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Lastenneuvolan terveydenhoitajan antaman parisuhdeohjauksen tulisi olla 

tarkoituksenmukainen osa peruspalveluja, joiden ensisijainen tehtävä on 

kokonaisvaltainen ja voimavarakeskeinen perheiden terveyden edistäminen. 

Kehittämistehtävänämme teimme artikkelin Terveydenhoitaja-lehteen. Artikkeli 

pohjautui aiemmin tekemäämme opinnäytetyöhön Terveydenhoitaja – parisuhteen 

pönkkä. Opinnäytetyömme oli laadullinen tutkimus alle 2-vuotiaiden lasten vanhempien 

kokemuksista lastenneuvolasta saamastaan parisuhdetuesta. Tutkimuksemme osoitti että 

vanhemmat toivovat lastenneuvolan terveydenhoitajalta enemmän vastaanottoaikaa, 

keskustelua parisuhteesta ja molempien vanhempien huomioimista. Kehitettävää on 

parisuhdeasioiden puheeksi ottamisessa sekä luottamuksellisen ilmapiirin saamisessa 

neuvoloihin.  

Kehittämistehtävämme tarkoituksena oli tuottaa artikkeli, josta ilmenee tutkimuksemme 

keskeiset tulokset. Tällöin terveydenhoitajat voivat hyödyntää niitä omassa työssään. 

Kehittämistehtävämme tavoitteena on kehittää terveydenhoitajien osaamista 

parisuhdeohjausasioissa.  

Tulevina terveydenhoitajina koemme parisuhteen tukemisen perheen hyvinvoinnin 

kannalta tärkeäksi. Neuvolan terveysneuvonta ei ole ainoastaan lapsen kasvun ja 

kehityksen seuraamista varten vaan siihen kuuluu myös perheiden kokonaisvaltainen 

huomiointi sisältäen parisuhdetuen. Lastenneuvolan terveydenhoitaja on avainasemassa 

tukemaan lapsiperheiden hyvinvointia. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

LAPLAND´S UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Social services and health care 

Degree Programme in Nursing 

Public Health Nurse (AMK) 

 

MARIKA HOOKANA & TANJA TURUNEN 

 

RELATIONSHIP SUPPORT GIVEN BY PUBLIC HEALTH NURSES IN CHILD 

HEALTH CLINICS NEED TO BE DEVELOPED 

 

An article for the Finnish public health nurse magazine 

Final 21 paper pages and 1 appendice 

Advisors: Kaisa Holma & Hannele Pietiläinen 

 

Keywords: Spousal relationship, relationship support, an article of high quality 

 

Child health clinic nurse's relationship counseling should be an appropriate part of the 

basic service, whose primary function is comprehensive and essential resource for 

families in health promotion.  

 

We wrote the article to Terveydenhoitaja-magazine as our developing task. The article 

was based on the thesis made by us earlier, A Public Health Nurse –a pillar of relationship. 

Our study was a qualitative study of less than 2-year-old children's experiences of parents 

of child health care center received support for a relationship. Our study showed that 

parents want the child health clinic nurse more time for the reception, discussion, 

partnership and both parents into consideration. Partnership for development is taking 

things-to-speech, as well as a climate of trust in obtaining clinics. 

 

The development task was to produce an article which shows the main results of our 

study. In this case, public health nurses to take advantage of them in their work. 

Development mission objective is to develop public health competencies relationship 

control issues. 

 

In the coming public health nurses experience of partnership to support the family well-

being as important. Health clinic is not only a child's growth and development to monitor 

but also includes families of holistic observation, including relationship support. Child 

health clinic nurse has a key role to support the well-being of families with children. 
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1 JOHDANTO 
 

Lapsilla ja nuorilla ilmenee tänä päivänä monenlaista pahoinvointia ja lasten huostaanotot 

ja kodin ulkopuolelle sijoitukset lisääntyvät vuosi vuodelta. Koti on kuitenkin se paikka, 

jossa luodaan suotuisat olosuhteet lapsen kasvulle ja kehitykselle. Kodin ilmapiirillä on 

merkitystä lasten hyvinvointiin. Jokainen lapsi tarvitsee turvallisen ja vakaan 

elämänpiirin ja kodissa lapsi omaksuu sosiaalisen käyttäytymisen taidot. Perheiden 

hajoaminen voi vaikuttaa ratkaisevasti edellä mainittuihin tekijöihin. Näistä syistä 

näemme neuvolan terveydenhoitajan antaman parisuhdetuen merkitykselliseksi ja sitä on 

syytä kehittää. Lasten, heidän vanhempiensa ja koko yhteiskunnan kannalta on tärkeää 

tukea vanhemmuutta ja parisuhdetta jo varhaisessa vaiheessa. 

 

Teimme opinnäytetyönämme laadullisen tutkimuksen, jossa keräsimme sähköisesti alle 

2-vuotiaiden lasten vanhempien kokemuksia lastenneuvolassa saamastaan 

parisuhdetuesta. Vastauksia saimme seitsemän kappaletta ympäri Suomea. 

Tutkimuksestamme kävi ilmi että vanhemmat toivovat enemmän tukea parisuhteeseensa 

terveydenhoitajalta. Lisäksi vanhempien toiveena oli saada enemmän aikaa 

vastaanottokäynneille jotta arkaluontoisemmatkin asiat ehtisi ottaa puheeksi. Asia on 

ajankohtainen ja harjoittelujemme aikana olemme huomanneet että parisuhdeasioihin ei 

vastaanottokäynneillä käytetä aikaa. Meistä tuntui luonnolliselta jatkaa tutkimuksen 

tulosten tarkastelua kehittämistehtävän muodossa joten tämä kehittämistehtävä on jatkoa 

tekemällemme tutkimukselle.  

 

Kehittämistehtävämme tarkoituksena oli tuottaa artikkeli, josta ilmenee tutkimuksemme 

keskeiset tulokset. Tällöin terveydenhoitajat voivat hyödyntää niitä omassa työssään. 

Kehittämistehtävämme tavoitteena on kehittää terveydenhoitajien osaamista 

parisuhdeohjausasioissa. Toteutimme artikkelin Terveydenhoitaja-lehden laatimien 

kirjoitusohjeiden mukaisesti. Artikkelin kirjoittaminen oli opettavainen kokemus jossa 

opimme ilmaisemaan haluamamme asian tiivistetysti mutta kuitenkin niin että saimme 

kaiken oleellisen sanotuksi 
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2 PARISUHDE PIKKULAPSIPERHEESSÄ 

 

Perheelle lapsen syntymä on suuri elämänmuutos, perheen roolit, parisuhde ja arki 

muuttuvat (Armanto & Koistinen 2007, 354). Entiset elokuva- ja ravintolakäynnit 

muuttuvat usein kotoisiksi elokuvailloiksi omassa olohuoneessa ja ravintolakäynnitkin 

kenties herkutteluun kotisohvalla. Pääasia on, että vanhemmat voivat nauttia toistensa 

läheisyydestä ja yhteenkuuluvuuden tunteesta. (Väestöliitto. Kumppanuus ja 

vanhemmuus on tärkeä yhdistää 2012; Ervast 2012.) Perheenlisäyksestä johtuvat 

muutokset voivat heijastua parisuhteen onnellisuuteen ja laatuun. Lapsi on aina 

parisuhteen näkökulmasta ”kolmas pyörä.” (Kontula 2009, 36.)  Vauva voi olla raskas 

hoidettava yötä päivää. Vauvojen temperamenteissa on eroja. Omasta lapsesta 

huolehtiminen on yksi elämän vaativimmista tehtävistä. Monet lastenhoito-oppaat 

antavat liian ruusuisen kuvan vauvanhoidosta, vauva ei aina ole ihana ja suloinen.  ( 

Airola & Tarsalainen 2003, 33). 

 

Monesti elämässä tapahtuu muitakin muutoksia samanaikaisesti, kuten asuinpaikan 

vaihtaminen ja työelämän aloittaminen. Huoli taloudellisesta tilanteesta on merkittävä 

parisuhteen kuormitustekijä. Lohduttavaa on kuitenkin tietää, että vaikka pikkulapsiaika 

verottaakin vanhempien voimia, vanhemmuus on yksi pariskunnan 

yhteenkuuluvaisuuden tunnetta lisäävä asia.  (Sosiaali- ja terveysministeriön opas 2004.) 

Yleensä vanhemmat ovat onnellisia lapsestaan, mutta arkea leimaa väsymys, kiire ja 

velvollisuudet. Näistä syistä eroriski kasvaa ja etenkin ensimmäisen lapsen saaneilla riski 

on korkeimmillaan. Tässä kriittisessä vaiheessa saatu ulkopuolinen tuki voi antaa 

vanhemmille uusia näkökulmia asiaan. (Hakulinen-Viitanen & Pelkonen 2012.) 

 

Lastenneuvolassa käy miltei kaikki Suomen lapsiperheet. Neuvolan ensisijainen tehtävä 

on lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Lapset ovat riippuvaisia 

vanhemmistaan, vanhempien voidessa hyvin voi lapsikin hyvin. (Armanto & Koistinen 

2007, 360; Haarala & Honkanen & Mellin & Tervaskanto-Mäentausta 2008, 296). Äitiys- 

ja lastenneuvolassa on oltava resursseja tukea vanhempien parisuhdetta jo hyvin 

varhaisessa vaiheessa jo lapsenkin hyvinvoinnin kannalta. 
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Terveydenhoitaja on lastenneuvolan keskeisin voimavara (Sosiaali- ja terveysministeriö: 

Lastenneuvola lapsiperheiden tukena, opas työntekijöille, 32). Hän on neuvolan 

perhehoitotyön ammattilainen (Haarala & Honkanen & Mellin & Tervaskanto-

Mäentausta 2008, 281). Hänen ammattipätevyytensä sisältää terveyden edistämisen ja 

perhehoitotyön asiantuntijuuden neuvolassa. Voimavaralähtöinen ja perhekeskeinen 

työote tekee terveydenhoitajan työstä koko perheen terveyttä edistävää toimintaa. Työ 

pitää sisällään vanhemmuuden, parisuhteen ja perheen muiden voimavarojen 

vahvistamisen. Yhteistyötä perheiden kanssa luonnehtii kumppanuus ja 

luottamuksellisuus. (Sosiaali- ja terveysministeriö: Lastenneuvola lapsiperheiden tukena, 

opas työntekijöille, 32.) Luottamuksellisen yhteistyösuhteen syntyminen vaatii 

terveydenhoitajalta taitoa käyttää omaa persoonallisuutta, kommunikaatio- ja 

kuuntelutaitoja sekä aitoa läsnä olemista. (Haarala ym. 2008, 282). 

 

Terveydenhoitajat ovat avainasemassa havaitsemaan ja puuttumaan 

parisuhdevaikeuksissa olevien perheiden ongelmiin. Lastenneuvolassa käy n. 98 % alle 

kouluikäisten lasten perheistä. Mikään muu palvelujärjestelmä ei tavoita alle 

kouluikäisten lasten perheitä tässä mittakaavassa. (Honkanen 2008, 19.)  

 

Tutkimusten mukaan perheiden kohtaamisessa ja perhekeskeisyydessä on puutteita 

Perheet tarvitsevat yksilöllistä tukea haastavissa elämävaiheissa kuten raskauden ja 

lapsen syntymän aikoihin. Tuki voi olla keskustelua, ohjausta, tiedon antamista, 

kuuntelua, läsnäoloa ja käytännön asioissa auttamista. Tuen tarve korostuu jos vaikeuksia 

ilmenee esimerkiksi parisuhteessa. (Paavilainen & Korkiamäki & Porthan & Ijäs 2006.) 

 

Terveydenhoitajan ja asiakkaan välinen vuorovaikutussuhde on terveydenhoitajan työn 

lähtökohta. Keskeistä on asiakkaan voimavarojen vahvistaminen ja niiden käyttöönotto. 

(Haarala ym. 2008, 111.) Hyvä vuorovaikutussuhde luo pohjan pitkäaikaiseenkin 

työskentelyyn perheen kanssa. Mikäli pariskunnalla on pulmia, hyvä yhteistyösuhde 

mahdollistaa voimavarakeskeisen lähestymistavan ja vaikeidenkin asioiden esille 

ottamisen. Monesti ensimmäinen tapaaminen on merkittävä, koska silloin luodaan 

vuorovaikutussuhteen perusta. Terveydenhoitajan vuorovaikutus- ja haastattelutaidot 
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nousevat tapaamisissa avainasemaan. Kuinka terveydenhoitaja tunnistaa perheen tuen 

tarpeet havainnoimalla, haastattelemalla ja keskustelemalla sekä osaa ottaa vaikeatkin 

asiat puheeksi. Terveydenhoitajalla on oltava taito keskustella asiakasta kunnioittavasti, 

muotoilla kysymykset oikein ja oikea-aikaisesti sekä antaa tilaa asiakkaille vastata 

kysymyksiin ja osallistua keskusteluun. (Sosiaali- ja terveysministeriö: Lastenneuvola 

lapsiperheiden tukena, opas työntekijöille, 96.) 

 

Vuoden 2011 alusta kuntien velvollisuutena on ollut järjestää laajoja terveystarkastuksia 

lasta odottaville, alle kouluikäisten lasten perheille sekä oppivelvollisuuden piiriin 

kuuluville lapsiperheille. Laajoilla terveystarkastuksilla pyritään perhekeskeisempään 

työhön ja mahdollistetaan perheille tilaisuus keskustella perheen hyvinvoinnista ja 

erityistuen tarpeista. Laajojen terveystarkastuksissa perheiden hyvinvoinnin arvioinnissa 

kiinnitetään huomiota myös parisuhteeseen, kuten lapsen syntymän vaikutukseen 

parisuhteeseen, parisuhteen rooleihin sekä parisuhteen hoitamiseen. (Hakulinen-Viitanen 

& Hietanen-Peltola & Hastrup & Wallin & Pelkonen 2012, 12,32,42.) 
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3 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

Projektin tavoitteet on asetettava jo projektin suunnitteluvaiheessa. Tavoitteet määrittävät 

suunnitelman keskeisen idean. Tavoitteet ohjaavat, mitä tehdään ja millä resursseilla.  

(Kettunen 2009, 100.) 

 

Kehittämistehtävämme pohjautui aikaisemmin tekemäämme opinnäytetyöhön. Teimme 

opinnäytetyönämme laadullisen tutkimuksen, jonka nimi on Terveydenhoitaja – 

parisuhteen pönkkä. Toteutimme tutkimuksemme internetissä, jonne laitoimme 

sähköisen kirjoitelmapyynnön alle kaksivuotiaiden lasten vanhemmille. Saimme 

vastauksia seitsemän kappaletta eri puolilta Suomea. Tarkoituksenamme oli kuvata 

pienten lasten vanhempien kokemuksia lastenneuvolassa saamastaan parisuhdetuesta. 

Tavoitteenamme oli tuottaa tietoa, jota lastenneuvolan terveydenhoitajat voivat 

hyödyntää toteuttaessaan parisuhdeohjausta. 

 

Kehittämistehtävämme tarkoituksena oli tuottaa artikkeli opinnäytetyömme keskeisistä 

tuloksista Terveydenhoitaja-lehteen. Tavoitteenamme oli kehittää terveydenhoitajien 

osaamista parisuhdeohjausasioissa. Koimme artikkelin aiheen ajankohtaiseksi ja 

tärkeäksi koska olemme käytännön työssä huomanneet että parisuhdetta ei juurikaan oteta 

puheeksi.  

 

Oma oppimistavoitteemme oli oppia tarkastelemaan kriittisesti oman alamme 

kehittämistarvetta ja sisäistää kehittämistyön merkitys. Tavoitteenamme oli oppia 

kirjoittamaan laadukas ammatillinen artikkeli ja saada se julkaistuksi Terveydenhoitaja-

lehdessä. Päätavoitteenamme oli kehittää omaa ammattitaitoamme ja osaamistamme 

tulevaa terveydenhoitajan työtä varten. Koko opinnäytetyön ja kehittämistehtävän 

prosessin myötä opimme miten parisuhteen tukeminen parantaa koko perheen 

hyvinvointia ja miksi parisuhdeohjauksen kehittäminen on merkityksellistä koko 

terveydenhoitajien ammattikunnan kannalta. 
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4 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TOTEUTUS JA ARVIOINTIMENETELMÄT 

 

Kehittämistehtävämme oli projekti, joka pohjautui aikaisemmin tekemäämme 

opinnäytetyöhön. Teimme laadullisen tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli kuvata 

pienten lasten vanhempien kokemuksia lastenneuvolassa saamastaan parisuhdetuesta. 

Tavoitteenamme oli tuottaa tietoa, jota lastenneuvolan terveydenhoitajat voivat 

hyödyntää toteuttaessaan parisuhdeohjausta. Tutkimuksemme keskeisistä tuloksista 

kirjoitamme artikkelin Terveydenhoitaja-lehteen.  

 

Projektin ajatellaan koostuvan useista kokonaisuuksista. Projektit ovat ainutkertaisia, 

tiettyyn asiaan, aikatauluun ja budjettiin rajattuja kokonaisuuksia. Projektiin osallistuu 

useita henkilöitä jotka pyrkivät yhdessä toimimaan yhteisen, ennalta määrättyjen 

tavoitteiden hyväksi. Onnistuneen projektin taustalla on hyvä suunnittelu, tarkoituksena 

voi olla jonkin uuden toimintatavan kehittäminen. (Paasivaara & Suhonen & Nikkilä 

2008, 7-8.) Projektissa voi tapahtua muutosta ja kehittymistä koko sen elinkaaren ajan. 

Projekti tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen, sen kautta tullutta tietoa ja kokemusta 

voidaan käyttää hyväksi myöhemminkin. Projektia tulee seurata koko keston ajan, koska 

siinä voi tapahtua kehittymistä ja yllätyksiä jotka saattavat muuttaa toiminnan luonnetta. 

Projektiin liittyy aina riskejä jotka tulisi huomioida hyvin jo suunnitteluvaiheessa. 

Puutteellinen suunnittelu ja rajaus lisäävät projektin epäonnistumisriskiä. (Ruuska 2008, 

19–20.) 

 

Projekti koostuu useista vaiheista jotka usein poikkeavat toisistaan niin ominaisuuksiltaan 

kuin työskentelytavoiltaankin. Eri vaiheet voivat kulkea limittäin ja edelliseen vaiheeseen 

joudutaan usein palaamaan vielä projektin edetessäkin. Vaiheistuksen pääpiirteet ovat 

perustamisvaihe, suunnitteluvaihe, toteutusvaihe ja päättämisvaihe. (Ruuska 2008, 22–

23.) Ennen projektin aloittamista olisi hyvä tehdä esitutkimus, jolla voidaan kartoittaa sen 

tarvetta. Tämä vähentää epäonnistumisriskiä. Esitutkimuksen jälkeen on 

yksityiskohtaisen projektisuunnitelman laadinnan vuoro jossa kuvataan, miten projekti 

on tarkoitus toteuttaa. Päättämisvaihe on tärkeä osa projektin onnistumista. Projektilla on 

oltava selkeä päätepiste jotta se ei pitkity tarpeettomasti ja projektissa mukana olevien 
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henkilöiden työpanos ei ole turhaan kiinni keskeneräisessä tehtävässä. (Ruuska 2008, 35–

40.) 

 

Projektit voivat olla kestoltaan joko pitkä- tai lyhytkestoisia, kesto voi vaihdella 

muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin. (Paasivaara & Suhonen & Nikkilä 2008, 7-8.) 

Meidän projektissamme on kyse lyhytkestoisesta, pienestä projektista. Tällaiset projektit 

ovat usein organisoinnin kannalta helpompia kuin pitkät ja laajat projektit. Haastetta 

aiheuttaa kuitenkin usein aikataulutus ja budjetointi koska pieniin projekteihin ei usein 

liitetä ulkopuolisia työntekijää tai rahoitusta. (Paasivaara & Suhonen & Nikkilä 2008, 9.) 

 

4.1 Artikkelin kirjoittaminen työmenetelmänä 

 

Tieteellisistä artikkeleista tyypillisimpiä ovat teoreettinen artikkeli, katsausartikkeli ja 

alkuperäisestä tutkimuksesta raportoiva artikkeli (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2004, 

250). Kirjoitamme ammatillisen artikkelin Terveydenhoitaja-lehteen, jossa käsittelemme 

tutkimuksemme keskeisiä tuloksia eli artikkelimme on raportoiva artikkeli. Artikkelin 

kirjoittamisprosessi on aloitettava sopivan julkaisukanavan etsimisellä. Kun löytyy 

sopiva lehti, joka on kiinnostunut julkaisemaan artikkelin, täytyy omaa tekstiä muokata 

julkaisevan tahon mallin mukaisesti. On täysin turhaa esittää julkaistavaksi artikkelia, 

joka poikkeaa lehden toimituspolitiikasta. (Hirsjärvi ym.2004, 251 - 252.) Artikkelin 

pituuden määrittää hyvin usein julkaisijataho. Tuolloin julkaisija ilmoittaa artikkelin 

kirjoittajalle etukäteen artikkelin minimi- ja maksimipituuden tarkasti. (Mäkinen 

2005,113.) 

 

Artikkelin kirjoittajan on paneuduttava siihen aiheeseen mistä hänellä on aikomus 

kirjoittaa (Mäkinen 2005, 112). Hyvältä artikkelilta edellytetään laadukasta sisältöä, 

johdonmukaisuutta sekä tiivistä, mutta mielenkiintoista kirjoittamistyyliä. Artikkelin 

kirjoittajan on oltava nöyrä, sillä artikkeli on ehkä kirjoitettava yhä uudelleen ja uudelleen 

paremman lopputuloksen saavuttamiseksi. (Hirsjärvi ym.2004, 251.) Olipa kyseessä 

aloitteleva tai kokenut artikkelin kirjoittaja, on artikkeli hyvin harvoin valmis 
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julkaistavaksi ensimmäisen version kirjoittamisen jälkeen. (Kinnunen & Löytty 2002, 

135.) 

 

Artikkelin kirjoittamisen voi jakaa vaiheisiin, joita ovat aloitus, käsittely ja lopetus. 

Artikkelin aloitus on tärkeä vaihe, koska sillä on tarkoitus herättää lukijan mielenkiinto 

luettavaan tekstiin. Aloituksen tulee virittää lukija odottamaan, että hän saa vastauksen 

johonkin kysymykseen, saa uuden näkökulman johonkin aiheeseen tai hänet palkitaan 

jollain uudella tiedolla tai oivalluksella.  (Kinnunen & Löytty 2002,137.)  

 

Käsittelyvaiheessa on mahdollista ilmaista monin eri keinoin väitteitä, perusteluja, tehdä 

tulkintoja tai etsiä ratkaisuja alussa esitettäviin kysymyksiin. Edellä mainitut keinot 

tekevät kirjoittamisesta mielenkiintoista. Artikkelissa on mahdollista vedota omaan 

aineistoon, kokemuksiin, teorioihin, muihin tutkimuksiin tai arvoihin ja moraaliin. 

Artikkelia kirjoitettaessa on viitattava myös muihin tutkimuksiin. Silloin tekstin 

kirjoittaja saa luotettavuutta tekstilleen, etenkin jos kyseessä on suurelle yleisölle 

tuntematon kirjoittaja. (Kinnunen & Löytty 2002,139.)  

 

Artikkelin lopussa on kirjoittajan vakuutettava lukija artikkelin merkityksestä. Artikkelin 

yhtenä tavoitteena on jatkaa elämäänsä lukijoiden ajatuksissa ja muissa teksteissä. 

Onnistuakseen tässä on artikkelin lopetus oltava sellainen, että lukija kykenee 

jäsentämään, tiivistämään ja arvioimaan lukemansa artikkelin sisältöä ja tuloksia. Mikäli 

artikkelin aloituksessa esitettyyn kysymykseen tai väitteeseen ei tule artikkelin 

lopetuksessa vastausta, voi lukija pettyä. Hyvä tapa lopettaa artikkeli on kiteyttää tulokset 

ja suhteuttaa ne käytäntöön tai yleiseen keskusteluun tai tehdä tutkimuksellisia päätelmiä. 

Jopa artikkelin viimeinen lause on merkityksellinen ja vaatii huolellista paneutumista. Se 

jättää lukijan tiettyyn mielikuvaan tai virittää tiettyyn tunnelmaan, minkä lukija 

myöhemmin muistaa. (Kinnunen & Löytty 2002, 143.) 

 

4.2 Nettiartikkelin kirjoittaminen työmenetelmänä 
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Internettiin kirjoittaminen edellyttää mm. kirjoitettavan asian tiivistämistä ja 

keskittymistä artikkelissa olennaiseen. Yleensä lukijat tulevat sivustolle otsikon 

perusteella, jolloin on tärkeää pysyä otsikon edellyttämässä asiassa.  Kirjoitettavan asian 

hyöty tulisi ilmaista ennen perusteluja tai faktoja, koska se kiinnittää lukijan 

mielenkiinnon paremmin. Tekstin pituuteen olisi hyvä kiinnittää huomiota. Usein pitkät 

tekstit jäävät lukematta. Muotoilemalla pitkä teksti hyvin, on mahdollista saada lukija 

motivoitumaan tekstin silmäilyä. (Raittila.) 

 

Internetin käytön myötä sähköisten terveyspalvelujen käyttö on lisääntynyt. Näiden 

terveyspalvelujen tarkoituksena on tiedonvälittäminen, päätöksenteon helpottaminen, 

terveyskäyttäytymisen edistäminen, itsehoidon parantaminen sekä ohjaus 

terveyspalvelujen käyttöön. Sähköisten terveyspalvelujen käyttäjät eivät ole profiloitunut 

ryhmä, vaan laaja kohdejoukko. Internetissä taataan kaikkien mahdollisuus päästä 

terveysinformaation pariin. Olennaista sähköisessä terveysviestinnässä on, että 

terveysinformaatio esitetään ymmärrettävästi ja selkeästi.  (Männikkö & Halme & 

Jurvelin 2008.)  

 

Arvioimme artikkelia koko sen kirjoittamisprosessin ajan. Projektiorganisaatiomme 

ohjausryhmään kuuluvat lehtorit Kaisa Holma ja Hannele Pietiläinen tekivät oman 

arvionsa artikkelista. Lisäksi luetutimme artikkelin ulkopuolisella taholla, jolta saimme 

objektiivista arviointia tuotoksestamme. Artikkelista tuli selkeä kokonaisuus, jossa 

tutkimuksemme olennaiset tulokset tulivat hyvin näkyviin. Onnistuimme kirjoittamaan 

artikkelin Terveydenhoitaja-lehden kriteerien mukaisesti. Artikkeli oli pituudeltaan 

sopiva lehteä ja lukijoita ajatellen. Teksti oli objektiivisesti kirjoitettu, ajankohtainen ja 

informatiivinen. Tutustuimme etukäteen Terveydenhoitaja-lehteen kirjoitettuihin 

artikkeleihin ja havaitsimme, että ne olivat hyvin samantyylisiä. Halusimme tehdä tästä 

artikkelistamme omannäköisen ja mielestämme onnistuimme siinä hyvin. Valmiin 

artikkelin lähetimme Terveydenhoitaja -lehden toimitussihteerille. Terveydenhoitaja-

lehdellä on vapaus tehdä artikkeliin haluamiaan muutoksia.  Pyydämme lehden 

toimitukselta, että he lähettävät meille kopion julkaistavasta artikkelista sekä ilmoittavat 

meille milloin artikkeli julkaistaan.  
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4.3 Terveydenhoitajalehti 

 

Terveydenhoitaja-lehti on ammattijärjestön lehti, joka tuottaa ajankohtaista tietoa eri 

terveydenhuollon ammattiryhmille kuten terveydenhoitajille ja audionomeille sekä 

ammattijärjestöille, päättäjille, kouluttajille, asiantuntijoille ja opiskelijoille. Lehti 

julkaisee vuosittain 7 numeroa. Lehdessä julkaistaan ajankohtaista tietoa 

terveydenhoitajan ja audionomin ammattiin, koulutukseen ja työhön liittyvistä asioista 

sekä koulutus-, sosiaali- ja terveyspoliittista aiheista ja edunvalvonnasta 

järjestötoiminnan lisäksi. (Terveydenhoitajaliitto) 

 

Terveydenhoitaja-lehdellä on omat kriteerinsä julkaistavalle materiaalille. 

Väitöskirjoihin pohjautuvien artikkelien pituus on määritelty 6000–7000 merkkiin 

välilyönteineen. Ehdoton maksimipituus artikkelille on 8000 merkkiä välilyönteineen.  

Opinnäytetöissä artikkelien pituus on määritelty 5000–6000 merkkiin välilyönteineen. 

Lähdeluettelon suhteen on myös tarkat määräykset. Lähteitä voi olla per artikkeli 

korkeintaan viisi, jotta lähdeviitteet pysyisivät kohtuullisina. Lähdemerkintöihin lehdellä 

on omat ohjeensa. (Terveydenhoitajaliitto) 

 

Kehittämistehtävämme artikkelin julkaisukanavaa pohtiessamme tulimme siihen 

tulokseen, että Terveydenhoitaja-lehti olisi meidän artikkelillemme sopivin 

julkaisijataho. Se on lehti, joka tuottaa ajankohtaista tietoa mm. omalle tulevalle 

ammattikunnallemme. Opinnäytetyömme tulokset halusimme suunnata erityisesti 

terveydenhoitajille, jotta he saisivat työkaluja työhönsä parisuhdeohjauksen 

kehittämiseksi. Siitä syystä artikkeli oli mielestämme sovelias Terveydenhoitaja-lehteen 

julkaistavaksi. Olimme yhteydessä Terveydenhoitaja-lehteen ja tiedustelimme heidän 

kiinnostustaan artikkeliamme kohtaan. Saimme sieltä myönteisen vastauksen 

helmikuussa 2014. Kirjoitimme artikkelin Terveydenhoitaja-lehden kirjoitusohjeiden 

mukaisesti. Laadimme artikkelin saatuamme projektisuunnitelman hyväksytyksi ja 

annoimme sen ohjaajillemme arvioitavaksi. Lopullisen artikkelin lähetimme 

Terveydenhoitaja-lehteen. Rajasimme artikkelin sisällön koskemaan opinnäytetyömme 

keskeisiä tuloksia jolloin saimme artikkeliin mahtumaan kaikki tutkimuksemme kannalta 

olennaiset asiat. 
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5 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN ETENEMINEN 

 

Kehittämistehtävämme oli jatkumoa tekemällemme opinnäytetyölle. Opinnäytetyömme 

valmistui keväällä 2013. Kesän aikana mietimme, mikä olisi kehittämistehtävämme 

muoto. Tulimme siihen lopputulokseen, että haluaisimme saada opinnäytetyömme 

tulokset julkisiksi eli tekisimme niistä artikkelin. Päätimme lähestyä Terveydenhoitaja-

lehteä kirjoittamispyynnöllä tammikuussa 2014. Saimme sieltä myönteisen vastauksen 

helmikuussa 2014. Työstimme kehittämistehtävän suunnitelmaa ja artikkelia helmikuun 

ja maaliskuun 2014 aikana. Pohjana kehittämistehtävän suunnitelman teoriaosuuteen 

käytimme opinnäytetyömme teoreettista viitekehystä. Etsimme myös uusia lähteitä ja 

teorioita uusia näkökulmia varten. Kehittämistehtävän suunnitelman saimme valmiiksi 

maaliskuun 2014 lopulla ja valmiin artikkelin lähetettyä Terveydenhoitaja-lehteen 

huhtikuun alussa. Lehden toimituksella oli täydet valtuudet tehdä artikkeliimme 

haluamiaan muutoksia ja pohtia sen sopivuutta lehteen julkaistavaksi. Lopuksi 

kirjoitimme kehittämistehtävän raportti-osuutta, johon täydensimme tiivistelmä- ja 

pohdintaosuuden. 
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6 KEHITTÄMISTEHTÄVÄÄN LIITTYVÄT EETTISET NÄKÖKOHDAT 

 

Etiikalla tarkoitetaan sitä mitä pidetään oikeana ja hyvänä ja sen tarkoituksena on 

puolustaa moraalisesti oikeina pidettyjä asioita.  Tutkivan kehittämisen eettisyyttä 

arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota hyvään tieteelliseen toimintakäytäntöön. (Heikkilä 

& Jokinen & Nurmela 2008, 43.) Kehittävä tutkimustoiminta on toteutettava aina hyvien 

tieteellisten käytäntöjen mukaan jotta sen eettisyys, tutkimustulosten uskottavuus ja 

luotettavuus säilyvät. (Tutkimuksen eettinen arviointi Suomessa 2006, 3.) Jo ennen 

aiheen valintaa on pohdittava tutkivan kehittämistoiminnan eettisyyttä. Kehittävällä 

toiminnalla tai tutkimuksella ei saa loukata ketään eikä mitään ihmisryhmää saa 

väheksyä. (Heikkilä ym. 2008, 44.) Kehittävän tutkimustoiminnan tekijän tulee jo aiheen 

valinnassa ja suunnitteluvaiheessa miettiä vastuutaan ja tutkimuksen seurauksia 

tutkittavien henkilöiden osalta. Tutkijan pitää miettiä, onko aihe sellainen että sitä on 

syytä tutkia koska pelkkä uteliaisuus ei ole riittävä perustelu kehittävän 

tutkimustoiminnan toteuttamiselle. (Kylmä & Juvakka 2007, 143–144.) Aiheen 

valinnassa tulee miettiä sitä, miksi kehittävään tutkimustoimintaan ryhdytään ja kenen 

ehdoilla se toteutetaan. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 126.)  

 

Kehittävän tutkimuksen eettisyyttä lisää viittaukset aiempiin tutkimuksiin, huolellinen 

tutkimustulosten raportointi, tulosten huolellinen kirjaaminen ja asianmukaisesti 

ilmoitetut lähdemerkinnät. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 126.) Tiedon digitalisoitumisen ja 

internetin käytön myötä tietoon liittyvät eettiset näkökohdat ovat tulleet tärkeiksi.  

      

Tutkimusetiikan yksi merkittävä kenttä on plagiointi eli jäljentäminen. Myös 

lähdekritiikkiin liittyvät kysymykset ovat tutkimusetiikan kannalta keskeisessä asemassa. 

(Mäkinen 2005, 183.) Tutkivassa kehittämistoiminnassa on tietolähteiden valintaan 

kiinnitettävä huomiota. Tutkiva kehittämistoiminta tukeutuu aikaisempaan 

tutkimustietoon tai asiaan liittyviin käytännön kokemuksiin. Keskeistä on valita ne 

tietolähteet, jotka vastaavat asetettuihin kysymyksiin tai käytännön ongelmiin. Lähteiden 

luotettavuuden ja eettisyyden arviointi on olennaista. (Heikkilä ym. 2008, 44.) 
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Raportointivaihe on tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta tärkeä vaihe, koska 

kehittämistyön ja siihen liittyvän tutkimustiedon on oltava hyödynnettävissä. Hyvätkään 

tutkimustulokset eivät ole muiden käytettävissä, mikäli raportointi ei ole ollut 

asianmukaista. Tulokset on esitettävä rehellisesti, asiallisesti, perustellusti ja huolellisesti. 

Tuloksiin ja niiden tulkintaan kytkeytyvät muut seikat on tuotava esiin etenkin jos ne 

vaikuttavat tulosten luotettavuuteen tai eettisyyteen. Tuloksiin perehtyvät voivat tällöin 

paremmin arvioida tulosten käyttökelpoisuutta. (Heikkilä ym. 2008, 46.) 

 

Tutkimuksen eettisyys alkaa jo aiheen valinnalla. Valitun aiheen olisi oltava kiinnostava 

ja merkityksellinen. Meidän aihevalintamme on ajankohtainen ja tärkeä koska ihmiset 

eroavat on aiempaa yleisemmin. Plagioinnilla tarkoitetaan toisen kirjoittaman tekstin 

suoraa lainaamista ilman lähdeviitettä. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 182).  

Eettiset näkökohdat ilmenivät kehittämistehtävässämme huolellisilla ja asianmukaisilla 

lähdeviittauksilla. Muokkasimme lähdeviittauksia jotta emme syyllistyneet plagiointiin.  

Haasteellista on alkuperäisen tekstin muokkaaminen siten että tekstin ydin säilyy. 

Olemme hyödyntäneet kehittämistehtävässämme aiemmin tekemäämme opinnäytetyötä. 

Olemme tuottaneet uutta tietoa ja uutta näkökulmaa aiemman tutkimustietomme lisäksi. 

Viittasimme aiempiin tutkimuksiin, jolloin työn luotettavuus säilyi. Kiinnitimme 

huomiota asiallisiin tietolähteisiin. Raportoimme tutkimustulokset huolellisesti ja 

arvioimme kriittisesti käyttämiämme lähteitä. Mielestämme käyttämämme 

tutkimusmenetelmät on esitetty huolellisesti. Jokainen asiasta kiinnostuva voi etsiä 

opinnäytetyömme ja kehittämistehtävämme Theseuksesta ja tutustua niihin tarkemmin. 

Tämä lisää raporttimme luotettavuutta. Tutkimuksemme tulokset ovat hyödynnettävissä 

terveydenhoitajien parisuhdeohjauksessa. 
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7 POHDINTA 

 

Vanhempien parisuhteen toimivuudella on merkitystä lasten hyvinvointiin joten aihe on 

tärkeä. Ihmiset eroavat aiempaa enemmän, joten näemme tarpeelliseksi tukea 

parisuhdetta jo varhaisessa vaiheessa. Tutkimuksen tulosten perusteella totesimme, että 

vanhemmat ovat melko tyytyväisiä neuvolan parisuhdetukeen. Vanhemmat toivovat 

kuitenkin lastenneuvolan terveydenhoitajalta enemmän aikaa ja keskustelua parisuhteesta 

sekä molempien vanhempien huomioimista. Kehitettävää olisi eniten luottamuksellisen 

ilmapiirin aikaansaamiseksi neuvoloihin Artikkelin kirjoittaminen opinnäytetyömme 

tuloksista oli mielestämme oikea valinta kehittämistehtäväksi. Saamme työmme 

tutkimustulokset julkisiksi jolloin paitsi me itse tulevassa ammatissamme, myös muut 

terveydenhoitajat voivat hyödyntää tutkimustuloksiamme omassa työssään. 

 

Meidän projektissamme haastava osuus oli aikataulutus. Teimme kehittämistehtäväämme 

samanaikaisesti työharjoitteluiden ja muiden opiskelutehtävien lomassa joten 

aikaresurssit ja oma jaksaminen täytyi ottaa huomioon. Työstimme kehittämistehtävää 

sekä yhdessä että erikseen joten työnjako oli suunniteltava huolella jotta projektilla oli 

edellytykset toteutua aikataulussa.  Meidän ja ohjaavien opettajien aikatauluja oli työlästä 

saada sopimaan yhteen. Yhteinen ohjausaika löytyi maaliskuussa jolloin olimme tehneet 

kehittämistehtävän suunnitelman ja artikkelin ensimmäisen version valmiiksi. 

Ohjauskeskustelun perusteella teimme artikkeliin pieniä muutoksia jotta saimme siitä 

sujuvan ja Terveydenhoitaja-lehteen sopivan.  

 

Artikkelin kirjoittaminen oli opettavainen kokemus. Kirjoittamisprosessi sujui 

odotuksiamme paremmin ja olemme lopputulokseen tyytyväisiä. Pohdimme kriittisesti 

tutkimuksemme keskeisiä tuloksia jotka kokosimme artikkeliin. Emme sepittäneet 

tuloksia vaan ne pohjautuvat tutkimuksemme osallistuneiden kokemuksiin. Artikkelin 

pohjautuminen opinnäytetyöhömme helpotti kirjoittamisprosessia koska aihe oli meille 

entuudestaan tuttu. Opinnäytetyömme tutkimustulokset oli saatava tiivistetyksi siten, 

ettei tulosten sisältö kärsi. Artikkelin pituus oli kuitenkin säädetty tarkasti joten asiat piti 

tiivistää mahdollisimman hyvin. Mielestämme onnistuimme tässä hyvin ja 

artikkelistamme tuli napakka ja ymmärrettävä kokonaisuus. Tässä vaiheessa emme vielä 
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tiedä, julkaistaanko artikkeliamme paperisessa lehdessä. Julkaisuun vaikuttavat aiheen 

ajankohtaisuus ja lehden sisällölliset teema-alueet. Artikkeli julkaistaan Suomen 

Terveydenhoitajaliiton internet-sivustolla joka on tarkoitettu Terveydenhoitajaliiton 

jäsenten informaatiolähteeksi.  
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LIITE  

LASTENNEUVOLAN TERVEYDENHOITAJAN ANTAMASSA 

PARISUHDETUESSA ON KEHITETTÄVÄÄ 

Lastenneuvolan terveydenhoitajilla on mitä parhaimmat mahdollisuudet tukea 

vanhempien parisuhdetta ja edistää perheiden hyvinvointia. Avioerotilastot kuvastavat 

sitä, kuinka paljon ihmiset eroavat enemmän kuin aiemmin. Erotilastot ovat 

kolmikertaistuneet viimeisen 45 vuoden aikana. (Väestö- ja kuolemansyytilastot. 

Tilastokeskus 2010.) Perheiden hajoaminen voi vaikuttaa perheiden ja lasten 

hyvinvointiin. Lastenneuvolassa käy n. 98 % alle kouluikäisten lasten perheistä. Mikään 

muu palvelujärjestelmä ei tavoita alle kouluikäisten lasten perheitä tässä mittakaavassa. 

(Honkanen 2008, 19.) Teimme opinnäytetyönämme laadullisen tutkimuksen, jonka nimi 

on Terveydenhoitaja – parisuhteen pönkkä. Toteutimme tutkimuksemme internetissä, 

jonne laitoimme sähköisen kirjoitelmapyynnön alle kaksivuotiaiden lasten vanhemmille. 

Pyysimme vanhempia kertomaan, millaista tukea he ovat saaneet ja millaista tukea he 

toivoisivat saavansa lastenneuvolan terveydenhoitajalta parisuhdeasioissa. Saimme 

vastauksia seitsemän kappaletta eri puolilta Suomea. Tarkoituksenamme oli kuvata 

pienten lasten vanhempien kokemuksia lastenneuvolassa saamastaan parisuhdetuesta. 

Tavoitteenamme oli tuottaa tietoa, jota lastenneuvolan terveydenhoitajat voivat 

hyödyntää toteuttaessaan parisuhdeohjausta. 

Tutkimuksemme osoitti että lastenneuvolan terveydenhoitajan antamassa parisuhdetuessa 

on kehitettävää. Vanhemmat toivovat lastenneuvolan terveydenhoitajalta enemmän 

vastaanottoaikaa ja keskustelua parisuhteesta sekä molempien vanhempien 

huomioimista. Tutkimuksemme mukaan kehitettävää on eniten luottamuksellisen 

ilmapiirin saamisessa neuvoloihin. Tutkimuksessamme ilmeni että parisuhdeasioiden 

puheeksi ottaminen on puutteellista lastenneuvolassa. Terveydenhoitaja ei keskustele 

parisuhteesta lainkaan tai keskustelu on vähäistä. Käynneillä keskitytään lähinnä lapsen 

kasvun ja kehityksen seurantaan. Syynä tähän voivat olla esimerkiksi terveydenhoitajien 

vastaanottoajan riittämättömyys tai puutteet terveydenhoitajien parisuhdeasioihin 

liittyvässä ammatillisessa osaamisessa. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä 

(2005) todetaan, että terveydenhoitajat tarvitsisivat eniten koulutusta juuri parisuhteen 

tukemisesta ja varhaisesta puuttumisesta (Hakulinen-Viitanen ym. 2005, 91). 

Omassa tutkimuksessamme luottamuksellinen vuorovaikutussuhde vanhemman ja 



23 
 

terveydenhoitajan välillä koetaan merkitykselliseksi. Sen muodostuminen ei ole aina 

itsestäänselvyys. Luottamuksellisen yhteistyösuhteen syntyminen vaatii 

terveydenhoitajalta taitoa käyttää omaa persoonallisuuttaan, kommunikaatio- ja 

kuuntelutaitojaan sekä aitoa läsnä olemista. (Haarala & Honkanen & Mellin & 

Tervaskanto-Mäentausta 2008, 282). Joskus asiakkaan kyvyttömyys keskustella 

arkaluontoisista asioista voi olla luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen esteenä.  

Vastaavanlaisiin tuloksiin tultiin myös Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa. 

Vanhemmat toivovat terveydenhoitajalta enemmän aikaa ja keskustelua parisuhteesta 

sekä perhekeskeisyyttä. Vanhemmat toivovat lisäksi neuvolalta avoimempaa ilmapiiriä, 

jossa on mahdollista keskustella arkaluontoisista ja aroista asioista. Eniten tukea 

vanhemmat tarvitsevat lasten ollessa pieniä. (Sosiaali- ja terveysministeriön opas 

2004,17). 

Terveysalan koulutuksessa on tärkeää syventää tulevien ammattilaisten osaamista 

parisuhteen tukemisessa. Valtakunnallisen neuvolaselvityksen mukaan n. kymmenesosa 

neuvolan terveydenhoitajista on saanut riittävästi koulutusta parisuhdeasioissa ja kaksi 

kolmasosaa toivoo lisää koulutusta. Lapseen liittyvän tiedon lisäksi lastenneuvolan 

terveydenhoitaja tarvitsee työssään paljon tietoa parisuhteesta, vanhemmuudesta sekä 

perheiden toimintamalleista ja vuorovaikutuksesta (Haarala ym. 2008, 296).  

Tulevina terveydenhoitajina koemme parisuhteen tukemisen perheen hyvinvoinnin 

kannalta tärkeäksi. Terveydenhoitajien työ on väestön terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämistä johon kuuluu yhtenä osana parisuhteen tukeminen. Neuvolatoimintaa 

määrittelevässä laissa ja asetuksessa mainitaan perheiden hyvinvoinnin ja keskinäisen 

vuorovaikutuksen tukeminen osana neuvolatoimintaa. KASTE 2015 -ohjelman 

tavoitteena on varhaisen tuen vaikuttavuuden ja ehkäisevän työn lisääminen 

terveydenhuollossa (Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 

KASTE 2012–2015.) Neuvolan terveysneuvonta ei ole ainoastaan lapsen kasvun ja 

kehityksen seuraamista varten vaan siihen kuuluu myös perheiden kokonaisvaltainen 

huomiointi sisältäen parisuhdetuen. Lastenneuvolan terveydenhoitaja on avainasemassa 

tukemaan lapsiperheiden hyvinvointia.  
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