsi osallistuu kanssakäymiseen otta-

malla mallia itselle tärkeistä ihmisistä ja oppii sitä kautta toimimaan itse samoin. 

Lapsi alkaa myös tuntea esimerkiksi ylpeyttä, empatiaa ja syyllisyyttä. Lapsen 

terveellisen kehityksen turvaamiseksi hänen olisi tärkeää oppia kokemaan kiel-

teisiä sosiaalisia tunteita. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 42–43; Kronqvist & Pulk-

kinen 2007, 86.) 
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2.3 Myöhäisleikki-ikäinen 

 

Myöhäisleikki-ikäinen lapsi on iältään 3–6-vuotias. Silloin lapsi alkaa vähitellen 

ymmärtää omaa erillisyyttään. Tässä iässä lapsen elämänpiiri kasvaa ja hän al-

kaa kiinnostua itsestään ja ympäristöstään uudella tavalla ja rakentaa sitä kautta 

omaa minäkuvaansa. Myöhäisleikki-iässä lapsen tunne-elämä kehittyy, ja lapsi 

harjoittelee pärjäämään omatoimisesti sääntöjen ja normien mukaan sekä oman 

mielensä ja kehon toimintojensa kanssa. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 52.) 

 

3–4-vuotiaana lapsi on vielä hyvin minäkeskeinen, mutta sosiaaliset taidot kehit-

tyvät. Lapsi voi usein kaivata ikäistään leikkiseuraa ja sen saaminen onkin hä-

nelle yhä tärkeämpää. Myöhäisleikki-ikäinen lapsi tarvitsee vielä paljon aikuisen 

apua, ymmärrystä ja rajoja. Tässä iässä lapsen mielikuvitus on vilkasta ja lapsi 

tarvitsee vastauksia moniin askarruttaviin kysymyksiinsä. (Mannerheimin lasten-

suojeluliitto 2017a; Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 52–53.) 

 

5–6-vuotiaana lapsi tunnistaa tunnetilansa ja osaa ilmaista ne sanoin. Hän hakee 

ystäviltä ja vanhemmilta hyväksyntää omien käsitystensä tueksi. Lapsi alkaa vä-

hitellen irtautumaan äidistä ja isästä, ja hänen itsekritiikkinsä alkaa kasvaa. Epä-

varmuus ja huonommuuden tunne vaikuttavat negatiivisesti lapsen minäkuvaan. 

Siksi on tärkeää antaa lapsen toimia aktiivisesti erilaisissa tilanteissa positiivisen 

minäkuvan kasvattamiseksi. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2017b; Storvik-

Sydänmaa ym. 2012, 53.)  

 

 

3 Lapsesta isosisarukseksi 

 

 

3.1 Sisarussuhteet 

 

Suomessa sisarussuhteita on tutkittu teoriassa vähän. Sisaruksen syntymä voi 

olla leikki-ikäiselle lapselle monimutkainen ja luova prosessi. Uusi tilanne tuo mu-

kanaan uutta ja mielenkiintoista, mutta samalla lapsi joutuu luopumaan entisestä 

arjesta ja luomaan itselleen uuden identiteetin sisaruksena. (Vilén ym. 2010, 170; 
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Winnicott 1964, Malmbergin 2011, 154 mukaan.) Sisaruksen syntymää ajatellaan 

ehkä liian usein negatiivisena vaikuttajana vanhemman lapsen elämään. Sisa-

ruus tuo mukanaan varmasti mustasukkaisuutta ja kilpailua, mutta toisaalta se 

myös auttaa lasta kehittymään sosiaaliseen vastavuoroisuuteen ja sopeutumi-

seen (Coles 2003, Malmbergin 2011, 155 mukaan). Sisaruksen syntyminen voi 

vaikuttaa lapsen psyykkiseen kehitykseen myös myönteisesti, sillä sitä kautta 

lapsi käsittelee ja ymmärtää itsensä erillisenä, itsenäisenä yksilönä (Laajasalo & 

Salmi 2013, 80). 

 

Suomessa perheet ja sitä kautta myös sisarussuhteet ovat kokeneet muutoksia 

viimeisten vuosikymmenien aikana. Suurperheet ovat harvinaistuneet ja näin ol-

len myös lasten kasvukumppanit vähentyneet. On todettu, että lapsen ollessa 

vähintään kuuden vuoden ikäinen nuoremman sisaruksen syntyessä, hänen kas-

vamisensa on verrattavissa ilman sisaruksia kasvaneeseen lapseen. (Malmberg 

2011, 155.) 

 

 

3.2 Uusi vauva ja lapsen ajatusmaailma 

 

Uuden perheenjäsenen odotus ja syntymä tuovat suuria ja pysyviä muutoksia 

koko perheen elämään. Uuden tilanteen käsittely on monimutkainen prosessi, ja 

jokainen perheenjäsen reagoi siihen omalla tavallaan. Vanhempien voi olla jos-

kus vaikea tunnistaa lapsessa uuden tilanteen tuomaa tunteiden kirjoa. (Vilén ym. 

2010, 170–173.) Vauvan syntymisen jälkeen vanhemmalla lapsella voi olla risti-

riitaisia tunteita uudesta tilanteesta. Hän voi olla ylpeä pikkusiskosta tai -veljestä, 

mutta samalla hän voi tuntea mustasukkaisuutta vauvan saamasta huomiosta ja 

ajasta erityisesti äidin kanssa. Tämä voi heijastua hänessä esimerkiksi taantumi-

sena jo opituista asioista, uhmana tai itkuna. (Karling, ym. 2009, 80; Laajasalo & 

Salmi 2013, 41.)  

 

Sisaruussuhteisiin liittyy yleensä aina kateutta, mustasukkaisuutta ja raivoa. Täl-

laiset tunteet koetaan uudessa tilanteessa usein kielletyiksi, sillä vanhempien on 

vaikeaa kohdata vanhemman lapsen reagointi uudessa tilanteessa. Vanhempien 

tapana on vakuuttaa, että lapsi on pärjännyt hyvin uuden elämäntilanteen kanssa 
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sekä ollut äidille apuna, mutta äidin auttaminen on lapselle yksi tapa käsitellä 

uutta asiaa. (Sinkkonen & Korhonen 2015, 122; Laajasalo & Salmi 2013, 40.) 

 

Uuden vauvan kotiintulotilannetta voisi verrata tilanteeseen, jossa puoliso toisi 

kotiin uuden puolison ja kertoisi tämän muuttavan heidän kotiinsa ja asia täytyisi 

sellaisenaan hyväksyä (Väärämäki 2015). Toisen lapsen synnyttyä perheeseen 

esikoiselle tulee usein muutoksia, jotka hän kokee negatiivisina. Näitä ovat esi-

merkiksi kontrolloivuuden, kieltojen ja sääntöjen lisääntyminen. Äidillä ei enää ole 

samalla tavalla aikaa vanhemmalle lapselle, sillä vauva sitoo häntä paljon. Tällöin 

vanhempi lapsi voi tuntea itsensä ulkopuoliseksi ja hylätyksi, ja siinä tilanteessa 

korostuukin toisen vanhemman tärkeys. Usein uuden vauvan synnyttyä isät otta-

vat rohkeammin vastuuta vanhemmista lapsista ja tällöin myös vanhemmat lap-

set kokevat isän tärkeämpänä kuin ennen vauvan syntymää. Siihen, kuinka van-

hempi lapsi suhtautuu uuteen vauvaan, vaikuttavat esimerkiksi ympärillä oleva 

tukiverkosto, lasten temperamentti, sukupuoli ja ikä sekä vanhempien tilanteet ja 

heidän keskinäinen suhteensa. (Vilén ym. 2010, 170–173; Laajasalo & Salmi 

2013, 37.) 

 

 

4 Perheen tukeminen 

 

 

4.1 Perheiden terveyden edistäminen 

 

Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntaa järjestämään asukkailleen terveydenhuol-

toa, joka edistää ja ylläpitää asukkaiden terveyttä, hyvinvointia, työskentely- ja 

toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta. Lain mukaan terveydenhuoltoon si-

sältyvät terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, perusterveydenhuolto sekä eri-

koissairaanhoito. Terveyden edistämiseen sisältyy muun muassa terveyden 

taustatekijöihin vaikuttaminen, sairauksien ehkäisy, mielenterveyden vahvistami-

nen sekä voimavarojen kohdentaminen terveyden edistämiseksi. (Finlex 2010.) 

Terveyden edistäminen vaatii tietoa väestön tämänhetkisestä terveydestä ja hy-

vinvoinnista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Eri kohdejoukoilla on erilaisia tar-

peita, joiden kohdentaminen oikein lisää terveyden edistämisen vaikuttavuutta. 
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Kunnan järjestämien terveyspalvelujen lisäksi terveyden edistämistoiminnassa 

voivat olla mukana esimerkiksi järjestöt, seurakunnat tai yritykset. (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2016.)  

 

WHO:n määritelmän mukaan terveys on fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen, emo-

tionaalisen ja hengellisen hyvinvoinnin tila. Terveyden edistämistä on kaikki se 

toiminta, joka lisää yksilön ja väestön terveellistä toimintaa ja vähentää epäter-

veellistä toimintaa. Hoitohenkilökunnalla on suuri rooli ja vastuu koko väestön 

terveyden edistämisessä, sillä hoitotyöntekijät edustavat terveydenhuollon suu-

rinta ryhmää. Vaikka terveydenhuolto on tärkeä ja merkityksellinen ihmisen sai-

rastuessa, sen tulisi olla merkityksellinen myös ennen kaikkea terveyden edistä-

misessä ja sairauksien ehkäisyssä. Jokaisella hoitotyöntekijällä on oma merkit-

tävä roolinsa terveyden edistämisessä ja sairauksien ennaltaehkäisyssä. Hoito-

työntekijöiden tuleekin osata tietojensa ja taitojensa avulla ohjata ihmisiä terveel-

liseen ja turvalliseen elämään. (Duodecim 2017; Iivanainen & Syväoja 2012, 

594–598.) Sairaanhoitajan tehtävänä on auttaa yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä eri 

elämäntilanteissa. Hoidon tavoitteena on lisätä ihmisten voimavaroja ja parantaa 

heidän elämän laatua. (Sairaanhoitajaliitto 2014.) 

 

Äitiys-, lasten- ja perheneuvolat ovat luonnollinen paikka ottaa yhteyttä alle kou-

luikäisten lasten ja heidän perheidensä pulmatilanteissa. Neuvoloiden tarkoituk-

sena on, että väestö saisi syntyä, kasvaa ja kehittyä mahdollisimman hyvinvoi-

vana ja terveenä. Neuvolasta saa tukea ja neuvoa eri elämäntilanteissa ja tarvit-

taessa lapsi tai perhe ohjataan eteenpäin ongelmien selvittämiseksi tai välttä-

miseksi. (Hermanson 2012; Sinkkonen & Korhonen 2015.) Terveyden edistämi-

nen painottuu hoitohenkilökunnalle eri tavoin. Terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja 

näkevät asiakkaiden tilanteet usein hieman eri näkökulmasta, mutta viime aikoina 

sairaaloissa on erityisesti otettu huomioon terveyden edistämisen näkökulma. 

Sairaalahoidon yhteydessä hoitajien ja lääkäreiden tulisi kiinnittää enemmän 

huomiota yksilön ja koko perheen terveyden edistämiseen. (Iivanainen & Syväoja 

2012, 598.)  
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4.2 Lapsen tukeminen 

 

Hyvä valmistautuminen vauvan syntymiseen ei poissulje vanhemman lapsen 

loukkaantumisen ja kateuden tunnetta, mutta valmistautumalla voidaan auttaa 

vanhempia lapsia tuntemaan olonsa turvallisemmaksi ja luomaan avointa ilma-

piiriä perheeseen uudessa tilanteessa. (Parker & Stimpson 2004, 15.) Lapsella 

asioiden käsityskyky ja asioihin reagoiminen ovat vielä kehittymässä, joten lapsi 

tarvitsee rinnalleen turvallisen vanhemman, joka antaa hänelle tukea ja rajoja uu-

siin tilanteisiin. Vanhempien antaman tuen kautta lapsi oppii arvostamaan itseään 

ja luottamaan sen kautta myös toisiin ihmisiin. Lapsi tarvitsee aitoa huomiointia 

yksilönä päivittäin. On tärkeää kysellä hänen kuulumisiaan ja keskittyä ja rea-

goida siihen, mitä hän kertoo ja kokee. (Hermanson 2012, 120, 124.) Vanhem-

pien antama huolenpito ja kannustus tukevat lapsen myönteistä kehitystä (Pulk-

kinen 2003). 

 

Lapsen valmistautuminen sisaruksen syntymään alkaa sillä, kun hän saa kuulla 

äidin sisällä kasvavasta sisaruksesta. On tärkeää, että äiti kertoo lapselle raskau-

destaan itse, ettei lapsi kuule asiaa joltakulta ulkopuoliselta. Lapselle on hyvä 

antaa realistinen kuva siitä, millainen vauva on ja mitä se vaatii. Esimerkiksi, että 

vauva ei osaa vielä leikkiä eikä nauraa ja äiti voi olla väsynyt ja vain istua imettä-

mässä vauvaa. (Laule 2017.) Raskaudesta kannattaa kertoa vasta, kun vauva-

vatsa on jo näkyvillä, jolloin lapsi pystyy paremmin hahmottamaan kuulemaansa. 

Vauvan syntymän ajankohtaa voi yhdistää johonkin, jonka lapsi ymmärtää, esi-

merkiksi ”talvella, kun tulee kylmää ja maahan on satanut lunta”. Lapsen ikä vai-

kuttaa reagointiin raskausuutisesta ja vauvasta, ja lasta on tärkeää tukea sen 

mukaan jo odotusaikana. (Laajasalo & Salmi 2013, 30–31.) Lapsi voi kokeilla, 

kuinka vauva liikkuu äidin vatsassa. Lapselle voi myös kertoa, kuinka vauva kuu-

lee hänen äänensä vatsaan. Uudenlaiseen elämään vauvan kanssa voi valmis-

tautua lukemalla vanhemman lapsen kanssa aiheeseen liittyviä satukirjoja lapsen 

kehitystason mukaan. On suositeltavaa lukea erityisesti aihetta myönteisesti ja 

iloisesti käsitteleviä kirjoja, jotta lapselle jää positiivinen käsitys uudesta tilan-

teesta. Tulevan isosisaruksen kanssa kannattaa muistella hänen omaa vauva-

aikaansa, katsella esimerkiksi vanhoja valokuvia hänestä ja kertoa, kuinka häntä 
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on hoidettu ja rakastettu silloin, kun hän oli vauva. Lapselle voi myös kertoa van-

hemman mahdollisista omista kokemuksistaan sisaruksen syntyessä, jolloin lapsi 

voi huomata, että kaikenlaiset tunteet ovat sallittuja ja normaaleja. (Laajasalo & 

Salmi 2013, 50; Mannerheimin lastensuojeluliitto 2017c.) 

 

Lapsi tarvitsee välittämisen viestejä vanhemmalta. Uudessa tilanteessa vanhem-

mat käyttävät paljon aikaa vauvan kanssa. Tällöin vanhempi lapsi voi tuntea it-

sensä hylätyksi ja arvottomaksi, sillä hän ei osaa hahmottaa, kuinka kauan uusi 

tilanne kestää ja mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Lapsi ei välttämättä 

pidäkään heti vauvasta, eikä lasta voi siihen pakottaa. Monesti lapselle voi olla 

hankalaa vähentynyt läheisyys vanhempien kanssa, sillä äiti on usein kiinni vau-

vassa esimerkiksi imetystilanteessa. Vanhempi lapsi kannattaa ottaa välillä vie-

reen ja keksiä yhteistä tekemistä, joka on mahdollisesti tuttua jo ajalta ennen vau-

van syntymää. Vanhemmalle lapselle kannattaa myös kertoa, kuinka vanhem-

masta on ihanaa viettää aikaa kahdestaan hänen kanssaan. Lapsen kanssa voi 

lähteä esimerkiksi ulkoilemaan, kauppaan tai vaikka yhteiseen harrastukseen.  

Yhteistä aikaa voi viettää myös kotona, esimerkiksi lukien, jutellen tai vain nau-

tiskellen yhteisestä hetkestä toistensa vierellä. Jokaisesta vauvan äännähdyk-

sestä ei tarvitse heti kiirehtiä vauvan luo, vaan vanhempi voi välillä keskittyä 

isosisarukseen ja antaa vauvan hetken odottaa. Vauvasta ei kannata tehdä jat-

kuvasti numeroa isosisarukselle. Näin isosisarus voi tuntea olevansa edelleen 

tärkeä vanhemmilleen. Tämä voi auttaa lasta myös rentoutumaan ja mahdolli-

sesti lapsen ”testailunhalu” vähenisi hänen saadessaan hetkeksi täyden huomion 

vanhemmaltaan. (Parker & Stimpson 2004, 14–16, 34–35; Mannerheimin lasten-

suojeluliitto 2017d.)  

 

Yksinäisyyden ja hylätyksi tulemisen tunnetta voidaan ehkäistä myös ottamalla 

lasta mukaan hoitotilanteisiin, jolloin hän saa tutustua uuteen sisarukseen ja saa 

mahdollisuuden kehittää tunne-elämäänsä sekä vuorovaikutussuhdettaan vau-

vaan. (Laajasalo & Salmi 2013, 41–42; Mannerheimin lastensuojeluliitto 2017c.) 

Lapsen kanssa voi yhdessä harjoitella vauvan käsittelyä. Lapsi voi alkuun käsi-

tellä vauvaa rajustikin, ja siksi on tärkeä kertoa, mistä vauva pitää ja mistä ei sekä 

kuinka voi tai kuinka ei voi toimia. Lasta kannattaa kehua ja kiitellä, ja hänelle on 

tärkeä kertoa, kuinka vauva nauttii hänen hoidostaan. Vanhemman lapsen ja 
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vauvan välille voi myös kehitellä omia tärkeitä juttuja, esimerkiksi iltasuukko en-

nen nukkumaan menoa. Kun lapsi saa positiivisia vuorovaikutuskokemuksia vau-

van kanssa, se lisää hänen tyytyväisyyttään, iloaan ja rakkauttaan vauvaa koh-

taan. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2017d; Hermanson 2012, 135.) 

 

Vauvan syntyessä perheeseen vanhat ja tutut rutiinit helposti rikkoutuvat, mutta 

vanhempaa sisarusta helpottaakseen perusasiat, kuten ruokailuajat, ulkoilu ja 

unirytmi olisi hyvä pitää mahdollisimman ennallaan. Lapsen perustarpeiden rutii-

ninomainen tyydyttäminen auttaa lasta oppimaan ja ymmärtämään uusia tietoja 

ja taitoja, harjaantumaan niissä sekä käsittelemään uutta tilannetta ja siihen liit-

tyviä tunteita. Arkirutiinien säännöllisyys tuo hänelle myös turvallisuuden tun-

netta. Uuteen tilanteeseen ei myöskään suositella muita suuria muutoksia sa-

maan aikaan. Lapsen on hyvä saada totutella uuteen tilanteeseen rauhassa, ai-

nakin pari kuukautta ennen uutta suurta muutosta. (Karling, ym. 2009, 214; Man-

nerheimin lastensuojeluliitto, 2017d; Parker & Stimpson 2004, 35.)  

 

Leikki on lapsen työtä ja kieltä sekä tapa olla yhteydessä toisiin. Leikki tukee lap-

sen kehitystä, oppimista ja mielikuvitusta. Se auttaa lapsia rakentamaan ihmis-

suhteita ja hallitsemaan stressiä. Leikin kautta syntyy lapsen minuus ja lapsi al-

kaa hahmottaa kokemuksia itsestä ja toisista. Lapsen ajatusmaailma heijastuu 

hänen leikkeihinsä. Useiden tutkimusten mukaan leikki on tärkein alle kouluikäis-

ten lasten kognitiivista, emotionaalista ja sosiaalista kehitystä tukeva tekijä ja tä-

män takia lapselle on turvattava riittävä ja rauhallinen leikkihetki päivittäin. (Laa-

jasalo & Salmi 2013, 43; Storvik-Sydänmaa ym. 2013, 49). Leikin kautta lapsi voi 

käsitellä ja purkaa myös vaikeita ja pelottavia tunteitaan (Hermanson 2012, 134). 

Siksi vanhemman lapsen kokemuksia voidaan tukea leikin kautta. Vanhempaa 

lasta voi opettaa leikkimään myös yhdessä vauvan kanssa. (Laajasalo & Salmi 

2013, 43; Storvik-Sydänmaa ym. 2013, 49.) 

 

Vauvan syntyessä vanhempi lapsi saattaa taantua jo opituista asioista ja alkaa 

leikkiä vauvamaista. Se on lapselle luonnollinen tapa kertoa vanhemmille tarvit-

sevansa enemmän läheisyyttä ja huomiota. Taantuminen kannattaa sallia, vaikka 

se voi tuntua vanhemmasta rasittavalta. Vanhempi voi lähteä lapsen vauvaleik-

kiin mukaan, helliä ja paijata lasta kuten vauvaa, sillä lapsi kuitenkin ymmärtää 
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olevansa vauva vain leikisti ja haluaakin kuitenkin olla jo iso lapsi. (Karling ym. 

2009, 80; Mannerheimin lastensuojeluliitto 2017c.) 

 

 

4.3 Vanhemmuuden vahvistaminen 

 

Vauvan syntymä tuo monenlaisia muutoksia perheen arkeen, niin positiivisessa 

kuin negatiivisessakin mielessä. Tuoreet vanhemmat voivat miettiä uudessa ti-

lanteessa esimerkiksi pari- ja ihmissuhteitaan, ajankäyttöä sekä taloudellista ti-

lannetta. Perheen sisällä koetut stressitilat vaikuttavat myös lasten käyttäytymi-

seen (Laule 2017). Vanhempien hyvinvointi on ensisijainen vaikuttaja koko per-

heen hyvinvointiin, ja siksi on tärkeää, että vanhempia ja vanhemmuutta tuetaan 

muutoksen keskellä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 80). Vanhempien mie-

lestä kuormittavimpia tekijöitä perhe-elämässä ovat ongelmat lasten kasvatuk-

sessa ja hoidossa, kodin askareiden työnjako, puolison jaksamisen ja parisuh-

teen ongelmat sekä tukiverkostojen puutos. (Vesterlin 2007.) 

 

Vanhemmuuden vahvistamiseen kiinnitetään huomiota jo vauvan odotusaikana 

esimerkiksi neuvolassa. Lasten vanhemmat tarvitsevat ympärilleen tukiverkkoja. 

Merkittävinä tuen lähteinä heille ovat neuvolan terveydenhoitaja ja perhetyö sekä 

esimerkiksi terveyskeskuksen tai perhekeskusten psykologipalvelut. Neuvolassa 

vanhemmat kokevat tärkeäksi oman tutun terveydenhoitajan, ja siksi terveyden-

hoitajan pysyvyyteen täytyisi kiinnittää huomiota (Kuurma 2007). Vanhemmuuk-

sia on erilaisia, ja terveysalan ammattilasten on tärkeä tietää, ettei vanhemmuus 

ole aina yhdenlaista ja yksiselitteistä. Vanhemmuus voi olla biologista, juridista, 

psyykkistä ja sosiaalista. Tässä opinnäytetyössä on keskitytty biologiseen van-

hemmuuteen, mikä tarkoittaa sitä, että lapsi on saanut vanhemmiltaan geenipe-

rimän. (Vilen ym. 2006, 86, 107; Korhonen 2017.) 

 

Voimavarat auttavat perhettä kestämään mahdollisia kuormittavia tekijöitä. Voi-

mavarat voivat olla hyvinkin erilaisia eri perheissä. Perheiden voimavarat voidaan 

jakaa sisäisiin ja ulkoisiin voimavaroihin. Sisäisiin voimavaroihin kuuluvat muun 

muassa elintavat, yhteenkuuluvuuden tunne ja taloudellinen tilanne. Ulkoisiin voi-

mavaroihin voidaan luokitella esimerkiksi ympäristön tuki. Myös vanhempien 
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henkilökohtaiset voimavarat, kuten itsetunto, tietotaito ja ihmissuhteet, auttavat 

kehittämään tervettä suhdetta lapsiin. (Suomen mielenterveysseura, 2017; Sosi-

aali- ja terveysministeriö 2004, 80–81.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suo-

rittaman kyselyn mukaan lapsiperheiden näkökulmasta keskeisimpiä voimava-

roja ovat vanhempien välinen hyvä parisuhde sekä jaksaminen äitinä tai isänä. 

Tutkimuksen mukaan lasten vanhemmat olivat tyytyväisimpiä parisuhteessaan 

molemminpuoliseen kunnioitukseen. Perheen voimavaroihin vaikuttaa myös ta-

loudellinen tilanne. Lähes puolet perheistä on ollut huolissaan taloudellisesta ti-

lanteestaan. Ongelmat toimeentulossa vaikuttavat enemmän äitien kuin isien voi-

mavaroihin. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014a.) Tutkimusten mukaan per-

heen huono tulotaso vaikuttaa muun muassa vanhempien voimavarojen ja sosi-

aalisen toimintakyvyn vähenemiseen sekä ahdistuneisuuden lisääntymiseen. 

(Kalland 2017). 

 

Ensimmäisen lapsen odotus on yleensä jännittävää ja hämmentävää aikaa, 

mutta toisen lapsen odotuksen nainen kokee yleensä luontevammin, koska silloin 

hänellä on jo kokemusta odotuksesta ja äitinä olemisesta. Uuden lapsen odotus 

on kuitenkin aina suuri ja merkittävä muutos koko perheelle. Vanhempien koke-

mukset omasta lapsuudesta auttavat vanhempia ymmärtämään omaa lasta, hä-

nen kokemuksiaan ja tarpeitaan. Vanhempien omat lapsuuden kokemukset vai-

kuttavat myös siihen, kuinka vanhempi kokee raskauden ja syntyvän lapsen. Lap-

sen syntyminen tuo monesti perheeseen pysyvyyden ja turvallisuuden tunnetta. 

Vanhempien psyykkinen hyvinvointi vaikuttaa vanhempien omaan vanhemmaksi 

kasvamisen kokemukseen. Jos vanhemmilla on negatiivisia kokemuksia lapsuu-

desta, se voi heijastua negatiivisesti myös oman lapsen odotukseen. Siksi van-

hempien on tärkeä huolehtia omasta fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista 

muun perhe-elämän ohella. Apua vanhemmuuteen ja siinä vahvistumiseen voi 

saada esimerkiksi neuvolasta, jossa opetellaan tuntemaan itsensä vanhempana. 

(Karling, ym. 2009, 78–80; Vilén, ym. 2006, 93–94,107) 

 

Terveellisten elintapojen merkitys ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin on merkit-

tävä (Kaikkonen, Murto & Pentala 2013, 49). Ne vaikuttavat ihmisen terveyden ja 

hyvinvoinnin lisäksi myös positiiviseen mielialaan sekä jaksamiseen. Peruster-
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veydenhuollossa tulisi antaa perheille elämäntapaohjausta muun muassa liikun-

nan, unen sekä ruokavalion osalta moniammatillisesti ja ottaen huomioon perhei-

den tilanteet sekä omat toiveet (Iivanainen & Syväoja 2012, 54). Terveellinen ja 

monipuolinen ruokavalio, riittävä uni sekä säännöllinen liikunta vaikuttavat olen-

naisesti pienten lasten vanhempien arjen jaksamiseen. Päivän rutiinit ovat tär-

keitä lapsille, mutta helpottavat monesti myös vanhempien elämää ja terveelli-

sissä elämäntavoissa pysymistä. Ruokailussa kannattaa kiinnittää huomiota sen 

säännöllisyyteen sekä ruokavalion kokonaisuuteen ja monipuolisuuteen. Kuiten-

kin sopiva rentous on ruokaillessakin terveellistä. Arkiruokailusta ja myös ruokai-

lun sosiaalisesta puolesta täytyy osata nauttia. Uni on välttämätöntä elimistön ja 

mielen hyvinvoinnille. Riittävä yöuni lisää vanhempien henkistä hyvinvointia ja on 

tärkeä osa vanhempien tunne- ja ajattelutyössä. Toisinaan pienten lasten van-

hemmilla ei ole mahdollisuutta nukkua öisin tarpeeksi, jolloin levon ja unen saan-

nin takaaminen päivisin on erityisen tärkeää. Myös säännöllinen liikunta vaikuttaa 

positiivisesti vanhempien fyysiseen jaksamiseen sekä henkiseen hyvinvointiin. 

Terveysliikunnan suositusten mukaan aikuisen ihmisen terveyden ylläpitämiseksi 

hänen tulee liikkua vähintään puoli tuntia useamman kerran viikon aikana, mie-

lellään enemmänkin.  (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2017e.) 

 

Pieni vauva, perhe ja kotityöt vievät paljon aikaa, mutta on tärkeä huolehtia, että 

aikaa jää näiden lisäksi myös suhteiden hoitamiseen ja vanhempien omaan ai-

kaan. Vanhemmat tarvitsevat aikaa omille yksilöllisille tarpeilleen, toisilleen sekä 

suhteiden ylläpitämiseen ystävien ja sukulaisten kanssa. (Deans 2010, 350.) 

Vanhempien välinen hyvä parisuhde on tärkeä voimavara vanhemmille sekä tur-

vallinen kasvualusta lapsille. Parisuhteen toimivuus vaatii huolenpitoa ja hoitoa 

ja siihen kannattaa varata aikaa arjen keskellä. (Väestöliitto 2017.) Toimiva pari-

suhde vaikuttaa vähentävästi vanhempien kokemiin huoliin lapsistaan ja van-

hemmuudestaan (Halme, Perälä & Kanste 2013, 41). Kun parisuhde on toimiva 

ja luottamuksellinen, on helpompi jakaa vauvan hoitoon ja muihin kodin askarei-

siin liittyviä tehtäviä keskenään ja näin helpottaa toistensa taakkaa (Deans 2010, 

342). Kiireisen arjen keskellä toisen tukeminen ja ”yhteispeli” voivat myös tukea 

parisuhdetta. Hyvä parisuhde, jossa toista ei pyritä muuttamaan, vaan hyväksy-

tään omana itsenään, antaa koko perheelle turvallisen ilmapiirin, jossa jokainen 

perheenjäsen saa kokea ja ilmaista kaikenlaisia tunteitaan. Puolisoa kannattaa 
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huomioida pienillä teoilla ja sanoilla. Pienet keskustelut arjen iloista ja huolista 

ovat tärkeitä hetkiä, ja niitä on hyvä pysähtyä kertomaan ja kuuntelemaan. Kos-

ketus, halit tai pienet kiitoksen sanat arjen touhujen keskellä antavat voimaa ja 

hyväksyntää molemmille. Vanhempien yhteiset kahdenkeskiset hetket esimer-

kiksi iltaisin sekä toisen vanhemman omat hetket esimerkiksi harrastuksen pa-

rissa lisäävät nekin jaksamista ja hyvinvointia koko perheelle. On todettu, että 

yhdessä tekeminen ja oleminen koko perheen kanssa vahvistaa puolisoiden vä-

listä parisuhdetta. (Laajasalo & Salmi 2013, 142–144, 173.) 

 

Läheiset suhteet ystävien ja sukulaisten kanssa auttavat vanhempia jaksamaan 

arjessa raskainakin aikoina. Ystävyys- ja sukulaisuussuhteiden hoitaminen voi 

joillekin vanhemmille olla tapa rentoutua arjen keskellä. Sitä kautta vanhemmilla 

säilyy jonkinlainen yhteys kodin ulkopuoliseen maailmaan. Läheiset välit mahdol-

listavat myös tarvittaessa pyytämään apua ystäviltä ja sukulaisilta esimerkiksi ko-

titöissä tai lasten hoidossa. Joskus huolista on vaikea kertoa toisille tai niitä vä-

hätellään, ja siksi kaikki vanhemmat eivät pyydä apua, vaikka se olisi tarpeen. 

(Halme ym. 2013, 40). Jos vanhempi kokee itsensä väsyneeksi, avun pyytämistä 

ei kannata koskaan epäröidä. Hetki omaa aikaa kodin ulkopuolella tekee ihmeitä 

jaksamiselle. (Deans 2010, 327; Mannerheimin lastensuojeluliitto 2017f.) Ystävät 

ja sukulaiset voivat olla apuna myös vertaistuen kautta, mikäli joku heistä on tai 

on joskus ollut samanlaisessa tilanteessa lasten vanhempien kanssa. (Korhonen 

2017.) Joissakin perheissä tukiverkostoja ei löydy sukulaisista tai ystävistä. Täl-

laisessa tilanteessa apua kannattaa etsiä esimerkiksi kuntien, järjestöjen tai seu-

rakuntien järjestämistä kerhoista ja tapaamisista. Ongelmatilanteissa tärkeintä on 

se, ettei jää yksin pulmiensa kanssa. (Sinkkonen & Korhonen 2015, 269.) 

 

Myös sosioekonominen asema vaikuttaa perheiden hyvinvointiin tulotason, ter-

veystottumusten ja elintapojen kautta. Vanhempien esimerkki ja mahdollisuudet 

vaikuttavat lapsen valintoihin ja siksi vanhempien tulee kiinnittää huomiota omiin 

elämäntapoihinsa. (Kaikkonen ym. 2013, 44.) 
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5 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tehtävä 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tukea perhettä tilanteessa, jossa perheeseen 

syntyy uusi vauva. Opinnäytetyön tavoitteena on antaa konkreettisia neuvoja 

leikki-ikäisten lasten vanhemmille, jotka odottavat tai ovat saaneet uuden vauvan. 

Opinnäytetyön tehtävänä on tuottaa opaslehtinen, joka sisältää neuvoja uuden-

laisen arjen ja isosisarusten tunteiden tueksi sekä vanhemmuuden vahvista-

miseksi. 

 

 

6 Opinnäytetyön toteutus 

 

 

6.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Opinnäytetyö on osa ammattikorkeakouluopintoja ja sen tavoitteena on näyttää 

ja kehittää opiskelijan ammatillisten tietojen ja taitojen soveltamista käytäntöön 

(Karelia-ammattikorkeakoulu 2016). Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena 

on toteuttaa työelämän käytäntöön ohjausta, opastusta tai toiminnan järjestä-

mistä tai kehittämistä. Toiminnallinen opinnäytetyö sisältää kaksi prosessia: itse 

tuotoksen laatimisen sekä kirjallisen raportin laatimisen. Kirjallinen raportti käsi-

tee aiheeseen liittyvää tietoperustaa, tuotoksen suunnittelua ja valmistumispro-

sessia. (Lumme, Leinonen, Leino, Falenius & Sundqvist, 2017.) Toiminnallisen 

opinnäytetyön tuotos voi olla esimerkiksi kirja, ohjeistus, portfolio tai jokin tapah-

tuma. Valittaessa opinnäytetyön toteutustapaa, on tärkeää miettiä työn kohde-

ryhmää parhaiten palveleva toteutusmuoto. (Vilkka & Airaksinen 2004, 9; 51.) 

Tämän opinnäytetyön tuotoksena on tehty kirjallinen opaslehtinen Joensuun Per-

heentalon käyttöön (liite 2). Opaslehtinen on tehty sähköiseksi versioksi ja toi-

meksiantajalla on tarkoitus painattaa opaslehtinen paperiversioksi. Siksi opasleh-

tinen on suunniteltu niin, että se on selkeä ja käytännöllinen myös paperisena. 
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Toiminnallisena opinnäytetyönä laadittu opaslehtinen on verrattavissa laadulli-

seen tutkimukseen, jonka lähtökohtana ja tavoitteena on toteuttaa idea kohde-

ryhmän ajatusten, käsitysten ja tarpeiden pohjalta. Laadullisen tutkimuksen ai-

neiston keräämiseksi laaditaan haastattelu kohderyhmälle, jolla selvitetään mil-

laista tietoa he haluavat tuotoksen sisältävän. (Vilkka & Airaksinen 2004, 63.) 

Kirjalliset ohjeistukset, kuten opaslehtiset, ovat tarpeellisia tilanteissa, joissa ei 

ole mahdollisuutta antaa ohjausta suullisesti. Opaslehtistä laadittaessa on otet-

tava huomioon sen kohderyhmä sekä kohderyhmän tarpeet ja aikaisempi tieto 

aiheesta. Opaslehtisen sisällöksi ei riitä ainoastaan tutkitun tiedon julkaiseminen, 

vaan on tärkeätä osata soveltaa tietoa kohderyhmää ohjaavaan muotoon. Tutki-

musten mukaan asiakkaille tarkoitetut kirjalliset oppaat ovat usein liian vaikeasti 

kirjoitettuja, jolloin oppaan sanoma ei pääse tavoittamaan kohderyhmää. (Kyn-

gäs, Kääriäinen, Poskiparta, Johansson, Hirvonen & Renfors 2007, 124–127.) 

Tämän opinnäytetyön tuotoksena syntynyt opaslehtinen on suunniteltu kohde-

ryhmän oletettujen tarpeiden ja aikaisempien tietojen pohjalta. Koska kohde-

ryhmä on niin laaja ja moninainen, sen tarkkojen tarpeiden ja aikaisempien tieto-

jen kartoittaminen olisi ollut vaikea. Opaslehtisen tekstisisältö on kirjoitettu opin-

näytetyön raportin pohjalta yksinkertaiseen ja ymmärrettävään muotoon käyttäen 

”kansankieltä”, konkreettisia esimerkkejä ja käytännön neuvoja. 

 

Hyvä opaslehtinen on selkeä ja ymmärrettävä. Siinä on kerrottu, kenelle ja mihin 

tarkoitukseen opaslehtinen on tehty. Tekstin konkretisoimiseen ja selkeyttämi-

seen on käytetty esimerkkejä, kuvia ja kuvauksia, jotka ovat aiheeseen sopivia, 

mielenkiintoisia ja ymmärrettäviä. Opaslehtisessä käsiteltävät aiheet tulee kertoa 

vain pääkohdittain, jotta tekstiä ei tule liikaa. Lisäksi opaslehtisessä on hyvä mai-

nita, mistä voi saada lisätietoa käsiteltävästä aiheesta. Opaslehtisen selkeyttä 

lisää myös siisti ulkoasu ja helposti luettava tekstityyppi. (Kyngäs ym. 2007, 124–

127.) Opinnäytetyön tuotoksena syntyneessä opaslehtisessä on kiinnitetty huo-

miota sisällön lisäksi sen ulkonäköön ja selkeyteen. Tekstiä on melko paljon, 

mutta se on aseteltu selkeästi ja tekstin tärkeimpiä kohtia on tummennettu. Teks-

tin elävöittämiseksi on käytetty kuvia ja suoria lainauksia, joiden tarkoituksena on 

säilyttää lukijan mielenkiinto aiheessa. Värimaailma on valittu niin, että se olisi 

selkeä ja hyvännäköinen.  
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6.2 Joensuun Perheentalo 

 

Toiminnallisella opinnäytetyöllä on yleensä aina ulkopuolinen toimeksiantaja 

(Lumme ym. 2017).  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on toiminut Joen-

suun Perheentalo. Se on vuonna 2013 avattu yhteisötalo lapsille ja lapsiperheille. 

Perheentalo sijaitsee Taitokorttelissa Joensuun keskustassa. Perheentalo toimii 

kohtaamispaikkana lapsille ja heidän vanhemmilleen ja on mukana lapsiperhei-

den arjen tukemisessa. Se toimii myös ennaltaehkäisevän lastensuojelun yhteis-

työkeskuksena. Perheentalon toiminnassa ovat mukana Joensuun kaupunki, 

Siun sote sekä erilaiset yritykset, oppilaitokset ja järjestöt. Rahoittajina toimivat 

Stea, Joensuun kaupunki, Pelastakaa Lapset ry sekä erilaiset lahjoitukset. (Per-

heentalo 2017; Ylhäinen 2017.) 

 

Perheentalo tarjoaa lapsille ja heidän läheisilleen hyvät tilat vapaaseen oleiluun 

(muun muassa lapsille leikkihuone ja hoivakammari, ja vanhemmille tupa), ryh-

mätoimintaa, koulutuksia, neuvonta- ja ohjauspalveluja sekä mahdollisuuden 

kohdata samassa elämäntilanteessa olevia perheitä. Perheentalon tavoitteena 

on vahvistaa vanhemmuutta, lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia sekä tukea 

vanhempien vaikutusmahdollisuuksia. (Perheentalo 2017.) 

 

 

6.3 Opaslehtisen suunnittelu ja toteutus 

 

Opaslehtinen valikoitui opinnäytetyön toteutusmuodoksi jo heti alkuvaiheessa. 

Aluksi suunniteltiin opaslehtiseen aihetta: ”Kuinka vanhempi lapsi kokee tilan-

teen, kun perheeseen syntyy uusi vauva”. Aiheesta löytyi kuitenkin erittäin vähän 

tutkittua tietoa ja työn edetessä aiheeksi muotoutui lapsen ja perheen tukeminen 

samaisessa tilanteessa. Opinnäytetyön aihe muotoutui toimeksiantajan tarpeen 

sekä oman elämäntilanteen ja kiinnostuksen pohjalta.  

 

Opaslehtisen tarkempi hahmottelu alkoi huhtikuussa 2017. Opaslehtisen kokoa 

ja muotoa suunniteltiin yhdessä toimeksiantajan kanssa. Toimeksiantajan toi-

veena oli, että opaslehtinen olisi pienikokoinen, jotta se olisi helppo ojentaa mu-

kaan vanhempien laukkuun. Opaslehtisen sisältö on saatu soviteltua sopivasti 
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17x17 senttimetrin kokoiseen, neliön muotoiseen lehtiseen. Opaslehtinen on 

tehty Microsoft Word -ohjelmalla, sillä se oli itselleni etukäteen tuttu ohjelma. 

Opaslehtisen tekstien lähteenä on käytetty pääasiassa opinnäytetyön raporttia ja 

lisäksi joitakin internet-lähteitä. Opaslehtisen elävöittämiseksi on valittu aihee-

seen sopivia kuvia. Kuvat ovat opinnäytetyön tekijän kotialbumista ja osaa ku-

vista on hieman käsitelty. Kuvissa esiintyvien lasten vanhemmilta on saatu lupa 

kuvien julkaisemiseen. Opaslehtisessä on käytetty myös suoria lainauksia, jotka 

ovat otteita lasten kommenteista sekä vanhempien kokemuksista todellisesta 

elämästä. Kommentit ja kokemukset on saatu kyselyiden vastauksina. Kyselyt on 

julkaistu Perheentalon Facebook-sivustolla (liite 3) sekä tekijän oman ystäväpiirin 

keskuudessa tekstiviestillä kesällä 2017. Facebook-sivustolla esitettyyn kyselyyn 

vastasi yksi henkilö, ja tekstiviestillä lähetettyyn kyselyyn vastasi myös yksi hen-

kilö. Aikaa kyselyihin vastaamiseen oli noin kuukausi. 

 

Opaslehtisessä on käsitelty aluksi lyhyesti leikki-ikäisen lapsen kasvua ja kehi-

tystä. Näiden lyhyiden tietoiskujen tarkoituksena on lisätä lukijan tietoa lapsen 

kasvun ja kehityksen yhteydestä toisiinsa ja johdatella lukijaa opaslehtisessä kä-

siteltävään aiheeseen. Seuraavaksi on kerrottu tilanteesta, kun lapsesta tulee 

isosisarus; millaisia tunteita ja tilanteita kyseinen tilanne voi tuoda tullessaan. Tä-

män aiheen tarkoituksena on lisätä vanhempien ymmärrystä lasta kohtaan. Tär-

keimpinä aiheina opaslehtisessä ovat lapsen tukeminen ja vanhemmuuden vah-

vistaminen. Näitä aiheita on käsitelty lasten ja vanhempien tarpeiden sekä konk-

reettisten neuvojen ja esimerkkien kautta. Tärkeimpiä kohtia tekstissä on kirjoi-

tettu lihavoidulla fontilla. Opaslehtisen lopussa on mainittu hyviä lähteitä, joita on 

käytetty opaslehtisen tekoon ja joista voi halutessaan etsiä lisätietoa aiheesta. 

Takasivulle on koottu koulun ja toimeksiantajan logot sekä mainittu opaslehtisen 

liittyvän sairaanhoitajaopiskelijan opinnäytetyöhön. Valmis opaslehtinen tallen-

nettiin pdf-muotoon, jollaisena se lähetettiin toimeksiantajalle. 
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6.4 Opaslehtisen arviointi 

 

Toimeksiantaja arvioi opaslehtistä muutaman kerran tekoprosessin aikana ja an-

toi siihen kehitys- ja muutosideoita. Melkein valmis opaslehtinen arvioitettiin Per-

heentalon asiakkailla ja työntekijöillä. Arviointi toteutettiin opaslehtistä käsittele-

vän palautelomakkeen avulla (liite 4). Palautelomakkeet täytettiin anonyyminä. 

Palautelomake sisälsi seitsemän väitettä opaslehtisen ulkoasusta, selkeydestä ja 

sisällöstä. Väitteisiin vastattiin arvoasteikolla 1–5. Arvo 1 tarkoitti vastaajan ole-

van täysin eri mieltä. Arvo 2 kertoi vastaajan olevan osittain eri mieltä. Arvo 3 

kuvasi vastaajan mielipidettä: ”En osaa sanoa”. Arvo 4 kertoi vastaajan olevan 

osittain samaa mieltä ja arvo 5 täysin samaa mieltä väitteestä. Loppuun vastaa-

jalla oli mahdollisuus antaa palautetta vapaasti omin sanoin. Tavoitteena oli 

saada palautetta kymmeneltä henkilöltä.  

 

Arviointi perheentalon asiakkaille toteutettiin Perheentalon toimesta, jonne oli lä-

hetetty sähköisenä versiona melkein valmis opaslehtinen. Arvioijat saivat lukea 

tulostetun (ei kuitenkaan painatetun, niin kuin valmiille opaslehtiselle on tarkoitus 

tehdä) opaslehtisen läpi ja vastata sitten palautelomakkeeseen. Palautelomak-

keen täytti seitsemän henkilöä.  

 

Kaikki vastaajat olivat osittain tai täysin samaa mieltä väitteistä, joissa todettiin 

opaslehtisen sisällön olevan tarpeellinen ja hyödyllinen, perheitä tukeva ja van-

hemmuutta vahvistava. Kuuden vastaajan mielestä sisältö oli myös selkeää. Yksi 

vastaajista ei osannut sanoa mielipidettään sisällön selkeyteen. Kaikki vastaajat 

olivat osittain tai täysin samaa mieltä siitä, että opaslehtinen oli rakenteeltaan 

selkeä. Eniten poikkeavuuksia palautelomakkeissa oli ensimmäisen väitteen ar-

vioinnissa, jossa todettiin opaslehtisen ulkoasun olevan miellyttävä. Kaksi vas-

taajaa oli osittain eri siitä, että ulkoasu oli miellyttävä. Yksi vastaaja ei osannut 

sanoa mielipidettään ulkoasun miellyttävyydestä. Yhden vastaajan mielestä ul-

koasu oli osittain miellyttävä. Loput kolme vastaajaa olivat täysin samaa mieltä 

siitä, että opaslehtisen ulkoasu oli miellyttävä. Väitteestä, jossa todettiin opasleh-

tisen olevan sopivan kokoinen, kuusi vastaajaa oli osittain tai täysin samaa 

mieltä. Yksi vastaaja oli siitä osittain eri mieltä.  
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Seitsemästä vastaajasta neljä oli antanut väitteiden lisäksi myös sanallista pa-

lautetta kohtaan ”Risuja ja ruusuja opaslehtisestä omin sanoin”. Sanallisissa pa-

lautteissa arvioitiin pääasiassa opaslehtisen rakennetta, ulkoasua ja fonttia. Yksi 

vastaaja totesi sisällön olevan hyvä. Sanalliset palautteet kertoivat vastaajien ole-

van eri mieltä ulkonäköön liittyvistä mieltymyksistä. Yksi vastaaja kirjoitti: ”Fontti 

on hyvä.”, kun taas toinen vastaaja ei kokenut fonttia sopivaksi kyseiseen opas-

lehtiseen: ”Fontti vie asialta uskottavuutta, lisäksi lihavoinnit ei erotu”. Palaut-

teissa kommentoitiin myös opaslehtisen värimaailman tummaa sävyä: ”Ulkoasu 

on liian tummasävyinen – voisiko olla iloisemmat värit?”. Toisen vastaajan kom-

mentti väristä oli: ”Tumma pohja lehtisessä teki asiasta ”vakavan”.” Tämä on tul-

kittu positiiviseksi palautteeksi, sillä samassa palautelomakkeessa on vastattu 

ensimmäiseen väitteeseen ”opaslehtisen ulkoasu oli miellyttävä” arvolla 5, joka 

tarkoittaa vastaajan olevan täysin samaa mieltä. Sanallista palautetta annettiin 

myös seuraavasti:  

 

”Tekstipätkät ovat sopivan pituisia (eivät siis pitkästyttävän pitkiä) ja sel-

keitä.”  

”Hieno työ! Jotenkin oisin nähny tän oikeana painotuottena, ei prin-

tattuna. Muutama kehitysehdotus:  

– Riviväli on hieman liian väljä.   

– Muutama kielellinen kömpelyys (suosittelen oikolukua, jos aikoo pai-

nattaa tämän).  

– Vielä kerran: Hieno työ!” 

 

”Osassa kuvat ja teksti menevät päällekkäin – siihen viilausta!” 

 

Toimeksiantaja arvioi opaslehtistä käyttäen apunaan valmiiksi laadittua palau-

telomaketta. Toimeksiantajan täyttämä palautelomake oli erilainen, kuin Per-

heentalon asiakkaiden täyttämät, sillä se oli aikaisempi, keskeneräinen versio pa-

lautelomakkeesta. Palaute oli positiivista, lukuun ottamatta opaslehtisen väri-

tystä. Toimeksiantajan mielestä opaslehtisessä ollut tumma pohja ei ollut sopiva 

työhön. Palautteen pohjalta opaslehtisestä laadittiin kolme uutta versiota käyt-

täen erilaisia värisovituksia. Nämä lähetettiin toimeksiantajalle, joka voi valita 

heille sopivimman version painatettavaksi. 
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7 Pohdinta 

 

 

7.1 Tuotoksen tarkastelu  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tukea perhettä tilanteessa, jossa perheeseen 

syntyy uusi vauva. Koska vieraan henkilön on vaikea kohdentaa tukeaan suoraan 

leikki-ikäisille lapsille, on opaslehtinen suunnattu lasten vanhemmille. Opinnäyte-

työn tavoitteena oli antaa konkreettisia neuvoja leikki-ikäisten lasten vanhem-

mille, jotka odottavat tai ovat saaneet uuden vauvan. Oletuksena opinnäyte-

työssä on, että vanhempien tiedostaessa lastensa tuen tarpeen ja erilaiset keinot 

tuen antamiseen, heidän on mahdollista antaa tukea lapsilleen. Opinnäytetyön 

tehtävänä oli tuottaa opaslehtinen, joka sisältää neuvoja uudenlaisen arjen ja 

isosisarusten tunteiden tueksi sekä vanhemmuuden vahvistamiseksi. Kirjallinen 

ohjeistus on tarpeellinen silloin, jos ei ole mahdollisuutta antaa ohjausta suulli-

sesti (Kyngäs ym. 2007, 124). Opaslehtisen kohdejoukolle tämä toteutustapa oli 

mielestäni sopiva. Jokaiselle perheelle kyseinen tilanne tulee omalla ajallaan ja 

siksi on tärkeää, että he voivat tutustua opaslehtisessä annettuihin neuvoihin juuri 

silloin, kun se tuntuu itselle otollisimmalta ja ajankohtaisimmalta. Neuvojen ol-

lessa kirjallisessa muodossa vanhemmat voivat tutustua neuvoihin etukäteen ja 

palata niihin tarvittaessa myöhemmin (Kyngäs ym. 2007, 124).  

 

Jokainen perhe on erilainen ja jokainen lapsi yksilöllinen. Siksi opaslehtisessä 

annetut neuvot on kirjoitettu yleisluontoisesti, jolloin jokaisella perheellä ja van-

hemmalla on mahdollisuus soveltaa niitä sopiviksi omiin tarpeisiin. Opaslehtisen 

tekstiosuus on osoitettu ”maallikoille”, jolloin ammattisanaston käyttöä on vältetty 

ja lukijalle mahdollisesti vieraat käsitteet on selitetty auki. Myös tekstin määrään 

on kiinnitetty huomiota niin, ettei tekstiä olisi liikaa, mutta tärkeimmät asiat tulisi-

vat kuitenkin ilmi. Tekstiosuuden selkeyttä ja oikeinkirjoitusta on arvioitettu lähei-

sillä ystävillä, koska tekijänä ”sokeutuu” monesti omille virheilleen. Fontti valittiin 

leikkisäksi, jotta se toisi rentoutta käsiteltävään aiheeseen ja ulkoasuun. Opas-

lehtiseen on lisätty tietoa myös sellaisista lähteistä, joita opinnäytetyön raportissa 
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ei esiinny. Toimeksiantajan toiveena oli lisätä tekstiin enemmän konkreettisia esi-

merkkejä, ja siksi opaslehtiseen on haluttu lisätä tietoa näistä lähteistä.  

 

Opaslehtisessä käytetyistä kuvista tuli paljon positiivisia kommentteja monilta eri 

tahoilta opinnäytetyöprosessin aikana. Positiivista kuvissa oli niiden aitous ja so-

pivuus työn aiheeseen. Kuvien valinta opaslehtiseen juuri sellaisinaan tuntui oi-

kealta valinnalta tekoprosessin jokaisessa vaiheessa. Suorat lainaukset tekstien 

välissä olivat myös kiva idea, ja ne herättivät lukijan mielenkiintoa. Siksi niitä olisi 

toivottu saatavan opaslehtiseen enemmänkin. Valitettavasti kommentteja saatiin 

kyselyiden tuloksena vain kahdelta vastaajalta. 

 

Opaslehtisen arviointiin osallistui kahdeksan henkilöä, mukaan lukien toimeksi-

antaja. Palautteet olivat toisistaan poikkeavia ja se lisäsi mielestäni opaslehtisen 

arvioinnin uskottavuutta ja luotettavuutta. Opaslehtisen sisältöön koin itse olevani 

tyytyväinen ja palautteet vahvistivat omaa mielipidettäni. Palautteet opaslehtisen 

ulkonäöstä olivat toisistaan poikkeavia, mutta jokaisen lukijan maku on erilainen 

ja siksi kaikkien lukijoiden mielipiteitä on hankala toteuttaa. Opaslehtisen arvioin-

nin Perheentalon asiakkailla toteutti toimeksiantaja, mikä vaikutti joltain osin saa-

tuihin palautteisiin. Palautelomakkeen yhteyteen olisi kannattanut liittää saate-

viesti, jossa olisi kerrottu tarkemmin, että heille esitelty opaslehtinen on viimeis-

telemätön versio ja että opaslehtisestä on tarkoitus teettää painotuote sen val-

mistuttua. Luultavasti tieto olisi vaikuttanut saatuihin palautteisiin. Saatujen pa-

lautteiden perusteella opaslehtinen vastasi tavoitteeseensa olla tukemassa per-

heitä ja vahvistamassa vanhemmuutta.  

 

 

7.2 Opinnäytetyöprosessin tarkastelu 

 

Opinnäytetyö oli kokonaisuudessaan pitkä prosessi. Opinnäytetyön tekeminen 

alkoi elokuussa 2015, jolloin oli opinnäytetyön ensimmäinen infotilaisuus. Opin-

näytetyön suunnitelman tekeminen alkoi ja toimeksiantajaksi valikoitui Joensuun 

Perheentalo. Toimeksiantajalla ei ollut suunniteltua aihetta valmiina, vaan aihetta 

ja toteutusmuotoa ryhdyttiin miettimään yhdessä toimeksiantajan kanssa. Vaih-
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toehtona työn toteutusmuodoiksi oli esimerkiksi Nalleneuvola tai jokin muu tapah-

tuma lapsille tai opaslehtinen. Lopulta toteutusmuodoksi valittiin opaslehtinen, 

sillä muista aiheista oli tehty muutamia opinnäytetöitä ja Nalleneuvola-toimintaa 

järjestettiin jo Perheentalolla hoitotyön opiskelijoiden toimesta, heidän muihin 

opintoihinsa liittyen. Opinnäytetyön aihe muotoutui toimeksiantajan tarpeen sekä 

oman elämäntilanteen ja kiinnostuksen pohjalta. Opinnäytetyön aihe hyväksytet-

tiin hoitotyön opettajilla. Aihe liittyy vahvasti myös sosiaali- ja terveydenhoitoaloi-

hin. Siksi sairaanhoitajaopiskelijan opinnäytetyössä sen aihetta oli tarvetta perus-

tella juuri hoitotyön näkökulmasta. Työn tekeminen keskeytyi loppuvuodesta 

2015 äitiysloman takia ja jatkui vuoden 2016 syksyllä. 

 

Opinnäytetyön tietoperustaa on kirjoitettu koko opinnäytetyöprosessin ajan. Tie-

toperustan etsimisessä haasteena oli tutkitun tiedon löytäminen ja sitä olisikin 

saanut olla työssä enemmän. Lähteitä on etsitty Karelia-ammattikorkeakoulun 

kirjastosta, Joensuun seutukirjastosta, opinnäytetöiden ja muiden teosten lähde-

luetteloista sekä internetistä (muuan muassa Joel-tietokannasta, Cinahl-tietokan-

nasta, yliopistojen verkkosivuilta Googlesta). Hakusanoina on käytetty esimer-

kiksi sisaruus, perheiden tukeminen, perheiden terveyden edistäminen, vanhem-

muuden vahvistaminen ja opaslehtinen. Sisältöä on rajattu perustellusti ja aiheita 

on käsitelty vain opinnäytetyön kannalta tärkeimmistä näkökulmista. Haasteeksi 

tekstin kirjoittamisessa osoittautui myös toistojen välttäminen. Ohjausta opinnäy-

tetyön tekoon on saatu koululta pienryhmäohjaustilanteista. Ohjaustilanteet olivat 

tarpeellisia ja hyödyllisiä erityisesti sen takia, että opinnäytetyötä tehtiin yksin. 

Pienryhmäohjaustilanteet antoivat vertaistukea ja motivaatiota työn jatkamiseen.  

 

Opaslehtisen sisällön hahmottelu alkoi, kun opinnäytetyön raportin tietoperusta 

oli melkein valmis. Opaslehtisen tekstisisältö oli suhteellisen nopea kirjoittaa, sillä 

sen lähteenä on käytetty raportissa olevaa valmista tietoperustaa. Opaslehtisen 

elävöittämiseksi haluttiin ajatuksia ja lasten kommentteja kyseisestä tilanteesta. 

Niitä varten laadittiin kysely, joka julkaistiin toimeksiantajan Facebook-sivustolla 

sekä tekstiviestillä. Vastauksia kyselyihin tuli valitettavasti vähän. Toimeksianta-

jalta tuli omia toiveita ja ideoita opaslehtiseen, ja ne pyrittiin toteuttamaan. Haas-

teellisinta opaslehtisen teossa oli tekstien ja kuvien sekä sivunumeroiden aset-

telu. Opaslehtisen ollessa valmis se arvioitettiin ensin toimeksiantajalla. Arviointia 
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pyydettiin myös Perheentalon asiakkailta ja työntekijöiltä opaslehtisen arviointia 

varten laaditun palautelomakkeen avulla. Täytetyistä palautelomakkeista tehtiin 

yhteenveto ja niiden pohjalta arvioitiin opaslehtisen ulkoasua, sisältöä ja tarpeel-

lisuutta, verraten niitä etukäteen laadittuihin tavoitteisiin. 

 

Toimeksiantosopimuksen täyttäminen viivästyi, ja se allekirjoitettiin marras-

kuussa, opinnäytetyöprosessin ollessa jo loppuvaiheessa. Opinnäytetyön opas-

lehtisen ja raportin ollessa valmiita kirjoitettiin viimeiseksi opinnäytetyön tiivis-

telmä ja sen hyväksymisen jälkeen englanninkielinen abstrakti. Opinnäytetyö esi-

tettiin marraskuussa 2017 koulun opinnäytetyöseminaarissa. Seminaarista saa-

tujen palautteiden perusteella työn tietoperustaan lisättiin muutama tutkimustie-

toa käsittelevä lähde sekä viimeisteltiin opinnäytetyön raporttia. 

 

 

7.3 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 

 

Kaikki tutkimukset eivät ole tietoisesti tutkittuja, vaan toiminnan ja kokemusten 

myötä syntyy paljon arkista ja henkilökohtaista tietoa, josta on suuresti hyötyä 

elämässämme ja työskentelyssämme. Opinnäytetyön aihepiiriä ja lähdeaineistoa 

voi tarkastella monesta eri näkökulmasta. Opinnäytetyössä käytettyjä lähteitä 

kannattaa käyttää harkiten ja lähteiden luotettavuuden suhteen kannattaa olla 

kriittinen, sillä kaikki tieto ei välttämättä ole oikeaa, luotettavaa tai ajanmukaista. 

Lähdettä kannattaa arvioida sen auktoriteetin, tunnettavuuden, iän, laadun ja us-

kottavuuden kautta. Lähteen auktoriteettia ja tunnettavuutta voi arvioida sen läh-

deluettelon perusteella. Mikäli joku tekijä lähdeluettelossa toistuu, hänellä on luul-

tavasti myös tunnettavuutta ja arvostusta alallaan. Silloin kannattaa etsiä lisää 

tämän tekijän julkaisuja ja tutustua niihin. (Vilkka & Airaksinen 2004, 7, 53, 72.)  

 

Tässä opinnäytetyössä haasteena on ollut löytää aiheeseen sopivaa tutkimustie-

toa ja tieteellisiä artikkeleita ja se vaikuttaa työn luotettavuuteen negatiivisesti. 

Tutkimustietoa on lisätty perheen terveyden edistämistä käsittelevään kappalee-

seen opinnäytetyöprosessin loppuvaiheessa. Lähteitä etsiessä on kiinnitetty huo-

miota niiden ikään, jotta opinnäytetyössä esiintyvä tieto olisi mahdollisimman tuo-
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retta, enintään 10 vuotta vanhaa. Joukossa on kuitenkin myös vanhempia läh-

teitä, joiden on todettu olevan vanhenematonta tai edelleen voimassa olevaa tie-

toa. Koska opaslehtinen sisältää käytännön neuvoja, kaikkien lähteiden alkupe-

rää ei ole tarvinnut niin tarkasti arvioida. Tällaisissa tilanteissa lähteen luotetta-

vuuden arviontiin on käytetty omaa kokemusta lähteen neuvojen käytännöllisyy-

destä ja toimivuudesta. Olisi kuitenkin ollut toivottavaa löytää enemmän tutkimuk-

sia lasten kokemuksista ja tukemisesta opinnäytetyön käsittelemässä tilan-

teessa. 

 

Sairaanhoitajan ammatilliseen osaamiseen kuuluvat hoitotyön eettisyys ja am-

matillisuus ja niitä pidetäänkin erittäin tärkeässä roolissa sairaanhoitajan osaami-

sessa. Eettisyysosaamista voidaan tarkastella hoitotyön arvojen, eettisten peri-

aatteiden ja ohjeiden sekä lainsäädännön pohjalta. Terveyden edistämistyö on 

tärkeä osa sairaanhoitajan osaamista. (Eriksson, Korhonen, Merasto & Moisio 

2015, 30–31.) Opinnäytetyön aihetta on tarkasteltu pitkin opinnäytetyöprosessia 

ja sen liittyvyyttä hoitotyöhön on pohdittu. Monessa eri lähteessä on korostettu 

terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisemisen tärkeyttä sairaanhoitajan 

työssä. Nämä tulevat esille myös laissa sekä sairaanhoitajan eettisissä ohjeissa 

(Sairaanhoitajaliitto 2014). Hoitotyön arvoja tarkastellessa voi todeta, että ennal-

taehkäisevä työote olisi jokaisen sairaanhoitajan tärkeä pitää useammin mielessä 

työtä tehdessään. Perheen tukeminen on ennaltaehkäisevää hoitotyötä, osa ter-

veyden edistämistä. Sitä kautta opinnäytetyön aihe on liitetty hoitotyöhön. 

 

Sairaanhoitajan eettisiin periaatteisiin kuuluu kunnioittaa asiakasta ja hänen itse-

määräämisoikeuttaan. Asiakkaalla on oltava mahdollisuus vaikuttaa itse häntä 

koskevaan päätöksentekoon. (Sairaanhoitajaliitto 2014.) Opinnäytetyötä teh-

dessä on haluttu kunnioittaa perheiden erilaisuutta ja eri elämän tilanteita. Siksi 

opaslehtisessä annetut käytännön neuvot on kirjoitettu niin, että jokainen lukija 

voi muokata neuvoja omien tarpeidensa mukaisiksi. Sairaanhoitajana asiakasta 

kohdellaan lähimmäisenä ja hänen tilanteeseensa eläydytään (Sairaanhoitaja-

liitto 2014). Koska tekijän oma elämäntilanne on ollut juuri sellainen, kuin opin-

näytetyössä on kuvattu, on ollut helppo arvioida työn tarpeellisuutta ja toimivuutta 

kohdejoukon näkökulmasta. 
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Sairaanhoitaja vastaa työstään henkilökohtaisesti ja kehittää jatkuvasti ammatti-

taitoaan (Sairaanhoitajaliitto 2014). Opaslehtisen eettisyyttä on mietitty siten, että 

toimeksiantajan tarpeisiin ja toiveisiin on pyritty vastaamaan mahdollisimman hy-

vin. Palautteet on haluttu ottaa vastaan ja mahdollisen virheet tai epäkohdat on 

pyritty korjaamaan. Sairaanhoitaja kunnioittaa asiakkaitaan arvokkaina ihmisinä 

ja huomioi heidän arvonsa, vakaumuksensa ja tapansa (Sairaanhoitajaliitto 

2014). Opaslehtiseen laaditut tekstit on kirjoitettu niin, että ne sopivat myös mo-

nimuotoisille perheille. Tekstissä ei ole puhuteltu erikseen äitiä ja isää, vaan on 

käytetty nimityksiä vanhemmat ja puolisot. Tämä mahdollistaa opaslehtisen mo-

nipuolisemman käytön. 

 

Opaslehtisen arvioinnin luotettavuuteen ovat vaikuttaneet arvioinnin toteutustapa 

sekä palautelomakkeeseen laadittujen kysymysten asettelu. Arviointi on suori-

tettu Perheentalon toimesta, sillä tekijä ei päässyt paikanpäälle toteuttamaan ar-

viointia. Koska tekijä ei ollut paikalla, arvioijat eivät myöskään saaneet mahdolli-

sesti kaivattuja lisätietoa opaslehtisestä. Tämä luultavasti vaikutti saatuihin pa-

lautteisiin negatiivisesti. Palautelomakkeen kysymykset on myös aseteltu niin, 

että ne voi ymmärtää monella eri tavalla. Siksi oli hyvä, että palautelomakkeessa 

oli mahdollisuus antaa palautetta vielä kirjallisesti omin sanoin. Kirjoitetut palaut-

teet auttoivat tulkitsemaan kysymyksiin valittuja vaihtoehtoja. Luotettavuutta olisi 

lisännyt se, että kirjoitettua palautetta olisi saatu kaikilta vastaajilta. Opaslehtisen 

eettisyyttä lisäsi se, että opaslehtistä varten laadittuihin kyselyihin sekä palautelo-

makkeisiin vastattiin anonyymina. 

 

 

7.4 Ammatillinen kasvu ja kehittyminen 

 

Osoitetusti opinnäytetyön tekeminen toimeksiantajalle lisää tekijän vastuuntun-

toa työtä kohtaan sekä opettaa suunnitelmallisuutta, aikataulutusta, tiettyjä toi-

mintaehtoja ja -tavoitteita sekä tiimityöskentelyä (Vilkka & Airaksinen 2004, 17). 

Opinnäytetyöprosessi kehitti aikataulutustaitoja ja ajankäytön järjestämistä. Kol-

men pienen lapsen äitinä opinnäytetyön tekemiseen täytyi varta vasten varata 

aikaa, ja toisinaan työskentely tapahtui lastenhoidon ohessa, mikä puolestaan 

vaati taitoa keskittyä moneen asiaan yhtä aikaa. Ammatillisuus ja asiantuntijuus 
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eivät aina kulje rinnakkain (Eriksson ym. 2015, 30). Vaikka pian valmistuvana 

sairaanhoitajana en omaakaan vielä paljon työkokemusta, voi asiantuntijuutta 

kertyä elämänkokemuksen kautta. Ollessani itse opinnäytetyön aiheen käsittele-

mässä tilanteessa, pystyin osaltani samaistumaan opaslehtisen kohdejoukkoon. 

Samaistumisen taidon koen tärkeänä hoitotyössä. Huomasin myös, kuinka 

helppo asioita on käsitellä teoriassa ja kuinka vaikeaa niitä on soveltaa käytän-

töön. Tehdessäni työtä itsenäisesti, huomasin, kuinka se eroaa tiimityöskente-

lystä, jossa tiimin jäsenet voivat tukea toisiaan prosessin aikana. Toisaalta tämä 

opinnäytetyöprosessi opetti myös tiimityöskentelyä, sillä työtä tehtiin toimeksian-

tajan toiveiden ja tarpeiden pohjalta ja koululta annettujen ohjeiden ja vaatimus-

ten mukaan.  

 

Valmistuvana sairaanhoitajana pidän tärkeänä opinnäytetyössäni myös hoitotyön 

näkökulmaa. Lapsuudessa fyysinen ja psyykkinen kehitys on voimakasta, ja lap-

suudessa koetut tapahtumat ja sosiaaliset suhteet luovat pohjaa tulevaisuuden 

hyvinvoinnille. Tutkimusten mukaan noin puolet aikuisten mielenterveyshäiriöistä 

ovat alkaneet oireilla jo alle 15-vuotiaana. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 

2014b.) Terveyden edistämisellä on siis suuri merkitys tulevaisuuden hyvinvoin-

nille ja sairauksien ehkäisemiseen. Siksi koen jokaisen hoitotyöntekijän velvolli-

suudeksi olla mukana terveyden edistämis- ja ohjaustyössä. 

 

Terveydenhuollossa ohjauksen merkitys korostuu, sillä hoitoajat lyhenevät ja siitä 

johtuen ohjausaikaa ei aina ole riittävästi. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää kiin-

nittää huomiota ohjauksen tehostamiseen. (Kyngäs, ym. 2007, 5.) Opinnäytetyön 

muodoksi valikoitunut opaslehtinen vahvisti käsitystäni siitä, kuinka tärkeä on 

suullisen ohjeistuksen lisäksi mukaan annettava opaslehtinen. Omasta kokemuk-

sestani tiedostan sen, että uudenlaisessa tilanteessa on vaikeaa sisäistää suurta 

määrää uutta tietoa kerralla. Siksi on turvallista ja kannattavaa antaa tietoa ja 

neuvoja mukaan niitä tarvitseville henkilöille, jolloin he voivat käsitellä oppaassa 

käsiteltäviä asioita juuri heille sopivana ajankohtana. 
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7.5 Hyödynnettävyys ja jatkokehittämisideat 

 

Tämän opinnäytetyön tuotoksena syntynyt opaslehtinen on tehty Joensuun Per-

heentalon hyödynnettäväksi. Opaslehtinen voi olla avuksi perheille, joille on ajan-

kohtaista toisen lapsen syntyminen perheeseen. Ensimmäisen lapsen syntyessä 

vanhempien elämä muuttuu suuresti. Siihen tilanteeseen liittyviä kysymyksiä on 

käsitelty useissa eri teoksissa. Harvemmissa teoksissa on kuitenkin käsitelty ti-

lannetta, jossa perheeseen syntyykin toinen tai useampi lapsi. Tällöin on kiinni-

tettävä huomiota vauvan syntymän lisäksi esikoisen senhetkiseen tilanteeseen, 

lasten erilaisuuteen sekä parisuhteen hyvinvointiin (Laajasalo & Salmi 2013, 7).  

 

Joensuun Perheentalon lisäksi opaslehtistä voisivat hyödyntää esimerkiksi neu-

volat, jotka voisivat jakaa sitä kyseisessä elämäntilanteessa eläville perheille ja 

vanhemmille. Myös muiden paikkakuntien Perheentalot sekä erilaiset matalan 

kynnyksen kohtaamispaikat voisivat jakaa opaslehtistä. Tämä mahdollistaisi 

opaslehtisen hyödynnettävyyden ja perheiden terveyden edistämisen laajemmin. 

 

Perheentalon henkilökunta voi tarjota opaslehtistä luettavaksi sellaisille vanhem-

mille, joille toisen lapsen syntyminen on ajankohtaista. Perheentalon henkilö-

kunta voi myös käydä opaslehtistä läpi yhdessä vanhempien kanssa. Lasten van-

hemmat voivat saada vertaistukea ja ammattihenkilöiden antamaa ohjausta esi-

merkiksi ryhmätoimintaan osallistumalla. Ryhmästä vanhemmat saavat helpo-

tusta ahdistukseensa sekä tukea lasten kasvatukseen, parisuhteeseen ja keski-

näiseen vuorovaikutukseen perheen sisällä. (Vesterlin 2007.) Opaslehtisessä 

esiintyvien aiheiden pohjalta Perheentalo voisi järjestää vertaistukiryhmiä sa-

massa elämäntilanteessa elävien vanhempien kesken. Mahdollisesti opaslehti-

sessä käsiteltävät aiheet voisivat herättää keskustelua vanhempien välillä, mikä 

voisi puolestaan tukea perheitä ja vahvistaa vanhemmuutta. Toimintaryhmiä voisi 

järjestää myös isosisaruksille. Esimerkiksi isosisaruksille ja toiselle vanhemmalle 

tarkoitetut toimintahetket yhdessä toisten samassa elämäntilanteessa olevien 

isosisarusten ja vanhempien kanssa voisivat kannustaa ja tukea isosisaruutta.  
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Kysely Perheentalon Facebook-sivulle 

 
 
Hei!  

Olen sairaanhoitajaopiskelija Karelia-ammattikorkeakoulusta ja teen opinnäyte-

työtäni Joensuun Perheentalolle. Opinnäytetyön tuotoksena teen opaslehtisen, 

jonka tarkoituksena on antaa tukea ja vinkkejä leikki-ikäisen lapsen vanhemmille 

tilanteeseen, kun perheeseen syntyy uusi lapsi. 

Nyt pyydänkin teidän apuanne opinnäytetyöhöni, sillä haluaisin kerätä leikki-

ikäisten (1–6 v.) lasten tuntemuksia, kokemuksia ja kommentteja liittyen uuteen 

tilanteeseen, jossa perheeseen on syntynyt tai on syntymässä uusi lapsi.  

Vastaa lyhyesti kertoen seuraaviin tai johonkin seuraavista kysymyksistä,  

– Millaisia tilanteita, tekoja tai kommentteja uuden vauvan syntyminen on 
herättänyt leikki-ikäisessä lapsessa? 

– Kuinka lapsi on reagoinut uuden sisaruksen kotiintuloon ja uuteen arkeen 
vauvan kanssa? 

– Kerro vapaasti omia tai leikki-ikäisen lapsesi kokemuksia uudesta tilan-
teesta, jossa perheeseenne on syntynyt uusi vauva. 

– Onko jotain asioita, mikä mietityttää sinua vanhempana uudessa tilan-
teessa? 

– Saako kommenttisi julkaista opaslehtisessä, joka tulee julkisesti jaetta-
vaksi? 

Kerro loppuun etunimesi tai nimimerkki, sekä lastesi iät.  

Kiitos avustasi! ☺ 

Leeni Niemeläinen 
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Opaslehtisen palautelomake 

 

 


