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The aim of my final project was to describe how the social exclusion of families with young 
children showed in health care and how public health nurse could prevent families with 
young children from being socially excluded. The purpose was to gather scientific data. The 
results could give information for the public health nurses on how to prevent and identify 
social exclusion. The purpose was also to recognize development needs.  
 
This final project was made by using the methods of descriptive literature review. Material 
was gathered by utilizing explicit data collection, which resembled the methods of system-
atic literature review. Altogether nine research articles were selected, six articles were from 
Finland and the rest were from other countries. The results of the selected articles were 
analyzed utilizing the methods of inductive content analysis. 
 
The results of the analysis showed that the social exclusion of families with young children 
in health care appeared as problems with access to information, barriers to get or seek 
help, distrust of health services and lack of participation. Health care professionals had 
difficulties to bring up the problems of the whole family and building cooperation with fami-
lies might be challenging. As a public health nurse preventing the social exclusion of fami-
lies with young children, it is essential to provide individual and family-centered assistance. 
Also, the characteristics of the health care professional (such as personality traits, attitudes, 
skills and competences), inclusive cooperation and partnership, coordination and informing 
of services and multidisciplinary cooperation were fundamental to advance socially ex-
cluded families’ well-being.  
 
Preventing social exclusion is as diversified as the concept of social exclusion or the spec-
trum of different families. A public health nurse must have sensitivity, courage and compe-
tence to encounter the families at risk of social exclusion and the ability to deal with the 
contradictions of building cooperation. I suggest for future research more empirical studies 
of how public health nurses practically prevent social exclusion in child welfare clinics. It is 
necessary to develop different ways to reach families with social exclusion or families at 
risk. Developing health care professional’s competence of mental health care could help 
bringing up family’s problems. The functionality and coordination of health care services 
also needs developing. Furthermore, guidance and support of parents’ relationship and 
different group activities may advance the well-being of families at risk. More attention 
should be paid to single-parent families. 
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1 Johdanto 

Perheiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä niihin liittyviin taustatekijöihin vaikuttavat van-

hempien siviilisääty, perhetyyppi, asumismuoto ja lasten lukumäärä. Vaikka nykypäivän 

suomalaisten perheiden lapset ovat suurin osa hyvinvoivia, jo pienemmillä lapsilla huo-

mataan sosioekonomisia eroja terveydessä ja hyvinvoinnissa. Erityisesti yksinhuoltaja-

perheillä terveysongelmat ja huono-osaisuuden ylisukupolvisuus korostuvat. (Kaikkonen 

ym. 2014: 150, 163–164; Vauhkonen – Kallio – Erola 2017.) Elinoloilla ja kasvuympäris-

töllä on vaikutusta lapsen terveyserojen ja huono-osaisuuden syntymiseen. Perheellä on 

suuri vaikutus huono-osaisuuteen ja sen periytymiseen, niin negatiivisesti kuin positiivi-

sesti riippuen millaiset perheen sisäiset tekijät ovat vaikuttamassa ja miten huono-osai-

suuden tekijät ovat kasautuneet perheessä. (Kestilä 2008; Vauhkonen ym. 2017.) 

Syrjäytymisestä, niin vanhempien kuin lastenkin, löytyy jo ennestään tutkittua tietoa. Ne 

kuitenkin painottuvat lähinnä sosiaalihuoltoon sekä eri teemoihin (esimerkiksi lastensuo-

jelu, köyhyys, rikollisuus, mielenterveys- ja päihdeongelmat) ja nuorten ikäluokkaan. 

Koska sosioekonomiset erot terveydessä ja hyvinvoinnissa alkavat näkyä jo pienemmillä 

lapsilla ja perheellä on suuri vaikutus huono-osaisuuden periytymiseen, koin tärkeäksi 

koota tietoa, miten syrjäytyminen ja sen tekijät varsinaisesti näkyvät alle kuusi vuotiaiden 

lasten perheissä. Opinnäytetyöni rajautui myös oman tulevan alani mukaisesti tervey-

denhuoltoon ja terveydenhoitajien työhön. Koin terveydenhoitajien näkökulman tärke-

äksi, sillä esimerkiksi neuvolalla ja kouluterveydenhuollolla on tärkeä osa häiriöiden tun-

nistamisessa ja tuen antamisessa (Santalahti – Marttunen 2014: 190).  

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli siis koota ja kuvailla miten lapsiperheiden syrjäytyminen 

näkyy terveydenhuollossa sekä miten terveydenhoitaja voi ehkäistä lapsiperheiden syr-

jäytymistä. Kuvailevana kirjallisuuskatsauksena koottu tieto voi antaa lapsiperheiden 

kanssa työskenteleville terveydenhoitajille eväitä tunnistaa syrjäytymisriskin perheitä ja 

keinoja syrjäytymisen ehkäisyyn. Siitä voivat hyötyä muutkin lapsiperheiden kanssa 

työskentelevät tai alalle opiskelevat. Opinnäytetyössä käytettiin myös ulkomaisia tutki-

muksia, jotta näkökulma olisi monipuolisempi. 

Lapsiperheiden syrjäytymisen ehkäisyllä on vaikutusta myös yhteiskuntaan, sillä se nä-

kyy esimerkiksi koulutuksessa, työllisyydessä ja tukien käytössä. Vanhempien hyvä 
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vointi ja kiinnittyminen yhteiskuntaan edistävät myös lapsen hyvinvointia ja tulevaa yh-

teiskuntaan kiinnittymistä. Terveyttä edistämällä jo varhaislapsuudessa voidaan luoda 

suotuisaa suuntaa elämälle. Tämä vaatisi kuitenkin yhteiskunnalta toimia varhaislapsuu-

den palveluiden edistämiseksi, jotta ne tukisivat ja suojaisivat lasta elinympäristön nega-

tiivilta vaikutuksilta. (Kurttila 2017.) Vaikka tällä opinnäytetyöllä ei pystytä vaikuttamaan 

suoranaisesti yhteiskunnan päätöksiin ja tarjottuihin palveluihin, niin se antaa keinoja 

miten työntekijätasolla voidaan auttaa huono-osaisia perheitä ja siten myös edistää per-

heen yhteiskunnallista osallisuutta. 

2 Opinnäytetyössä käytettävät käsitteet 

Opinnäytetyö liittyy alle kuusi vuotiaiden lasten perheisiin ja yleensä tämän ikäisten las-

ten perheitä tapaa lastenneuvolan terveydenhoitaja. Siksi kuvaan siihen liittyvät käsitteet 

lyhyesti. En ole kuitenkaan rajannut varsinaisen kirjallisuuskatsauksen ulkopuolelle 

muita lapsiperheiden kanssa työskenteleviä terveydenhoitajia, sillä lapsiperheissä on eri 

ikäisiä perheenjäseniä ja heitä voidaan tavata myös muissa merkeissä terveysalalla. 

Myöskään tutkimustietoa lapsiperheiden syrjäytymisestä lastenneuvolan näkökulmasta 

ei ole riittävästi.  

2.1 Terveydenhoitajana lastenneuvolassa 

Lastenneuvolassa terveydenhoitaja on terveyden edistämisen sekä perhehoitotyön asi-

antuntija sekä lastenneuvolan keskeisin toimija. Terveydenhoitajalla on kokonaiskäsitys 

hänen asiakaskunnastaan ja hän tapaa perheitä työkäytäntöjen sekä perheiden tarpei-

den mukaan. Terveydenhoitaja välittää tietoa perheiden tilanteesta alueellaan, tekee 

aloitteita sekä vastaa lapsen kasvun ja kehityksen seurannasta, terveyden edistämisestä 

ja terveysneuvonnasta. Hän toteuttaa myös säännölliset terveystarkastukset, seulonta-

tutkimukset sekä rokotukset. Terveydenhoitaja toimii perhekeskeisesti ja voimavaraläh-

töisesti edistäen koko perheen terveyttä ja hyvinvointia. Hän tekee yhdessä perheen 

kanssa kokonaissuunnitelman terveysseurannasta sekä sen tarkistamisesta ja arvioin-

nista. Hän pohtii yhdessä perheen kanssa muiden ammattilaisten tutkimusten tai tuen 

tarvetta. Terveydenhoitajan tehtävänä on tunnistaa varhain tuen tarpeita sekä puuttua 

näihin tilanteisiin. Tärkeää on hyödyntää myös muiden asiantuntijoiden näkemyksiä toi-

mien yhteistyössä. Terveydenhoitaja tekee tarvittaessa kotikäyntejä ja mahdollistaa ver-

taisryhmän tuen perheelle esimerkiksi ohjaamalla tällaisia ryhmiä itse tai tiedottamalla 

näistä perheille. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004.) 
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Lastenneuvolan yleistavoitteena on perheiden välisten terveyserojen kaventaminen las-

ten fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja perheiden hyvinvointia parantamalla erityisesti eri-

tyisen tuen tarpeen perheissä. Tavoitteena on myös terveyden ja vanhemmuuden voi-

mavarojen parantaminen seuraavaa sukupolvea ajatellen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2004.) Lastenneuvolassa tehdään alle kouluikäiselle lapselle yhteensä 15 terveystarkas-

tusta, joista kolme tehdään laajoina terveystarkastuksina kun lapsi on neljän kuukauden, 

18 kuukauden ja neljän vuoden iässä. Laajat terveystarkastukset tehdään yhdessä lää-

kärin kanssa, sekä myös terveystarkastukset  4–6 kuukauden ja kahdeksan kuukauden 

iässä. (Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. 2017.) 

Lastenneuvolan määräaikaisissa sekä laaja-alaisissa tarkastuksissa seurataan lapsen 

fyysistä, neurologiskognitiivista ja psykososiaalista kehitystä. Psykososiaalista kehitystä 

seurataan arvioimalla lapsen ja vanhemman välistä varhaista vuorovaikutusta sekä kar-

toittamalla perheen vahvuuksia ja vaikeuksia. Lastenneuvolassa selvitetään lapsen ke-

hitysympäristöä, sosiaalisia suhteita, perheen elinoloja sekä vanhempien ja sisarusten 

terveyttä, hyvinvointia, voimavaroja, huolia ja tarpeita. Lisäksi perheen terveystottumuk-

sia ja elintapoja sekä vanhempien päihteiden käyttöä käydään yhdessä läpi. Lastenneu-

volassa selvitetään tarpeen mukaisesti lapsen erilaisia oireita, esimerkiksi päänsärkyä, 

keskittymisvaikeuksia tai muita fyysisiä ja psyykkisiä oireita. Vanhempien seksuaaliter-

veyttä ja parisuhdetta tuetaan sen edistäessä koko perheen hyvinvointia. Tarkoitus on 

myös tunnistaa varhain erilaiset häiriöt tai ongelmat perheessä sekä mahdollinen lähi-

suhde- ja perheväkivalta. (Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuol-

lossa. 2017.) 

2.2 Syrjäytyminen käsitteenä 

Syrjäytyminen on hyvin moniulotteinen käsite ja se kuvastaa huono-osaisuutta tämän 

päivän yhteiskunnassa. Syrjäytymiseen liittyviä tekijöitä ovat esimerkiksi köyhyys, työt-

tömyys, osallistumattomuus yhteiskuntaan ja vaikutusmahdollisuuksiin sekä mielenter-

veys- ja päihdeongelmat. Erityisesti elämän muutosvaiheet altistavat syrjäytymiselle ku-

ten vaikka muutto tai avioero. Elinympäristö, jossa on paljon syrjäytymiseen liittyviä taus-

tatekijöitä, voi aiheuttaa suurta vaaraa lapsen syrjäytymiselle tulevaisuudessa. Köyhyys 

sekä syrjäytyminen aiheuttavat terveyseroja ja eriarvoisuutta sekä niihin liittyvää kärsi-

mystä. Syrjäytyminen voi olla myös pysyvää. (Sosiaali- ja terveysministeriö.) 
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Sosiaalista syrjäytymistä aiheuttaa esimerkiksi huono terveys. Terveyserot näkyvät yh-

teiskunnan rakenteisiin liittyvässä tulonjaossa ja työmarkkinajärjestelmässä. Yhteiskun-

nalliset rakenteet vaikuttavat ihmisten elinympäristöihin, asumis- ja työoloihin, elintapoi-

hin ja sosiaali- ja terveyspalveluihin. Sosioekonominen asema määrittää sen, miten ih-

minen altistuu arjen elinympäristöissään (koti, työ) terveyttä ja hyvinvointia heikentäville 

tai vahvistaville tekijöille. Sosioekonomiseen asemaan liittyvillä perinteillä, arvoilla, asen-

teilla sekä sosiaalisella verkostolla on myös vaikutusta elintapoihin. Lisäksi sosiaali- ja 

terveyspalvelut ja niistä saatu hyöty vaikuttavat sosioekonomiseen asemaan. (Rotko – 

Aho – Mustonen – Linnanmäki 2011.) 

Köyhyyteen voidaan liittää termi haavoittuvuus, joka tarkoittaa lisääntynyttä riskiä ongel-

mille. Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen kuvaamiseen käytetään myös termiä 

huono-osaisuus, jolla tarkoitetaan moniulotteista ja useammilla elämän eri osa-alueilla 

kasaantunutta pahoinvointia. Vaikkakin syrjäytyminen liitetään usein köyhyyteen, köy-

hyys ei aina määritä syrjäytymistä. Kuitenkin tuloerot ja taloudellinen eriarvoisuus on yh-

teydessä muihin eriarvoisuuden ja huono-osaisuuden muotoihin sekä sosiaalisiin ongel-

miin. Tuloerot kytkeytyvät myös terveyseroihin, heikompaan hyvinvointiin, tyytyväisyy-

teen elämässä sekä luottamukseen. Syrjäytymisen vastakohtana voidaan pitää osalli-

suutta. (Eskelinen – Sironen 2017.) Myös Laine – Hyväri – Vuokila-Oikkonen (2010: 11–

12) kuvaavat osallisuuden ja voimaantumisen olevan vastakäsitteinä syrjäytymiselle. He 

kertovat myös syrjäytymis-käsitteen välttämisestä, jolloin voidaan puhua vähä- tai 

huono-osaisista, vaikeuksissa olevista ja heikoimmin toimeentulevista.  

Valtakunnallisesti syrjäytymistä on yritetty ehkäistä ja parantaa erilaisin ohjelmin ja hank-

kein, kuten esimerkiksi Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävä poikkihal-

linnollinen ohjelma 2011–2015, Eurooppa 2020 -strategia – Suomen kansallinen ohjelma 

kevät 2015, Nuorisotakuu, Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012–2015 sekä 

Sisäisen turvallisuuden ohjelma 2011–2015. (Sosiaali- ja terveysministeriö.) Lasten 

kaste hankkeessa yhtenä tavoitteena on kehittää lasten, nuorten ja perheiden palveluita 

sekä ehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteena on myös vähentää eriarvoisuutta ja edistää hy-

vinvointia. Lisäksi tarkoituksena on ehkäistä ongelmia hyvinvoinnissa sekä edistää eh-

käisevää lastensuojelua. (Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen.)  

Köyhyyttä ja syrjäytymistä voidaan ehkäistä osallisuutta ja työkykyä vahvistamalla sekä 

sosiaaliturvan ja peruspalveluiden avulla. Työttömyyttä, köyhyyttä, näköalattomuutta 
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sekä osattomuutta tulisi vähentää. (Sosiaali- ja terveysministeriö.) Me -säätiön ja Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos ovat kehittäneet Syrjäytymisen dynamiikka -työkalun, jota 

voidaan hyödyntää syrjäytymisen ehkäisyssä. Vaikka se kehittyy vielä, niin sen avulla 

voidaan arvioida syrjäytymisriskien kasaantumista ja niiden välisiä tekijöitä. Se perustuu 

kohortti 87 -tutkimuksesta syntyneeseen aineistoon syrjäytymisen riskitekijöistä. Samai-

sen tutkimuksen aineistoa on käytetty myös tämän opinnäytetyön teoriaviitekehyksessä. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – Me-säätiö 2018.)  

3 Syrjäytyminen lapsiperheissä 

LATE -tutkimuksen mukaan Suomessa lasten terveys on kansainvälisesti verrattuna to-

della hyvä, yhteiskunnan muuttuessa entistä hyvinvoivemmaksi ja terveyttä arvosta-

vaksi. Neuvolaikäisten lasten terveys vaikuttaa yleisesti ottaen hyvältä. Verrattuna lap-

settomiin perheisiin, lapsiperheiden vanhemmat kokevat terveytensä paremmaksi sekä 

psyykkisen kuormittuvuuden vähemmäksi. Tämä korostuu entisestään avio- sekä avolii-

tossa elävillä vanhemmilla. Lapsiperheistä yksinhuoltajaperheissä terveysongelmia on 

kuitenkin enemmän. Myös jo pienemmillä lapsilla huomataan sosioekonomisia eroja ter-

veyteen ja hyvinvointiin liittyen. Nuorilla terveyteen liittyvät erot voivat olla huomattavia 

ja jopa aikuisväestöä suurempia. (Kaikkonen ym. 2014: 150–151, 155, 163–164.)   

Syrjäytyminen ja hyvinvointierot alkavat yleensä jo elämän varhaisessa vaiheessa. Sii-

hen vaikuttavat perimä, kasvuolosuhteet ja ympäröivä yhteiskunta, sekä sukupolvelta 

toiselle periytyvät sosiaaliset, henkiset, aineelliset sekä kulttuurilliset voimavarat elämän-

hallintaan. Syrjäytymisvaaraa kasvattavat heikommat mahdollisuudet ja resurssit esi-

merkiksi vanhempien ongelmien takia. (Paananen – Gissler 2014: 208.) Lisäksi ongel-

mat varhaisessa vuorovaikutuksessa lisäävät myöhempien ongelmien riskiä sekä vai-

kuttavat lapsen tulevaisuuden hyvinvointiin. Varhaisella vuorovaikutuksella on merkitystä 

lapsen hermoston kehittymiseen, joka vaikuttaa ajattelun ja tunteiden säätökyvyn kehi-

tykseen. Erityisesti ennen kouluikää olevilla tapahtumilla ja olosuhteilla on vaikutusta 

esimerkiksi oppimistulokseen nuorilla ja aikuisilla. (Lapset ja perheet. 2018.)  

Yksittäiset huono-osaisuuden tekijät voivat periytyä vanhemmalta lapselle, esimerkiksi 

vanhempien työttömyys voi ennustaa lasten tulevaa työttömyyttä. Yksittäiset tekijät eivät 

välttämättä kuitenkaan aiheuta suoranaisesti lapselle huono-osaisuutta, vaan kyse on 

enemmänkin vanhempien huono-osaisuutta aiheuttavien tekijöiden kasautumisesta ja 



6 

 

niiden vaikutuksista lapsen tulevaan huono-osaisuuteen aikuisuudessa. Huono-osaisuu-

teen vaikuttavat myös kasvuympäristö sekä perheen sisäiset tekijät. Perhe itsessään voi 

suojata elinympäristön huonoilta vaikutuksilta tai altistaa niille, toisaalta elinympäristö voi 

vaikuttaa huono-osaisuuteen niin negatiivisesti kuin positiivisestikin. Perheeseen liitty-

vistä tekijöistä erityisesti yksinhuoltajuus on yhteydessä huono-osaisuuden ylisukupolvi-

suuteen. (Vauhkonen ym. 2017.) 

3.1 Sosioekonomisten tekijöiden vaikutus lapsiperheiden syrjäytymiseen 

Köyhyys lapsiperheissä on yleistynyt Suomessa (Sosiaali- ja terveysministeriö). Pikku-

lapsiperheissä (alle 3 vuotiaita lapsia) köyhyysriski on selvästi suurempaa kuin kou-

luikäisten lasten perheissä tai ylipäätään lapsiperheissä. Tämä selittyy äitien olemisella 

perhevapaalla tukien varassa. Lisäksi leikki-ikäisten lapsiperheiden köyhyysriski on kor-

keampi kuin keskimäärin lapsiperheissä. Pitkittyneestä köyhyydestä kärsitäänkin eniten 

leikki-ikäisten sekä teini-ikäisten perheissä. Pienituloisuus on lisääntynyt erityisesti yk-

sinhuoltajaperheissä sekä monilapsisissa perheissä. Suurin osa köyhyysrajan alittavista 

perheistä onkin kyseessä olevia perheitä. Pienituloisuuden vaikutus hyvinvointiin riippuu 

myös sen pitkäaikaisuudesta. Pienituloisuus voi johtaa lopulta kyvyttömyyteen osallistua 

tavanomaisiin toimintoihin. Keskimääräisesti lapsiperheet voivat kuitenkin hyvin, sillä 

keskimääräinen työllisyys on hyvällä tasolla ja parempi kuin lapsettomissa talouksissa. 

Vanhemmat, joilla on eniten toimeentulossa ongelmia, eivät kuitenkaan vastaa kyselyi-

hin. (Salmi – Lammi-Taskula – Sauli 2014: 86–87, 89, 91, 102; Karvonen – Salmi 2016.) 

Köyhyys lisää syrjäytymisriskiä sekä se voi olla periytyvää. Toimeentulovaikeuksia selit-

täviä tekijöitä ovat vanhempien nuori ikä, matala koulutustaso, yksinhuoltajuus ja työttö-

myys, joista äideillä korostuu yksinhuoltajuus ja iseillä nuori ikä. (Salmi ym. 2014: 92, 

96.) Korkeakoulutuskaan ei välttämättä suojaa köyhyydeltä, sillä työ voi olla pätkätyötä, 

osa-aikaista tai huono palkkaista. Ongelmat toimeentulossa aiheuttavat vanhemmille 

psyykkistä kuormittuneisuutta ja huolestuneisuutta jaksamisestaan sekä lapsen tervey-

destä, sosiaalisista suhteista ja oppimisesta. He ovat myös enemmän huolissaan omista 

taidoistaan vanhempana ja pelkäävät hermostuvansa useammin lapselle. Toimeentulo-

ongelmat vaikuttavat myös parisuhteeseen kielteisesti, jolla on taas vaikutusta koko per-

heen arkeen sekä lasten hyvinvointiin. (Karvonen – Salmi 2016.) 
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Köyhyys sekä taloudelliset ongelmat saattavat vaikuttaa negatiivisesti lasten oppimisky-

kyyn, käyttäytymiseen ja terveyteen. Ne voivat aiheuttaa lapselle häpeää, ulkopuoli-

suutta, kiusatuksi tulemista ja osattomuutta, esimerkiksi jääden ulkopuoliseksi kaveripii-

rin harrastuksista tai kuluttamiseen liittyvistä asioista. Lasten erilaiset kulutusmahdolli-

suudet määrittävät lapsen sosiaalista asemaa ja osallisuutta erityisesti vertais- ja kave-

risuhteissa. Taloudellisesti huonommasta perheestä olevan lapsen on vaikeampi muut-

taa muiden muodostamaa kuvaa hänestä itsestään, kun taas lapsi, jolla on paremmat 

materiaaliset resurssit, on muiden lasten mielestä kiinnostavampi ja näin ollen pelkän 

käytöksen avulla lapsi voi muunnella toisten suhtautumista itseensä. Huono-osaisimmilla 

lapsilla perustarpeet voivat jäädä täyttymättä, esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeon-

gelmaisten vanhempien lapsilla. Lapsen mahdollisuudet käydä peruskoulu loppuun ja 

elää taloudellisesti itsenäisesti heikkenee taloudellisten ongelmien takia, aiheuttaen mie-

lenterveysongelmia. (Lapset ja perheet. 2018; Raijas – Lehtinen – Varjonen 2009; Ha-

kovirta – Rantalaiho 2012.)  

Taloudelliset ongelmat ovat siis yhteydessä lasten tuleviin mielenterveysongelmiin sekä 

hyvinvoinnin heikkenemiseen. Lisäksi vanhempien toimeentulotuen käyttäminen ennus-

taa usein lapsen tulevaa toimeentulotuen käyttöä. Toimeentulotukea käyttävien perhei-

den lapsilla on psykiatristen palveluiden käytön, psyykelääkkeiden käytön sekä rikolli-

suuden lisäksi enemmän myös sijoituksia kodin ulkopuolelle. (Paananen – Gissler 2014: 

209–210.) 

Kansallinen syntymäkohortti 1987 -seurannan mukaan vanhempien heikompi koulutus-

taso vaikuttaa myös lasten tulevaan koulutustasoon. Lyhyemmän koulutuksen käynei-

den vanhempien lapset käyttivät enemmän psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluja, 

kuin korkeasti koulutettujen vanhempien lapset. Heillä oli myös enemmän toimeentulo-

tuen käyttöä sekä merkintöjä poliisin ja oikeuslaitoksen rekistereissä verrattuna korkeasti 

koulutettujen vanhempien lapsiin. (Paananen – Gissler 2014: 209.) Peruskoulun jälkei-

nen kouluttamattomuus lisää siis riskiä syrjäytymiseen, työttömyyteen sekä toimeentulo-

tuen asiakkuuteen. Kuitenkaan se ei suoraan tarkoita niihin ajautumista. (Ilmakunnas – 

Kauppinen – Kestilä 2015.) 

3.2 Perheen elinolojen ja -tapojen vaikutukset terveyseroihin 

Kestilän (2008) väitöskirjatutkimuksen mukaan lapsuuden elinoloilla on vaikutusta ter-

veyteen, terveyskäyttäytymiseen ja terveyseroihin. Sosiaaliset ongelmat lapsuudessa 
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vaikuttavat nuorena aikuisena koettuun huonoon terveyteen ja psyykkiseen kuormituk-

seen. Nuorten aikuisten alhainen koulutus on liitoksissa keskitasoiseen tai sitä huonom-

paan koettuun terveyteen.  Lisäksi elinolot lapsuudessa vaikuttavat ylipainoon varsinkin 

naisilla. Nuoren aikuisen ylipainoon vaikuttaa myös vanhempien alhainen koulutus.  

Myös Fernández-Alvira ym. (2014) tutkimuksen mukaan perheen sosioekonomisella 

asemalla voi olla vaikutusta epäterveelliseen ruokavalioon ja sitä myöten esimerkiksi yli-

painon riskiin. Toisaalta huono-osaisten perheiden lapsilla on myös riski alipainolle 

(Pearce – Rougeaux – Law 2015). Lisäksi huono-osaisten perheiden asuinolot (kosteus, 

home, torakat) voivat vaikuttaa lasten yleiseen terveyteen sekä astman syntymiseen ja 

lisätä hoitoon hakeutumista. Ne voivat aiheuttaa yleisoireita, kuten päänsärkyä ja väsy-

mystä sekä vaikuttaa nukahtamiseen ja mielenterveyteen. (Oudin – Richter – Taj – Al-

nahar – Jakobsson 2016.) 

Kestilän (2008) tutkimuksen mukaan nykyiset elinolot sekä vanhempien tupakan ja alko-

holinkäyttö ennustaa nuoren aikuisen päihteiden käyttöä. Alkoholin ja tupakoinnin mal-

lilla on yhdessä vanhempien sosioekonomisen aseman kanssa vaikutusta epäedullisiin 

valintoihin terveyteen liittyen (Kaikkonen ym. 2014: 164). Alkoholin käyttö ja tupakointi 

ovat lapsiperheissä harvinaisempia kuin muissa perheissä, mutta useammassa kuin joka 

neljännessä perheessä on alkoholin liikakäyttöä ja tupakointia yhdessä seitsemästä. Al-

koholin käyttö on riskitekijä lasten kasvulle ja kehitykselle haitaten tarpeellista huolenpi-

toa ja hoivaa sekä kiintymyssuhteiden kehitystä. Se voi tuoda myös pelkoa ja turvatto-

muutta lapselle. Liika alkoholinkäyttö sekä tupakointi antavat mallia lapsille, erityisesti 

isien lapsuuden kodin alkoholiongelmat näkyvät runsaana juomisena aikuisena. Lisäksi 

varsinkin lapsuuden kodin ajoittainen alkoholin liikakäyttö ennustaa runsaampaa alkoho-

linkäyttöä omien lasten seurassa. Toisaalta heillä, joilla on ollut lapsuuden kodissaan 

pitkäaikaista alkoholin runsasta käyttöä, alkoholin käyttö omien lasten seurassa on sa-

manlaista kuin perheillä, joilla ei ole ollut alkoholin käyttöön liittyviä ongelmia. (Kaikkonen 

ym. 2014: 164; Raitasalo – Holmila 2014: 199, 201, 203–204.)  

3.3 Mielenterveys- ja kehityshäiriöt syrjäytymisriskin valossa 

Mielenterveydellä on suuri vaikutus lasten ja nuorten selviytymiseen koulussa, harras-

tuksissa sekä kaverisuhteissa. Hyvällä mielenterveydellä on myös vaikutusta hyvien elin-

tapojen omaksumiselle. Mielenterveyden kehittymisen tärkeitä vaiheita ovat raskaus-
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aika, ensimmäiset elinvuodet sekä nuoruusikä. Lasten ja nuorten mielenterveys luo poh-

jan aikuisuuden mielenterveydelle. Pahimmillaan nuoren mielenterveyshäiriöiden oireet 

voivat vaikuttaa vuorovaikutukseen ja sitä kautta sosiaalisten taitojen oppimiseen. Iän-

mukainen kehitys voi hidastua tai estyä. Käsitys itsestä voi häiriintyä ja vaikuttaa tulevai-

suuden valintoihin. Riskitekijöiden kasaantuminen kasvattaa riskiä epäsuotuisalle kehi-

tykselle. (Santalahti – Marttunen 2014: 184–185, 188.) Seuraavassa luettelossa on koot-

tuna lasten mielenterveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia riskitekijöitä (Santalahti – Mart-

tunen 2014: 188; Paananen – Gissler 2014: 212–213): 

 Äidin raskauden aikainen päihteiden käyttö 
 Äidin nuori ikä 
 Yksinhuoltajuus 
 Vanhempien ero 
 Vanhemman kuolema 
 Vanhempien lyhyt koulutus 
 Pieni syntymäpaino 
 Vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat, psykiatriset sairaudet 
 Kaltoinkohtelu ja laiminlyönti 
 Kuormittavat elämäntapahtumat 
 Perheristiriidat 
 Köyhyys/toimeentulotuen käyttö perheessä 
 Fyysiset pitkäaikaissairaudet (vanhemman tai lapsen) 
 Lukivaikeudet 
 Kiusaaminen 

Vanhempien mielenterveysongelmat lisäävät lasten mielenterveysongelmien lisäksi 

myös muiden hyvinvointiongelmien riskiä. Vanhempien työttömyys sekä vaikeudet talou-

dellisesti ja terveydellisesti lisäävät lasten mielenterveysongelmien lisäksi kodin ulkopuo-

lelle sijoittamisen riskiä sekä ongelmia koulunkäynnissä. Kuitenkaan vanhempien 

huono-osaisuus ei välttämättä määrää suoraan lasten tulevaa hyvinvointia. Myös muulla 

kehitys- ja kasvuympäristöllä sekä yhteiskunnalla on merkitystä tulevaan hyvinvointiin. 

Esimerkiksi perheen avoin ja keskusteleva ilmapiiri ehkäisee pahoinvoinnin syntyä. 

(Paananen – Gissler 2014: 211–213.) 

Sandberg (2016) väitöskirjatutkimuksessaan selvitti ADHD -oireisten ihmisten elämänti-

lanteita ja kokemuksia sosiaali-, terveys- ja opetustoimen yhteistyöstä sekä erilaisista 

tukimuodoista. Niin kuin ylisukupolvisuutta ilmentyy syrjäytymisessä, sitä on myös 

ADHD:n omaavilla ihmisillä. Tutkimuksen mukaan syrjäytyneisyyttä tai syrjäytymistä on 

joka kolmannessa perheessä ADHD -oireisella henkilöllä. Se selittyy koulutuksen puut-

teella peruskoulun jälkeen, huonolla työllistymisellä sekä ADHD -oireiden ja mahdollisten 

liitännäisoireiden yhteisesiintymisellä. Syrjäytyminen muodostuu pidemmällä aikavälillä 
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ja sen kehästä on vaikea päästä pois ilman ulkoista tukea. ADHD- oireisen perheessä 

oleva korkeampi koulutus näyttäisi myös suojaavan syrjäytymiseltä, kuin myös tukitoimet 

perheessä sekä ajantasainen tieto ADHD:stä. (Sandberg 2016.) Myös esimerkiksi kehi-

tysvammaisilla on suurempi riski sosioekonomisiin eroihin sekä mielenterveys- ja ter-

veysongelmiin johtaen syrjäytymiseen (Emerson ym. 2008).  

3.4 Lastensuojelun asiakkaana olevien perheiden hyvinvointiongelmat 

Lämsä (2009) väitöskirjatutkimuksessaan kuvasi ja selvitti sosiaalihuollon asiakkaana 

olevien lasten ja nuorten syrjäytymisongelman laatua ja toimintamallia. Tutkimuksen mu-

kaan lastensuojelun tarve yleensä muodostuu kasvuolojen puutteista, yleisimmin joh-

tuen äidin mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä niihin liittyvästä lapsen perustarpei-

den täyttämisen laiminlyönnistä. Lastensuojelun asiakkailla (avohuollon perheet, sijais- 

ja jälkihuollon asiakkaana olevat perheet) näkyi erilaisia ongelmia hyvinvoinnissa, esi-

merkiksi toimeentulotuen tarve ja taloudelliset vaikeudet, työttömyys tai hajanainen työ-

historia sekä rikkonainen perhetausta. Myös ongelmat vanhempien parisuhteen päätty-

essä eroon sekä avuttomuus arkisissa toiminnoissa liittyvät lastensuojelun tarpeeseen. 

Alle 12 vuotiaiden kouluvaikeudet ja päihteidenkäyttö näkyi myös perusteluina lasten-

suojelulle. Nuorisohuollossa perheiden tausta ei ollut niin rikkonainen sekä taloudellinen 

tilanne ja sosioekonominen asema oli parempi kuin muissa perheissä. Lastensuojelun 

toimenpiteet kohdistuivat nuorilla enemmän heihin itseensä, kun taas nuoremmilla se oli 

enemmän äitiin keskittyvää. Isät olivat ”näkymättömiä” lastensuojelun lasten ja nuorten 

elämässä. Perheongelmien periytyminen näkyi ylisukupolvisesti sekä vanhempien ja las-

ten hyvinvointiongelmien kietoutumisena toisiinsa. Aikuisuuden ja lapsuuden välisen ra-

jan epäselvyys näkyi siten, ettei lapset saaneet olla lapsia tai nuoret eivät kasvaneet 

aikuisiksi. Lapset, joilla perustarpeiden tyydytys oli riittämätöntä, siirtyivät nuoruusvai-

heeseen aikaisemmin. Aikuisiksi kasvamattomat nuoret taas eivät kyenneet ottamaan 

vastuuta itsestään tai muista. Kaiken kaikkiaan perheongelmat ja sosiaalisen tuen puut-

teet vaarantavat lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen.  

Tutkimuksesta näkyi myös, miten elämänhallinnan kokemukset vaikuttivat asiakkaan 

omaan rooliin ongelmissa ja niiden ratkaisussa. Mitä enemmän kuljettiin syrjäytymistä 

kohti, asiakas oli enemmän passiivisena toimenpiteiden kohteena ja vaikutusmahdolli-

suuksia oli vähemmän. Ongelmat olivat selvemmin nähtävillä ja ne olivat syvempiä. Sel-

viytymiseen vaikutti lähtötilanteen elämänhallinnan kokemukset; jos alun alkaen elämän-
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hallinta on ollut huonoa, oli myös selviytyminen hankalampaa. Perheen ja muun lähiper-

heen tuki vahvistaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa. Perheellä on suuri merki-

tys syrjäytymisessä tai selviytymisessä, sillä se on usein hyvinvointiongelmien syy tai 

ratkaisu. Perhe on parhaimmillaan lapselle suojaava tekijä tukien hänen kasvuaan ja 

auttaen lapsen itsehallinnan kokemusta aikuistuttuaan. Kun perheessä on puutetta yh-

teenkuuluvuudesta tai lapsen tarpeista ei pidetä huolta, on vaikutus päinvastainen. 

(Lämsä 2009.) 

Tutkimuksessa hyvinvointiongelmien ylisukupolvisuudesta kodin ulkopuolelle sijoitetuilla 

lapsilla, todettiin myös hyvinvointiongelmien periytyvän vahvasti. Kuitenkin tutkimuk-

sesta kävi ilmi, ettei huostaanotettujen tai muun perusteen vuoksi sijoitettujen nuorten 

syrjäytymiseen vaikuttava tekijät, kuten koulutuksen puute, toimeentulotuen tarve ja mie-

lenterveysongelmat, vastannut yhtä selkeästi vanhempien tilannetta. Heillä oli enemmän 

näitä tekijöitä kuin muulla saman ikäisellä väestöllä riippumatta vanhempien taustatilan-

teesta. Toisaalta se näkyi osalla myös toisinpäin; vanhempien vakavista hyvinvointion-

gelmista huolimatta he voivat itse silti hyvin. Ylisukupolvinen hyvinvointiongelmien periy-

tyvyys voi muuttaa muotoaan sukupolvien välillä, esimerkiksi ensimmäisen sukupolven 

toimeentulo-ongelmat voivat näyttäytyä seuraavassa sukupolvessa jonain muuna hyvin-

vointiin liittyvänä ongelmana. Toimeentulotuen asiakkuus vanhemmilla kasvatti eniten 

lasten hyvinvointiongelmien riskiä, mutta on huomioitavaa, että taloudellisiin ongelmiin 

voi liittyä myös esimerkiksi sosiaalisia tai elämänhallintaan liittyviä ongelmia. (Kataja – 

Ristikari – Paananen – Heino – Gissler 2014.) 

Tutkimuksessa Viisi vuotta huostaanotosta (Eronen 2013) lasta suojaavat ja uhkaavat 

tekijät liittyivät lähinnä hänen ihmissuhteisiinsa ja niiden laatuun sekä huoleen lapsen 

omista selviytymiskyvyistä. Lapsen lähipiirin (vanhemmat, läheisverkosto ja suku) sekä 

sijaishuollon sosiaalisten suhteiden avulla selviytyminen oli parempaa, kun taas van-

hempien ja läheisten vaikeudet elämässä ja lapsen psyykkiset ongelmat heikensivät sitä. 

Jokaisen lapsen tilanne ja tarpeet on yksilöllisiä ja ne muovautuvat sekä voivat muuttua 

ajan kuluessa. Huostaanotettujen lasten tulevaisuus jakautui myös kahteen. Suurim-

malla osalla se oli hyvinvointia tukeva, mutta pienellä osalla hyvinvointi oli vaakalaudalla 

turvattomuuden, ristiriitojen sekä polun rikkonaisuuden vuoksi. Kuitenkaan kenelläkään 

ei toteudu polullaan pelkästään kaikki hyvä tai kaikki paha, vaan ne toteutuvat näiden 

yhdistelmistä yksilöllisesti ja painottuen jompaankumpaan suuntaan. 
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4 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet sekä tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla miten lapsiperheiden syrjäytyminen näkyy ter-

veydenhuollossa sekä miten terveydenhoitaja voi ehkäistä lapsiperheiden syrjäytymistä. 

Opinnäytetyö painottuu lapsiperheisiin ja heidän kanssaan työskenteleviin terveydenhoi-

tajiin, sillä se liittyy oman tulevan alani mukaisesti terveysalaan ja terveydenhoitajan työ-

hön. Rajasin tämän työn erityisesti alle kuusivuotiaiden lasten perheisiin, sillä varhais-

lapsuus on tärkeässä osassa lapsen tulevaa hyvinvointia (Kurttila 2017) ja esimerkiksi 

nuorten syrjäytymisestä ja syrjäytymisriskeistä löytyy jo paljon koottua materiaalia. Las-

ten ikään liittyvän rajauksen takia opinnäytetyössä korostuu lastenneuvola ja siellä työs-

kentelevät terveydenhoitajat, mutta en kuitenkaan rajannut muita lapsiperheiden kanssa 

työskenteleviä terveydenhoitajia tai hoitajia ulkopuolelle saatavilla olevien materiaalien 

niukkuuden vuoksi. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli koota lapsiperheiden syrjäytymiseen liittyvää tutkimustie-

toa terveydenhuollon näkökulmasta, jotta se olisi helposti saatavana. Opinnäytetyönä 

koottu tieto voi antaa terveydenhoitajille lisää tietoa lapsiperheiden syrjäytymisen tunnis-

tamiseksi ja ehkäisemiseksi. Opinnäytetyötä voivat hyödyntää muutkin, jotka työskente-

levät tai aikovat työskennellä lapsiperheiden kanssa. Tavoitteena oli myös tunnistaa ke-

hittämistarpeita, jotta mahdollisiin epäkohtiin voidaan puuttua sekä pohtia erilaisia kei-

noja niiden lievittämiseksi tai poistamiseksi. 

Tutkimuskysymyksenä olivat: 

 Miten lapsiperheiden syrjäytyminen näkyy terveydenhuollossa? 
 Miten terveydenhoitaja voi ehkäistä lapsiperheiden syrjäytymistä? 

5 Opinnäytetyön toteutus 

5.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus opinnäytetyön menetelmänä 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan tutkia, mitä tutkimuksia aiheesta on jo 

ennestään olemassa ja niiden avulla luoda yhtenäinen kokonaisuus aiheesta. (Kankku-

nen – Vehviläinen-Julkunen 2013: 94; Kangasniemi ym. 2013.) Kuvailevan kirjallisuus-

katsauksen vaiheet ovat tutkimuskysymyksen asettaminen, aineiston valitseminen, ku-

vailun rakentaminen ja tuotetun tuloksen tarkastelu. Ne kulkevat osittain päällekkäin pro-
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sessin aikana eroten siten muista kirjallisuuskatsaustyypeistä. Sen tarkoituksena on ku-

vata ilmiötä aineistolähtöisesti tähdäten ymmärrykseen ilmiöstä. Kuvaileva kirjallisuus-

katsaus kokoaa, kuvailee ja jäsentää aikaisempaa tutkittua tietoa. Se antaa mahdollisuu-

den tarkastella ilmiötä kriittisesti erilaisista näkökulmista. (Kangasniemi ym. 2013.) Kuvi-

ossa 1 yhdistin yleisen kirjallisuuskatsauksen rungon kuvailevan kirjallisuuskatsauksen 

rungon kanssa, sillä sisällöllisesti ne muistuttavat toisiaan. Käytin runkoa hyödyksi opin-

näytetyöprosessin etenemisessä. 

 

Kuvio 1. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen vaiheet (Niela-Vilén – Kauhanen 2015: 23; Kangas-
niemi ym. 2013). 

Kuvailevat kirjallisuuskatsaukset ovat hyviä opetuksellisina artikkeleina, niiden kootessa 

tuoretta tietoa yhteen. Tutkimuksellisesta näkökulmasta kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

kärsii systemaattisten metodien puutteesta, jolloin välttämättä kaikkia saatavilla olevia 

tutkimuksia ei löydetä ja tutkimusten valinta tapahtuukin kirjoittajan oletusten ja näkökul-

mien mukaan. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen on kuitenkin tarkoitus olla aineistoläh-

töistä. (Green – Johnson – Adams 2006.) Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen rungon, jär-

jestelmällisemmän tiedonhaun sekä aineistolähtöisen sisällönanalyysin periaatteiden 

avulla pyrin tuomaan lisää aineistolähtöisyyttä sekä luotettavuutta opinnäytetyön tulok-

siin. 

5.2 Aineiston haku ja valinta  

Kuvailevaa kirjallisuuskatsausta varten hyödynsin eksplisiittistä aineiston valintaa, joka 

muistuttaa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmää. Tämä sisältää valinta-

prosessien vaiheista raportoimisen sekä kirjallisuuden valinnan kuvaamisen. Haku teh-

dään manuaalisesti eri tietokannoista tai lehdistä eri hakurajauksia hyödyntämällä. Kui-

tenkin kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa pääasiana on aineiston sisällön merkitys 

tutkimuskysymykseen nähden, kun taas systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa 

edetään hakukriteerien mukaisesti. (Kangasniemi ym. 2013.)  

Tutkimuskysymyksen 
määrittely

Aineiston
valitseminen

Kuvailun 
rakentaminen

Tuloksien 
tarkastelu

Tutkimuksen tarkoituksen 
ja tutkimusongelman 

määrittäminen

Tiedonhaku 
kirjallisuudesta ja 
aineiston valinta

Tutkimusten 
arviointi

Aineiston 
analysointi ja 
syntetisointi

Tuloksien 
kokoaminen ja 
raportoiminen



14 

 

5.2.1 Aineiston haku 

Kirjallisuuskatsauksessa on hyvä käyttää erialojen tutkimuksia (Kankkunen – Vehviläi-

nen-Julkunen 2013: 94). Erialojen tutkimuksia hyödynsin erityisesti teoriaviitekehyksen 

luomisessa, jotta se loisi mahdollisimman laajan viitekehyksen kirjallisuuskatsaukselle. 

Opinnäytetyötä pohjaavaa tietoa hain erilaisista terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä tie-

tokannoista (Medic, Arto), googlesta sekä myös kirjastojen (Helmet, Metcat, Finna) ha-

kujärjestelmistä näkökulman laajentamiseksi. Hakusanoina käytettiin mm. syrjäytymi-

nen, perheet, lapsiperheet, hyvinvointi, huono-osaisuus ja eriarvoisuus. Jätin pois vuotta 

2008 vanhemmat materiaalit, jotta tieto vastaisi paremmin nykyaikaa sekä valitsin tieto-

lähteiksi lähinnä erilaisia tutkimuksia sekä raportteja. Jotkut löydetyt kirjat perustuivat 

erilaisiin lähteisiin viitteineen, jolloin mahdollisuuksien mukaan etsin niistä opinnäytetyön 

aiheeseen sopivat alkuperäiset tutkimukset. 

Koska teoriaviitekehys koostui jo eri alojen tietolähteistä ja opinnäytetyön kohteena oli 

erityisesti terveydenhuollossa näkyvä syrjäytyminen, varsinainen kirjallisuuskatsaus 

kohdistettiin terveydenhuoltoon liittyviin tutkimuksiin tutkimuskysymysten mukaisesti. 

Hyödynsin mahdollisimman tuoretta tutkimustietoa 2010 vuodesta eteenpäin terveyden-

huollon muuttuvuuden vuoksi. Pyrin käyttämään opinnäytetyössäni alkuperäislähteitä ja 

nimenomaan tieteellisiä julkaisuja luotettavuuden vuoksi (Kankkunen – Vehviläinen-Jul-

kunen 2013: 93). Seuraavassa luettelossa on opinnäytetyössä käytettyjä aineiston mu-

kaanottokriteereitä. Mukanaottokriteerit auttavat asianmukaisten aineistojen löytymistä 

hallitusti vähentäen virheellisiä tuloksia (Niela-Vilén – Kauhanen 2015: 26). 

Mukaanotto kriteerit:  

 Julkaisut vuosilta 2010–2018 
 Empiiriset tutkimukset 
 Hoitotyön ja hoitotieteen tutkimus 
 Alkuperäiset tutkimukset 
 Kielenä pääasiallisesti suomi ja englanti  
 Saatavilla olevuus (verkossa, kirjastoissa) 
 Liittyvät termeihin terveydenhuolto tai terveydenhoitaja JA perhe tai van-

hemmat tai lapset JA syrjäytyminen tai syrjäytymisen ehkäisy tai osallis-
taminen, tai näiden synonyymeihin. 

 Alle kuusivuotiaat lapset liittyvät tutkimukseen 

 

Suoranaisesti lapsiperheiden syrjäytymisestä terveydenhuollossa ei löytynyt tutkimuk-

sia, joten aineiston haussa ja valinnassa täytyi käyttää luovuutta. Luovuuden käytössä 
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tuli huomioida aineiston vastaavuus tutkimuskysymyksiin ja mukaanottokriteereihin näh-

den. Myös Lehtiö – Johansson (2015: 38) kertovat luovuuden käyttöönotosta, jos tiedon-

haussa ei näytä tulevan sopivia tuloksia. Tässä hyödynsin opinnäytetyön teoriaviiteke-

hyksestä nousseita käsitteitä ja teemoja, erityisesti korvatakseni sanaa ”syrjäytyminen” 

sen synonyymeillä tai muihin termiin liittyvillä asiasanoilla. 

Tiedonhaussa käytin  Medic, Arto, Cinahl ja Pubmed -tietokantoja sekä manuaalista ha-

kua. Tein haun myös Ovid JBI -tietokantaan, joka lopulta rajautui kokonaan pois rajallis-

ten resurssien vuoksi. Hakusanoina olivat terve* tai hyvinvoin* tai hoito* tai hoita* JA 

syrjäyty* tai erist* tai osallis* tai huono-osai* JA perhe* tai laps* tai vanhem* tai lasten. 

Englanninkielisiä hakusanoja olivat health* or wellness* or nurs* AND alienation or mar-

ginaliz* or ”social exclusion” or participat* or disadvantaged AND famil* or child* or pa-

rent*. Näiden lisäksi rajauksina käytettiin: koko teksti, julkaisuvuosi 2010–2018, tutki-

musartikkeli, kielet suomi ja englanti, alle kouluikäiset lapset. Pubmed -tietokantaan ha-

kusanoja hieman tiivistettiin, sillä tuloksia olisi muuten ollut tuhansittain. Cinahl ja Pub-

med -tietokannoissa käytettiin myös NOT kriteerejä, jotta osan epärelevanteista hakutu-

loksista sai supistettua. Haut tehtiin opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa lokakuussa 

2018. Hakutuloksia tietokannoista tuli seuraavasti: Medic 11, Arto 177, Cinahl 354, Pub-

Med 390. Manuaalisella haulla löytyi kaksi tutkimusta, joista toinen oli valmiiksi tiedos-

toissa teoriaviitekehystä tehdessä. Toinen tutkimus löytyi toisen tutkimuksen yhteydestä 

samalta tekijältä. Aineiston hausta on taulukko liitteessä 1 (taulukko 2), jossa on tarkem-

min käytetyt hakusanat ja -kriteerit sekä pois jätetyt tutkimukset. 

Tein uusintahaun käyttämilläni hakusanoilla opinnäytetyön toteutusvaiheessa tammi-

kuussa 2019 ja hakutulokset olivat Medic 11, Arto 182, Cinahl 363 ja PubMed 404. Kai-

kissa muissa paitsi Medic -tietokannassa oli enemmän hakutuloksia kuin aikaisemmassa 

haussa. Kuitenkin olin tehnyt yhden hakutarkistuksen opinnäytetyön suunnitteluvaiheen 

lopussa, jolloin hakutulokset täsmäsivät, joten ilmeisesti uusia viitteitä on tullut lisää tie-

tokantoihin muutaman kuukauden aikana. Katsoin uusimmat viitteet ja niiden perusteella 

katsaukseen ei tullut lisättäviä tutkimuksia.  

5.2.2 Valitut tutkimukset 

Alustavasti valittuja tutkimuksia oli 29, mutta tutkimuskysymyksiin vastaavuuden ja laa-

dun arvioinnin jälkeen ne karsiutuivat 9 tutkimukseen. Jaottelin tutkimukset teemakansi-



16 

 

oihin tietokoneelle, jotta syntyi kuva mitä kaikkia teemoja jo löytyi ja oliko yhdestä tee-

masta useampia tutkimuksia. Tällöin valitsin teemasta sellaisen tutkimuksen, joka vas-

tasi parhaiten tutkimuskysymykseen sekä oli verrattavissa suomalaiseen terveydenhoi-

toon. Osa teemoista karsiutui kokonaan, jos niissä olevat tutkimukset olivat tarkemman 

tarkastelun jälkeen epärelevantteja. 

Aineiston valitsin sen mukaan, miten ne liittyivät tutkimuskysymyksiin ja vastasi niihin, 

sekä mikä niiden suhde oli muuhun kirjallisuuteen ja teoriaviitekehykseen (Kangasniemi 

2013). Suomenkielisiä tutkimuksia valikoitui viisi ja englanninkielisiä neljä, joista yksi on 

suomalaisten tutkijoiden tekemä tutkimus. Valituista tutkimuksista löytyy analyysiviiteke-

hystaulukko liitteestä 2 (taulukko 3), jossa on kuvailtu tarkemmin tutkimusten menetelmiä 

sekä tuloksia miten ne vastaavat tutkimuskysymyksiin. Alkuperäistutkimus voi vastata 

yhteen tai molempiin tutkimuskysymykseen. Seuraavaksi perustelen valitut tutkimukset 

lyhyesti. 

Tutkimuksen Vähävaraisten lapsiperheiden kokemuksia hyvästä voinnista (Vuori – Ås-

tedt-Kurki 2013) tarkoitus oli merkitysrakenteen tuottaminen vähävaraisten lapsiperhei-

den hyvän voinnin kokemuksesta. Menetelmänä käytettiin tulkinnallista ja kuvailevaa fe-

nomenologiaa, jossa haastateltiin avoimesti kuutta vähävaraista perhettä (neljässä per-

heessä alle kuusi vuotiaita lapsia). Aineisto litteroitiin ja niistä koottiin merkityskokonai-

suuksia merkitysyksikköjen avulla. Valitsin myös toisen Vuoren (Vuori – Åstedt-Kurki 

2010) tekemän tutkimuksen Vähävaraisten äitien kokemuksia terveyttä tukevista teki-

jöistä. Siinä kuvattiin vähävaraisten äitien kokemuksia terveyttä ja hyvinvointia edistä-

vistä ja heikentävistä tekijöistä sekä niihin saatavasta tuesta. Se toteutettiin avoimena 

haastatteluna ja siinä haastateltiin 15 vähävaraisen lapsiperheen äitiä, joista yhdeksän 

oli yksinhuoltajia. Perheiden lapset olivat yhden kuukauden ikäisistä 10 vuoden ikäisiin. 

Menetelmänä käytettiin fenomenologiaan perustuvaa aineistolähtöistä analyysimenetel-

mää. Molempien tutkimusten pieni otos haastaa luotettavuutta tutkimuksen tulosten 

yleistettävyyteen ja niiden tulokset riippuivat tutkijan tulkinnoista perheiden kokemuk-

sista. Kuitenkin aineistoa saatiin runsaasti ja pohjautuen opinnäytetyön teoriaviitekehyk-

seen, ne sopivat aiheensa mukaisesti vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Ne täydentävät 

myös toisiaan. 

Valitsin myös tutkimuksen Vanhempien osallisuus lastenneuvolan laajassa terveystar-

kastuksessa (Mäkinen – Hakulinen 2016). Se tehtiin tilastollisena analyysina puolitoista 
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vuotiaiden lasten vanhempien vastaamien kyselylomakkeiden pohjalta. Valitsin tutki-

muksen, sillä se käsittelee osallisuutta ja sitä voidaan pitää syrjäytymisen vastakohtana 

(Eskelinen – Sironen 2017). Tutkimuksen teoriataustassa perustellaan osallisuuden tär-

keyttä osana perheiden hyvinvoinnin edistämistä sekä siinä mainitaan perheiden sosio-

ekonomisen aseman, kasaantuneiden huolien ja tuen tarpeiden vaikutuksista hyvinvoin-

tiin. Tässäkin tutkimuksessa osallistujamäärä on verrattain pieni (N=86)  ja vastaajat to-

dennäköisesti paremmin voivia vanhempia. Kuitenkin se antaa kuvaa osallisuuden tuke-

misesta, sekä miten osallisuus näkyy eri taustaisilla perheillä. 

Tutkimuksessa Lasten ja perheiden palvelujen saavutettavuus ja avun riittävyys – Ra-

kenneyhtälömallin kehittäminen ja arviointi (Halme – Perälä – Kanste 2014) arvioitiin mil-

laisia suoria tai epäsuoria yhteyksiä vanhempien osallisuudella, tiedon saannilla ja pal-

veluiden koordinoinnilla oli vanhempien ja työntekijöiden väliseen yhteistyöhön, palvelu-

jen saatavuuteen ja riittävyyteen. Se toteutettiin strukturoituna kyselylomakkeena 

(N=955) alle yhdeksän vuotiaiden lasten vanhemmille. Luotettavuutta haastaa välttävä 

vastausaktiivisuus sekä vastaajista useimmat olivat iäkkäämpiä ja parisuhteessa olevia. 

Kuitenkin vastausaktiivisuuden taso oli riittävä tutkimuksen onnistumiseksi. Tutkimuksen 

teoriataustassa kerrotaan myös joissain lapsiperheissä esiintyvästä pahoinvoinnista, 

jonka ehkäisyssä varhainen tunnistaminen ja avun saaminen on tärkeää. Tässä esille 

nousee myös osallisuuden tukeminen. Tutkimus antaa kuvaa mitkä asiat edistävät yh-

teistyötä ja osallisuutta, joten siksi olen valinnut sen osaksi kirjallisuuskatsausta. 

Valitsin kirjallisuuskatsaukseen myös tutkimuksen Tuki, osallisuus ja yhteistoiminta las-

ten ja perheiden palveluissa - Työntekijöiden näkökulma (Halme – Vuorisalmi – Perälä 

2014a). Se toteutettiin strukturoituna kyselylomakkeena äitiys- ja lastenneuvolassa, kou-

luterveydenhuollossa, päivähoidossa sekä esi- ja perusopetuksessa toimiville työnteki-

jöille (N=475). Valitsin tutkimuksen, sillä se antaa kuvaa työntekijöiden näkökulmasta, 

tuoden vaihtelevuutta eri näkökulmille. Suurin osa vastaajista oli äitiys- ja lastenneuvolan 

työntekijöitä, joka sopii hyvin kirjallisuuskatsaukseni aiheeseen. Tutkimus ei kerro suo-

ranaisesti syrjäytymisestä, joten se on sovellettava kokoamani teoriaviitekehyksen mu-

kaan. Siinä kuitenkin perustellaan aiheen tärkeyttä esimerkiksi lasten hyvinvoinnin epä-

tasa-arvon lisääntymisellä sekä perheillä, joilla on taloudellisten vaikeuksien lisäksi 

useita psykososiaalisia riskitekijöitä elämässään. Teoriataustan mukaan toimintakäytän-

töjen ja eri alojen yhteistoiminta on olennaista lasten ja perheiden syrjäytymisen eh-

käisyssä. 
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Tutkimuksessa Perceived influence, decision-making and acces to information in family 

services as factors of parental empowerment: a cross-sectional study of parents with 

young children (Vuorenmaa – Halme – Perälä – Kaunonen – Åstedt-Kurki 2016) tutkittiin 

vanhempien voimaantumisen, demografisten tekijöiden ja lapsiperhepalveluiden välistä 

yhteyttä sekä vanhempien voimaantumiseen vaikuttavia tekijöitä. Se toteutettiin tilastol-

lisena poikkileikkaustutkimuksena 571 äidille ja 384 isälle. Tämänkin tutkimuksen haas-

teena oli alhainen vastaustaso. Myöskään taustatekijöiden epäsuoria yhteyksiä ei voitu 

arvioida tutkimuksen käyttämällä menetelmällä. Valitsin tutkimuksen, sillä se nojautuu 

opinnäytetyön teoriaviitekehyksessä ilmenevien syrjäytymisen taustatekijöiden mukai-

sesti. Tutkimuksen taustan mukaan voimaantuminen on myös osa osallisuutta ja hyvin-

voinnin edistämistä. 

Amerikkalaisen tutkimuksen Cumulative family risks across income levels predict dete-

rioration of children's general health during childhood and adolescence (Lin – Seo 2017) 

tarkoitus oli määrittää, onko CRF (Cumulative Family Risks) tekijät ja lasten terveys yh-

teydessä nykyiseen väestöön sekä muuttuuko se eri toimeentulotasoilla. Aineistona käy-

tettiin kansallista terveyskyselyä, jossa vastaajina oli 0-17 vuotiaiden lasten vanhempi 

tai huoltaja (N=79601). Huomioon on otettava Suomen ja Amerikan kulttuuriset erot sekä 

tutkimuksen tasavertaisuus riskitekijöissä, sillä todellisuudessa eri riskitekijöiden voimak-

kuus vaihtelee yksilöllisesti perheen tilanteen mukaisesti. Valitsin tutkimuksen kuitenkin 

siksi, että sillä saa tuettua teoriaviitekehyksessä ilmenneiden tekijöiden luotettavuutta 

sekä esille myös muita nimenomaan sosioekonomiseen tilanteeseen ja terveyteen liitty-

viä tekijöitä. 

Kanadalaisen tutkimuksen Perceived Barriers to Program Participation Experienced by 

Disadvantaged Families (Dietrich Leurer 2011) tarkoituksena oli saada syvempää ym-

märrystä kontekstuaalisista esteistä huono-osaisten lapsiperheiden ohjelmiin osallistu-

misessa. Siinä haastateltiin 28 palvelun tarjoajaa 24 eri ohjelmasta sekä lisäksi osana 

oli vanhempien antama palaute palvelun tarjoajien näkemyksistä. Valitsin tutkimuksen, 

sillä ohjelmien tarjoajina oli hoitajia ja kotisairaanhoitajia muiden palveluntarjoajien li-

säksi (sosiaalityöntekijät, kouluttajat, ravitsemusasiantuntijat). Se kohdistuu huono-osai-

siin alle viisi vuotiaiden lasten perheisiin, joten se soveltuu myös siten kirjallisuuskat-

sauksen aiheeseen. Moniulotteisuutta tuo niin työntekijöiden kuin perheidenkin näkö-

kulma sekä useat erilaiset ohjelmat. Luotettavuuden ja yleistettävyyden haasteena on 

se, että se toteutettiin vain yhdessä kaupungissa Kanadassa. Haastavuutta tuo myös se, 
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että vanhemmat olivat ohjelmiin osallistujia, joka herättää kysymyksen olisiko osallistu-

mattomilla vanhemmilla erilaiset näkemykset. 

Alankomaalaisen tutkimuksen Evaluation of an assertive outreach intervention for prob-

lem families: intervention methods and early outcomes (Rots-de Vries –  van de Goor – 

Stronks – Garretsen 2011) oli tarkoitus saada tieteellistä tukea ja vakuuttavuutta inter-

ventiolle, joka oli kohdistettu vaikeasti tavoitettaviin, kroonisia ja useita ongelmia omaa-

viin syrjäytyneisiin perheisiin. Tutkimuksessa havainnoitiin ja haastateltiin terveyden-

huollon asiantuntijoita intervention toteuttajina sekä perheille lähetettiin asiakastyytyväi-

syyskyselyt. Lisäksi intervention vaikuttavuutta seurattiin metodien kehittämistapaami-

sissa sekä rekistereitä analysoimalla. Valitsin tutkimuksen, sillä se on verrattavissa suo-

malaiseen terveydenhuoltoon ilmaisten ja säännöllisten terveystarkastusten osalta sekä 

sen toteuttajina olivat muun muassa terveydenhoitajat. Tutkimuksessa tuli ilmi sellaisia 

taustatekijöitä, mitkä ovat tulleet esiin myös opinnäytetyön teoriaviitekehyksessä. Koh-

deryhmän perheillä korostuu monitahoiset sosioekonomiset sekä psykososiaaliset on-

gelmat. 

5.3 Aineiston analysointi 

Opinnäytetyön aineiston analysointiin sovelsin aineistolähtöisen eli induktiivisen sisäl-

lönanalyysin periaatetta (Tuomi – Sarajärvi 2013: 108). Sisällönanalyysin avulla voidaan 

kuvata tutkittavaa ilmiöitä esimerkiksi erilaisin kategorioin tai käsittein. Sisällönanalyy-

sissä olennaista on aineistojen pelkistäminen ja sen avulla muodostaa kuvaavat käsitteet 

tutkittavasta ilmiöstä. (Kyngäs – Elo – Pölkki – Kääriäinen – Kanste 2011.) Laadullisessa 

tutkimuksessa Miles – Huberman (1994) jakavat aineistolähtöisen sisällönanalyysin kol-

meen vaiheeseen, jotka ovat aineiston redusointi eli pelkistäminen, aineiston klusterointi 

eli ryhmittely ja abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen (Tuomi – Sarajärvi 

2013: 108 mukaan). Koska opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, 

sisällönanalyysi sovellettiin laadullisen sisällönanalyysin sekä kuvailevan kirjallisuuskat-

sauksen menetelmien mukaisesti.  

Induktiivinen analyysi tarkoittaa analyysin etenevän aineistolähtöisen päättelyn mukai-

sesti niin, ettei aikaisempi tieto tai teoria tutkittavasta ilmiöstä vaikuta analyysin toteutta-

miseen tai tuloksiin. Tarkoituksena oli järjestää ja luokitella aineistosta nousevat tulokset 

ja teemat analyysiviitekehystä hyödyntäen. Analyysiviitekehyksen avulla muodostin ai-

neistolähtöisesti analyysiyksiköitä. Käytin analyysiyksikköinä ajatuskokonaisuuksia, jotta 
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aineistolähtöisyys toteutuisi kaikkien tulosten kohdalla. (Kangasniemi – Pölkki 2015: 90; 

Tuomi – Sarajärvi 2013: 95–96, 110.) Analyysiyksiköiden muodostamisen jälkeen 

redusoin eli pelkistin ilmaisut tiiviimmiksi (Tuomi – Sarajärvi 2013: 109). Kuviossa 2 on 

esimerkki aineistosta nousevien tulosten muuttamisesta analyysiyksiköiksi ja pelkiste-

tyiksi ilmaisuiksi. Kokonaisuudessaan siihen liittyvät taulukot (4 ja 5) löytyy liitteestä 3.  

 

Kuvio 2. Esimerkki pelkistettyjen ilmaisujen muodostamisesta.  

Analyysiyksiköiden muodostamisen ja ilmaisujen pelkistämisen jälkeen siirryin aineiston 

klusterointi- eli ryhmittelyvaiheeseen. Aluksi vertailin pelkistettyjä ilmaisuja yhtäläisyydet 

ja erot huomioiden. Vertailun pohjalta ryhmittelin pelkistetyt ilmaisut niiden sisällön ja 

merkityksen mukaan alaluokkiin. Alaluokat nimettiin niiden sisältöä kuvaavalla käsit-

teellä. Se kulki jo osittain päällekkäin seuraavan vaiheen eli abstrahoinnin kanssa. Abst-

rahointia jatkoin yhdistämällä muodostuneita alaluokkia yläluokiksi ja mahdollisuuksien 

mukaan yläluokat vielä pääluokiksi. Ylä- ja pääluokat nimettiin yhdistyneiden luokkien 

muodostamien käsitteiden mukaisesti. Saatuja tuloksia vertailin analyysiviitekehyksessä 

oleviin alkuperäistutkimusten tuloksiin varmistaakseni niiden täsmäävän. Vertailin niitä 

myös laajempaan teoriaviitekehykseen, jotta johdonmukaisuus säilyisi eivätkä ne olisi 

irrallaan toisistaan. (Niela-Vilén – Kauhanen 2015: 30–31; Kangasniemi ym. 2013; Kan-

gasniemi – Pölkki 2015: 90; Tuomi – Sarajärvi 2013: 110–112.) 

Sisällönanalyysistä löytyy taulukot (6 ja 7) liitteestä 4, joiden avulla on helpompi hahmot-

taa sisällönanalyysin kulkua ja tuloksia (Green ym. 2006). Taulukot ovat tutkimuskysy-

myksittäin ja ne sisältävät pelkistetyt ilmaisut ja niiden muodostamat ala- ja yläluokat. 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen muodostin myös pääluokat, sillä se oli aineistosta 

nousevien tulosten pohjalta mahdollista. Esimerkki sisällönanalyysistä löytyy  seuraa-

vasta taulukosta 1, jossa on kyseessä tutkimuskysymys ”miten terveydenhoitaja voi eh-

käistä lapsiperheiden syrjäytymistä”.  

Kokemukset tuen 
hajanaisuudesta; täytyy 
puhua monelle omista 

ongelmistaan ja silti tunne 
siitä ettei kuunnella. 
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ulkopuolisuuden ja oman 
elämänhallinnan 
menettämisen 
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Taulukko 1. Esimerkki sisällönanalyysistä. 

Pelkistetyt ilmaisut Alaluokka Yläluokka 

Tukiverkoston yksilöllinen kartoitus 
Läheisten tärkeys selviytymisessä 

Tukiverkoston kartoittaminen 

Yksilöllisen ja perheläh-
töisen tuen tarjoaminen 

Tuen yksilöllisyys 
Perhelähtöinen välitön tuki 
Elämäntavoista luennoinnin välttä-
minen 
Perhelähtöisyys ja yksilöllisyys tuen 
tunnistamisessa ja arvioinnissa 
Perhelähtöinen ja perheitä osallis-
tava toiminta 
Tietämys eri perheiden elämänti-
lanteista ja arjesta 

Tuen perhelähtöisyyden ja yksilöl-
lisyyden huomioiminen 

Vertaistuen merkitys Tietämys tarjolla olevasta vertais-
tuesta ja sen tarjoaminen 

Käytännön tuki ja apu 
Matalan kynnyksen käytännönapu  
Tarjottavien tukitoimintojen tasa-
paino 

Matalan kynnyksen käytännön-
tuen tarjoaminen 

Pidemmälle ulottuva tavoittaminen 
eri keinoin 

Kontaktin luominen perheeseen 
heidän olosuhteensa huomioiden 

 

Analysoinnin aikana tulostin useita työpapereita tulosten ja luokkien muodostamisen ja 

järjestämisen avuksi sekä niiden asianmukaisuuden varmistamiseksi. Työpapereihin tein 

erilaisia merkintöjä ja huomioita, joiden pohjalta muodostin tai korjasin sisällönanalyysin 

tuloksia. Kävin toistamiseen saatuja tuloksia läpi ja vertailin niitä alkuperäistutkimusten 

tuloksiin, jotta tulokset olisivat luotettavia (Niela-Vilén – Kauhanen 2015: 31). 

6 Opinnäytetyön tulokset 

6.1 Lapsiperheiden syrjäytymisen näkyvyys terveydenhuollossa 

Tutkimuskysymykseen ”miten lapsiperheiden syrjäytyminen näkyy terveydenhuollossa”, 

muodostui kolme pääluokkaa (kuvio 3), joista ensimmäinen kuvastaa huono-osaisuuden 

tekijöitä ja vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen. Tämä luokka eroaa muista siten, että 

se kokoaa alkuperäistutkimuksista nousseet tekijät ja tukee siten myös teoriaviitekehyk-

sessä esiin tulleita tekijöitä. Toinen pääluokka koostuu tuen saantiin liittyvistä esteistä, 

johon liittyy tuen hakemiseen ja saantiin liittyvät pulmat, ongelmat tiedonsaannissa sekä 

perheiden epäluottamus terveyspalveluita ja tukea kohtaan. Kolmas pääluokka koostuu 
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pulmista kumppanuussuhteen rakentamisessa, johon liittyy osallisuuden puute, työnte-

kijöiden hankaluudet ottaa koko perheen huolet puheeksi sekä yhteistyösuhteen raken-

tamisen pulmat. Tutkimuskysymyksen tulokset otsikoin sisällönanalyysissa muodostu-

neiden pääluokkien mukaisesti. 

 

Kuvio 3. Lapsiperheiden syrjäytymisen näkyvyys terveydenhuollossa -pääluokat. 

6.1.1 Huono-osaisuuden tekijöitä ja vaikutuksia hyvinvointiin 

Kokosin aineistoista ilmenneet huono-osaisuuden tekijät sekä vaikutukset hyvinvointiin. 

Ne kuitenkaan eivät ole koko aihealueen kattavia, sillä valikoitujen tutkimusten määrä on 

ollut rajallinen. Pirstaleisuus näkyy tulosten esittelyssä. Niiden tarkoitus on kuitenkin sy-

ventää teoriapohjassa ilmenneitä taustatekijöitä sekä tukea kirjallisuuskatsauksesta saa-

tuja muita tuloksia.  

Lin – Seo (2017) tutkimuksen mukaan riskitekijöitä lapsen terveydelle ovat vanhemman 

yksinhuoltajuus, vanhemmuuteen liittyvä stressi, epävakaa työllisyys, suuri perhe, äidin 

heikko terveys, äidin heikko koulutus ja äidin heikko emotionaalinen terveys. Näistä suu-

rimpina korostuu erityisesti vanhemmuuteen liittyvä stressi sekä äidin hyvinvointiin liitty-
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Tuen 
saannin 
esteet



23 

 

vät asiat. Lisäksi varsinkin riskitekijöiden kasaantuminen vaikuttaa huonon terveyden li-

sääntymiseen. Myös Rots-de Vries  ym. (2011) tutkimuksessa esille nousi ongelmaper-

heiden taustatekijöinä yksinhuoltajaäitien perheet sekä pitkäkestoinen (yli kolme vuotta 

kestänyt) vanhempien työttömyys ja eläminen sosiaaliturvan avuin. Lisäksi esille nousi 

maahanmuuttajaperheet. Perheillä on usein laaja kirjo ongelmia. 

Toimeentulon aiheuttama stressi vähävaraisilla perheillä johtuu siihen liittyvästä huolesta 

sekä henkisestä ja fyysisestä väsymyksestä. Taloudellinen vaihtoehdottomuus aiheuttaa 

tunnetta jaksamisen pakosta. Rahattomuus tuo stressin lisäksi turvattomuuden ja pär-

jäämättömyyden tunteita. (Vuori – Åstedt-Kurki 2013.) Vaikkakin köyhät perheet ovat 

haavoittuvammassa asemassa, toisaalta heillä on parempi kyky vastata ja selviytyä vai-

keuksissa verrattuna rikkaisiin perheisiin. Se saattaa johtua siitä, että köyhemmät per-

heet ovat tottuneet vastoinkäymisiin, joten selviytyminen on helpompaa. (Lin – Seo 

2017.) 

Vähävaraisilla perheillä voi esiintyä myös sosiaalista eristäytymistä. Sosiaalinen ver-

kosto saatetaan kokea ahdistavana ja perheen riittämättömyyttä korostavana. Toisaalta 

lähiverkoston puuttuminen tai pienuus aiheuttaa yksinäisyyttä ja ulkopuolisuuden tun-

netta. Sosiaali- ja terveyspalvelut eivät korvaa lähiverkoston merkitystä. (Vuori – Åstedt-

Kurki 2013; Vuori – Åstedt-Kurki 2010.) 

Perheen taustatekijöillä on vaikutusta myös voimaantumisen kokemiseen. Vuorenmaa 

ym. (2016) tutkimuksen mukaan erityisesti matalammin koulutetuilla iseillä, alle kolme 

vuotiaiden lasten äideillä sekä äideillä, joiden lapset ovat kotihoidossa tai ala-asteella, 

on vähemmän voimaantumisen tunnetta lapsiperhepalveluissa. 

6.1.2 Tuen saannin esteet 

Tuen saannin esteet sisältää kolme yläluokkaa ja yhteensä kahdeksan alaluokkaa. Osa 

alaluokista käsittää vain yhden pelkistetyn ilmaisun, sillä niitä ei voinut järkevästi yhdis-

tellä ilman, että luokat menisivät liian yleiskuvallisiksi. Kuviossa 4 on jaoteltuna muodos-

tuneet ylä- ja alaluokat. 
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Kuvio 4. ”Tuen saannin esteet” ylä- ja alaluokat. 

Tuen saannin esteistä nousi yhtenä yläluokkana ”Ongelmat tiedon saannissa”. Se koos-

tuu alaluokista ”Tiedon hyödyntämisen vaikeus” sekä ”Tiedon puute”. Tiedon hyödyntä-

misen vaikeus näkyy ristiriitana hyvän olon, terveyteen liittyvän tiedon sekä käytettävien 

resurssien välillä. Realistisuuden ja elämäntilanteen sekä yksilöllisyyden huomioon otta-

van ohjauksen puute näkyy siten, ettei asiakkaan ole mahdollista hyödyntää saamiaan 

ohjeita tai ymmärtää niitä. Vanhempien saama tieto tai neuvonta ei siis ole yhtenäistä 

heidän elämäntilanteensa kanssa, joka estää tiedon hyödyntämistä ja näin ollen tuen 

saanti jää puutteelliseksi. (Vuori – Åstedt-Kurki 2013; Vuori – Åstedt-Kurki 2010.) 

Tiedonpuute taas näkyy huono-osaisilla perheillä tiedon puutteena eri ohjelmista ja  sen 

saatavuudesta. Perheet eivät välttämättä tiedä mistä tietoa saa ja ohjelmien ollessa pää-

asiallinen kanava tiedon jakamisessa, erityisesti ohjelmiin osallistumattomat jäävät ilman 

tietoa. (Dietrich Leurer 2011.) Lisäksi tutkimuksessa Vanhempien osallisuus lastenneu-

volan laajassa terveystarkastuksessa, vanhemmilla ei ole ollut riittävästi tietoa parisuh-

teen hoidosta (Mäkinen – Hakulinen 2016). Myös tutkimuksessa Tuki, osallisuus ja yh-

teistoiminta lasten ja perheiden palveluissa huomattiin, että parisuhdeongelmiin on ollut 

vähiten tukea tarjolla tai sen saatavuudesta ei ole ollut tietoa (Halme ym. 2014a). 
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Toisena yläluokkana on ”Tuen hakemisen ja saannin esteet”. Sen yhtenä alaluokkana 

nousi ”Halu selviytyä itse”. Vanhemmat eivät mielellään hae apua kodin ulkopuolelta, 

sillä he eivät halua erottua muista. Tukea haetaan lähinnä sairastuessa, eikä ehkäisevää 

tukea terveydenhuollosta pidetä välttämättömänä. (Vuori – Åstedt-Kurki 2013.) Toisaalta 

perheen, vertaisten tai puolison rohkaisemattomuus ohjelmiin osallistumiseen vaikuttaa 

siihen, ettei tukea haeta (Dietrich Leurer 2011). 

Toisena tuen hakemisen ja saamisen esteiden alaluokkana on ”Tuen saannin hanka-

luus”. Siihen liittyvät kokemukset, että terveydenhuollosta saa tukea vain jos jaksaa ha-

kea ja vaatia sitä sekä apua saa helpommin fyysisiin vaivoihin tai vasta silloin kun voi 

todella huonosti. Tukea saa helpommin myös, jos asiakas haluaa olla yhteistyöhalukas. 

Lisäksi esille nousi kokemus, että apua saa helpommin lapselle kuin vanhemmalle. 

(Vuori – Åstedt-Kurki 2010.) Palveluiden tarjoaminen on yleisempää selvän tai vakavan 

huolen ilmentyessä (Halme ym. 2014a). 

Ohjelmiin osallistumiselle hankaluuksia tuovat kulttuuriset esteet, tuen odottaminen pit-

kään, lastenhoidon puute ohjelmiin osallistumisen ajan, joustamattomat kriteerit ohjel-

miin osallistumiselle sekä kulkemiseen liittyvät esteet. Tuen odottaminen pitkään aiheut-

taa turhautumista, kun vanhempi olisi valmis tekemään muutoksia. Myös asumisen ly-

hytaikaisuus vaikeuttaa tietoisuutta alueen ohjelmista sekä luotettavien suhteiden luonti 

ja ohjelmiin sitoutuminen on hankalaa. Asumisen lyhytaikaisuus johtuu usein huonolaa-

tuisesta asumisesta, turvallisuusongelmista sekä epäterveellisistä parisuhteista. Kiire ta-

louden ja lasten hyvinvoinnin huolehtimisesta priorisoidaan ensimmäiseksi, joten ohjel-

miin osallistuminen jää sivuun. (Dietrich Leurer 2011.) 

Kolmantena alaluokkana tuen hakemisen ja saannin esteille on ”Tuen yksiulotteisuus”, 

eli tuessa keskitytään enemmän yksittäiseen vaivaan, kuin koko perheeseen. Neljäs ala-

luokka ”Tuen hajanaisuus” kuvastaa vähävaraisten perheiden äitien kokemuksia siitä, 

että  omista ongelmista täytyy puhua monelle eri henkilölle ja silti tuntuu ettei ole tullut 

kuunnelluksi. (Vuori – Åstedt-Kurki 2010.) 

Kolmantena yläluokkana on ”Epäluottamus terveyspalveluihin ja tukeen”. Se koostuu 

alaluokista ”Luottamuspula työntekijöihin” sekä ”Leimaantumisen pelko”. Terveyspalve-

luihin avunantajana ei aina luoteta. Perheillä on kokemusta siitä, ettei työntekijöitä kiin-

nosta aidosti perheen tilanne tai perheen ja työntekijän välillä on ollut ongelmia kommu-
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nikaatiossa. Perheillä on myös kokemuksia virallisesta järjestelmästä, ettei perhettä ar-

vosteta ja heitä kohdellaan epäasiallisesti, töykeästi tai alentavasti. Heidän avun tarpei-

taan saatetaan vähätellä tai työntekijä on epäluuloinen äidin nuoren iän tai elämäntyylin 

vuoksi. (Vuori – Åstedt-Kurki 2013; Vuori – Åstedt-Kurki 2010.) Myös ohjelmiin osallistu-

misen esteenä voi olla epäluottamus ja epämukavuus osallistumiseen, joka saattaa joh-

tua aiemmista kokemuksista (Dietrich Leurer 2011). 

Leimaantumisen pelkoon liittyy huonoksi äidiksi leimaantumisen pelko, jossa äiti kokee 

syyllisyyttä yhteiskunnan varoilla elämisestä, työttömyydestä sekä lasten käytöshäiri-

öistä. Siihen liittyy kokemus työntekijän syyllistävästä asenteesta tai ettei hän ota vaka-

vasti äidin huolia itsestään tai lapsestaan. Äidit pelkäävät myös uusavuttomaksi leimaan-

tumista. Heillä on myös tunne enemmänkin tarkkailun kohteena olemisesta, kuin tuen 

tarvitsijana. Se johtaa lastenneuvolassa onnellisen äidin näyttelemiseen, joka pahimmil-

laan voi estää tarvittavan tuen saannin kun tarpeita ei uskalleta ottaa esille. (Vuori – 

Åstedt-Kurki 2010.) Myös Dietrich Leurer (2011) tutkimuksessa esille nousi huolet nega-

tiivisesta arvostelusta, kuten perheen kokoon, äidin ikään, vanhemmuustyyliin tai muihin 

perheeseen liittyvistä tekijöistä. Vanhemmilla oli myös pelkoa muutoksesta sekä lapsen 

menettämisestä lastensuojelulle. 

6.1.3 Pulmat kumppanuussuhteen rakentamisessa 

Pääluokka ”Pulmat kumppanuussuhteen rakentamisessa” sisältää kolme yläluokkaa 

sekä yhteensä seitsemän alaluokkaa (kuvio 5). Myös tässä jotkin alaluokat sisältävät 

vain yhden pelkistetyn ilmaisun. 

Osallisuuden puutteeseen liittyy alaluokka ”Osattomuus päätöksenteossa”. Vanhemmat 

kokevat, että sosiaali- ja terveysviranomaiset ovat päätöksentekijöinä ja heidän elä-

mänsä määrittäjinä. Tämä aiheuttaa tunnetta ulkopuolisuudesta ja oman elämänhallin-

nan menettämisestä, joka passivoi osallisuuta. (Vuori – Åstedt-Kurki 2010.) Myös Halme 

ym. (2014a) tutkimuksen mukaan vanhempien vaikutusmahdollisuudet lasta ja perhettä 

koskevaan päätöksentekoon on vähäistä. Eniten heillä on kuitenkin mahdollisuutta vai-

kuttaa palvelun ja hoitotilanteen sisältöön. 
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Kuvio 5. ”Pulmat kumppanuussuhteen rakentamisessa” ylä- ja alaluokat. 

Osallisuus laajoihin terveystarkastuksiin on huonompaa naimattomilla ja eronneilla. 

Heikkoa osallisuutta kokevat ja tuen tarpeessa olevat eivät välttämättä valmistaudu etu-

käteen laajoihin terveystarkastuksiin. Valmistautumattomuus etukäteen laajoihin ter-

veystarkastuksiin vähentää osallisuutta. Toisaalta taas matalammin koulutetuilla on vah-

vempaa osallistumista palvelutilanteessa kuin korkeammin koulutetuilla. (Mäkinen – Ha-

kulinen 2016.) Tämän takia ei voida vetää suoranaisesti johtopäätöstä, ettei syrjäytymi-

seen liittyviä taustatekijöitä omaavat kokisi osallisuutta palvelutilanteessa, joten ala-

luokka on nimetty ”Osallisuus laajoihin terveystarkastuksiin vaihtelevaa”. Kolmas ala-

luokka ”Osallisuuden tukemattomuus palveluissa ja palvelujärjestelmässä” tarkoittaa, 

ettei osallisuuden tukeminen palveluissa ja palvelujärjestelmässä ole yhtä yleistä kuin 

osallisuuden tukeminen perheissä (Halme ym. 2014a). 

”Hankaluudet ottaa koko perheen huolet puheeksi” sisältää alaluokat ”Vanhempiin liitty-

vät huolet vaikeampia ottaa puheeksi” sekä ”Valmiuksien ja toimintatapojen puutteelli-

suus huoliin puuttumisessa”. Lapsiin liittyvien huolten esille ottaminen on helpompaa 

kuin vanhempiin liittyvät huolet sekä lapsiin liittyvät huolet johtavat useammin myös toi-

menpiteisiin. Vaikeinta on ottaa puheeksi vanhempien päihteiden käyttö, lähisuhdeväki-

valta tai seksuaalisen väkivallan uhka. Lisäksi vanhempien taitojen riittämättömyys tai 

vanhempien jaksamattomuus on vaikea ottaa puheeksi. Vanhemman yksinäisyyteen 
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puututaan harvoin. Huolien esille ottamisen lisäksi valmiudet kohdata vanhemmuuteen 

ja perheeseen liittyviä huolia ovat huonommat kuin valmiudet käsitellä lapsiin liittyvää 

huolta. Esimerkiksi tilanteessa, jossa on huolta vanhemman päihteiden käytöstä, puuttuu 

sovitut toimintatavat tilanteen käsittelyyn. (Halme ym. 2014a.) 

Kolmas yläluokka ”Yhteissuhteen rakentamisen pulmat” sisältää kaksi alaluokkaa, 

”Kumppanuutta enemmän lapsen kanssa kuin perheen” sekä ”Ongelmat kontaktin luo-

misessa ja ylläpitämisessä”. Kumppanuustyöskentelyä työntekijän ja asiakkaan välillä 

on useammin lapsen kuin perheen kanssa (Halme ym. 2014a). Ongelmia kontaktin luo-

misessa ja ylläpitämisessä ovat perheiden vastaamattomuus kutsuihin säännöllisiin ter-

veystarkastuksiin. Vaihtoehtoisesti kolmannet osapuolet, kuten opettajat ja nuoriso-

huolto kertovat terveydenhuollon työntekijöille vaikeuksista saada tai ylläpitää yhteyttä 

perheiden kanssa. Kontaktin ylläpitäminen voi olla haastavaa, sillä samalla kun täytyy 

kertoa vakavasta huolesta, niin täytyy kehittää vanhempien luottamusta ja yhteistyösuh-

detta. (Rots-de Vries ym. 2011.) 

6.2 Terveydenhoitaja lapsiperheiden syrjäytymisen ehkäisijänä 

Tutkimuskysymykseen miten terveydenhoitaja voi ehkäistä lapsiperheiden syrjäytymistä 

muodostui viisi yläluokkaa, joita en lähtenyt muodostamaan pääluokiksi niiden hetero-

geenisyyden vuoksi. Kuviossa 6 on kuvattuna muodostuneet yläluokat.  

 

Kuvio 6. Terveydenhoitaja lapsiperheiden syrjäytymisen ehkäisijänä -yläluokat. 

Ensimmäinen yläluokka kuvastaa yksilöllisen ja perhelähtöisen tuen tarjoamisen teki-

jöitä. Toinen yläluokka kuvastaa työntekijän ominaisuuksia niin persoonallisuuden kuin 

ammatillisen osaamisen kannalta. Kolmas yläluokka koostuu osallistavan yhteistyösuh-

teen ja kumppanuuden tekijöistä sekä neljäs yläluokka palveluiden koordinoinnin ja tie-
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dottamisen tärkeydestä yhteistyön ja osallisuuden edistämisessä. Viides yläluokka ku-

vastaa monialaisen yhteistyön merkitystä perheen hyvinvoinnin edistämiseksi. Tulokset 

on otsikoitu sisällönanalyysissa muodostuneiden yläluokkien mukaisesti. 

6.2.1 Yksilöllisen ja perhelähtöisen tuen tarjoaminen 

Yksilöllisen ja perhelähtöisen tuen tarjoaminen sisältää viisi alaluokkaa, jotka ovat jaotel-

tuna kuviossa 7. Yhdeksi alaluokaksi muodostui ”Tukiverkoston kartoittaminen”. Tukiver-

koston kartoittaminen on hyvä tehdä yksilöllisesti. Perheet kokevat läheisten ihmisten 

läsnäolon arjessa selviytymistä tukevaksi, joten myös niiden kartoittaminen on tärkeää. 

(Vuori – Åstedt-Kurki 2010.) 

 

Kuvio 7. ”Yksilöllisen ja perhelähtöisen tuen tarjoaminen” alaluokat. 

Toinen alaluokka on ”Tuen perhelähtöisyyden ja yksilöllisyyden huomioiminen”. Tuen ei 

tulisi rajoittua vain terveellisten elämäntapojen luennointiin, vaan sen sijasta korostetaan 

yksilöllistä ja perhelähtöistä välitöntä tukea. Vähävaraisten perheiden terveydentukemi-

seen ei riitä pelkästään tiedon jakaminen tai huomion kiinnittäminen vain yksilöiden ter-

veyskäyttäytymiseen. Tärkeää on tunnistaa ja arvioida yhdessä perheen kanssa heille 

yksilöllisesti mielekkäät asiat sekä hyvinvoinnin tukemis- ja selviytymiskeinot. Perheläh-

töisyyden lisäksi olennaisena on perheitä osallistava toiminta. Hoitotyöntekijöiden tulisi 

tietää erilaisissa elämäntilanteissa elävien äitien arkielämästä, jotta perheiden terveyden 

edistäminen ja tukeminen olisi tuloksellista. (Vuori – Åstedt-Kurki 2013.) 

Yksilöllisen ja 
perhelähtöisen tuen 

tarjoaminen

Tukiverkoston 
kartoittaminen

Tuen 
perhelähtöisyyden ja 

yksilöllisyyden 
huomioiminen

Tietämys tarjolla 
olevasta 

vertaistuesta ja sen 
tarjoaminen

Matalan kynnyksen 
käytännöntuen 

tarjoaminen

Kontaktin luominen 
perheeseen heidän 

olosuhteensa 
huomioiden



30 

 

Kolmantena alaluokkana on ”Tietämys tarjolla olevasta vertaistuesta ja sen tarjoaminen”. 

Tarjolla olevasta vertaistuesta on hyvä tietää, sillä vähävaraisten perheiden äidit ovat 

kokeneet sen hyväksi. Se on ollut usein heidän itsensä löytämää tai tukijärjestelmien 

kautta. (Vuori – Åstedt-Kurki 2010.) 

Neljännes alaluokka on ”Matalan kynnyksen käytännöntuen tarjoaminen”. Matalan kyn-

nyksen käytännöntuki auttaa vanhempien luottamuksen saavuttamista, perustarpeiden 

täyttymistä sekä kotiin liittyvien asioiden järjestystä. Käytännöntuki voi olla kotiaska-

reissa avustamista, ylläpitoa, sosiaalietuuksien hakemista tai muissa raha-asioissa 

avustamista. Se koetaan tärkeänä, mutta sen tulee olla tasapainossa muiden toimintojen 

välillä, sillä liiallinen keskittyminen käytännön ongelmiin voi estää edistymistä seuraaviin 

vaiheisiin perheen tukiprosessissa. (Rots-de Vries ym. 2011.) 

Viides alaluokka on ”Kontaktin luominen perheeseen heidän olosuhteensa huomioiden”. 

Huono-osaisimmat perheet voivat olla hyvin vaikeasti tavoiteltavissa, joten perheitä tulisi 

tavoitella heidän arjen olosuhteistaan pidemmälle ulottuvin eri keinoin, kuten kotoa, ka-

dulta, koulunpihalta sekä soittamalla. (Rots-de Vries ym. 2011.) 

6.2.2 Työntekijän ominaisuudet 

Työntekijän ominaisuudet jakautuu kahteen eri alaluokkaan (kuvio 8). Siihen sisältyy 

työntekijän persoonallisuuteen liittyvät tekijät sekä ammatillinen osaaminen. 

 

Kuvio 8. ”Työntekijän ominaisuudet” alaluokat. 

Työntekijän luonteenpiirteisiin ja asenteisiin liittyvät perheiden inhimillinen ja ystävällinen 

kohtelu sekä perheiden kohtaaminen aidosti (Vuori – Åstedt-Kurki 2013; Vuori-Åstedt-

Kurki 2010; Mäkinen – Hakulinen 2016). Terveydenhuollon ammattilaiselle ominaista on 

sitoutuminen perheisiin ja sitkeys saavuttaa asioita perheiden hyödyksi. Vaarana on tai-

pumus tarjota neuvontaa ja apua liian aikaisin, jolloin vanhemmilla voi ilmetä vastarintaa 

yhteistyötä kohtaan. (Rots-de Vries ym.  2011.) 

Työntekijän ominaisuudet

Työntekijän 
luonteenpiirteet ja 

asenteet

Työntekijän 
osaaminen ja 

pätevyys
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Työntekijän osaamiseen ja pätevyyteen liittyvät mielenterveysosaamisen lisääminen 

sekä ehkäisevään perhetyöhön ja pienryhmätoimintaan panostaminen. Tärkeää on 

myös varhainen puuttuminen vanhempien tai työntekijän lievään huoleen. (Halme ym. 

2014a.) Keskeisenä neuvontametodina ovat ratkaisukeskeiset menetelmät. Menetelmät 

eivät voi kuitenkaan rajoittua vain yhteen menetelmään, sillä perheet ja ongelmat ovat 

erilaisia. Olennaisempana on useampien metodien käyttö perheen ja perheiden tilanteen 

mukaan sekä tuen käytännönläheisyys. Terveydenhuollon ammattilaisella tulee olla 

myös tietoisuutta terveyden- ja sosiaalihuollon järjestelmistä, jotta hän pystyy ohjaamaan 

perheitä oikeille tahoille. Perheiden ongelmien laajan kirjon vuoksi on tärkeää tietää eri-

laiset vaihtoehdot ja mahdollisuudet perheiden tukemiseksi. Terveydenhuollon ammatti-

lainen tarvitsee pätevyyttä myös organisoida tahojen välistä yhteistyötä ja hoidon koor-

dinointia. Hänellä on hyvä olla kyky järjestää neuvotteluja hoidon sekä palveluntarjoajien 

välille. Tärkeää on myös kyky käsitellä tahojen näkökulmien välisiä ristiriitoja sekä puol-

taa perheiden näkökulmia. (Rots-de ym. 2011.) 

6.2.3 Osallistava yhteistyösuhde ja kumppanuus 

Osallistava yhteistyösuhde ja kumppanuus jakautuu kahteen alaluokkaan ”Osallisuuden 

tukeminen” ja ”Kumppanuus ja yhteistyö perheen kanssa”. Osallisuuden tukemisessa 

tärkeää on perheen osallisuuden maksimointi (Rots-de Vries ym. 2011). Vanhempien 

osallisuutta ja toimivaa yhteistyötä voidaan vahvistaa tukemalla vanhempien pärjäämistä 

perheen arjessa sekä lisäämällä vanhempien vaikutusmahdollisuuksia ja päätöksente-

koa palvelutilanteessa sekä laajemmin palveluissa (Halme ym.  2014). Yhteistyö päätök-

senteossa sekä vanhempien vaikutusmahdollisuuksien huomiointi edistävät myös voi-

maantumisen tunnetta. Tärkeää on vanhempien vaikutusmahdollisuuksien pitäminen 

merkityksellisinä ja antaa paino-arvoa heidän näkemyksilleen. (Vuorenmaa ym. 2016.) 

Osallisuutta voidaan tukea myös tukemalla vanhempien valmistautumista etukäteen laa-

joihin terveystarkastuksiin (Mäkinen – Hakulinen 2016). 

Toimiva yhteistyö työntekijöiden ja vanhempien välillä auttaa riittävää avunsaantia ja pal-

veluiden saatavuutta (Halme ym. 2014). Kumppanuus yhteistyösuhteessa edistää per-

heiden osallisuutta (Halme ym. 2014a). Tärkeää yhteistyösuhteen etenemisessä on 

työntekijän ja perheen yksimielisyys heränneistä huolista (Rots-de Vries ym. 2011). 
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6.2.4 Palveluiden koordinointi ja tiedottaminen 

Palveluiden koordinointi ja tiedottaminen jakautuu alaluokkiin ”Palveluiden saavutetta-

vuudesta huolehtiminen” ja ”Riittävä tiedottaminen palveluista ja toiminnoista”. Vanhem-

pien riittävään avunsaantiin vaikuttaa saavutettavien palvelujen koordinointi. Palveluiden 

saavutettavuus edistää myös lapsen asioiden koordinointia. Olennaisena ovat omahoi-

tajan tai vastuuhenkilön nimeäminen lapselle, lapsen ja perheen tarvitseman erityisasi-

antuntemuksen tuominen lapsen kehitysympäristöön, yksilöllisten palvelusuunnitelmien 

laatiminen, lapsen lähiverkoston huomiointi sekä perheen käyttämien palveluiden kokoa-

minen yhteen. (Halme ym. 2014.) Varsinkin eri tahojen tarjoamien palveluiden yhteen-

sovittaminen on tärkeää (Halme ym. 2014a). Perheiden siirtyessä toiselle palveluntarjo-

ajalle tulee ehkäistä perheiden ”katoamista” siirtymisen aikana ja kannustaa hoitomyön-

tyvyyttä (Rots-de Vries ym. 2011). Riittävä tiedottaminen ja vanhempien tiedonsaanti 

palveluista ja toiminnoista edistää yhteistyötä ja osallisuutta (Halme ym. 2014). Riittävä 

tiedonsaanti lapsiperhepalveluissa edistää myös voimaantumista (Vuorenmaa ym. 

2016). 

6.2.5 Monialainen yhteistyö perheen hyvinvoinnin edistämiseksi 

Monialainen yhteistyö perheen hyvinvoinnin edistämiseksi sisältää kaksi alaluokkaa ”Yh-

teistyö muiden tahojen kanssa” sekä ”Moniammatillisuus”. Moniammatillinen työryhmä 

sekä tapaamiset yhdessä perheen kanssa edistävät perheille sopivan tuen saantia. Tär-

keää on myös tiiviimpi yhteistyö muiden organisaatioiden ja toimialojen kanssa kuin vain 

oman. Lisäksi yhteiset periaatteet eri toimialojen välillä edistävät yhteistyön sujumista. 

(Halme ym. 2014a.) Olennaista on siltojen rakentaminen perheen ja tuentarjoajien välille. 

Yhteistapaamisissa tuen tarjoajien ja perheen kanssa voidaan sopia yhdessä mitä apua 

ja tukea perhe tarvitsee sekä perheen osallisuudesta jatkotoimenpiteisiin. (Rots-de Vries 

ym. 2011.) 

7 Pohdinta 

7.1 Yhteenveto ja päätelmät 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli siis kuvailla miten lapsiperheiden syrjäytyminen näkyy 

terveydenhuollossa sekä miten terveydenhoitaja voi ehkäistä lapsiperheiden syrjäyty-
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mistä.  Syrjäytyneillä tai syrjäytymisriskin perheillä näyttää olevan terveysalan näkökul-

masta ongelmia tiedon saannissa, esteitä tuen hakemisessa ja saannissa, epäluotta-

musta terveyspalveluihin ja tukeen sekä osallisuuden puutetta. Lisäksi terveydenhuollon 

työntekijöillä on vaikeuksia ottaa koko perheen huolia puheeksi sekä yhteistyösuhteen 

rakentaminen perheen kanssa voi olla haastavaa. Terveydenhoitajana toimiessa olen-

naisena syrjäytymisen ehkäisyssä ovat yksilöllisen ja perhelähtöisen tuen tarjoaminen, 

työntekijän ominaisuudet (luonteenpiirteet, asenteet, osaaminen ja pätevyys), osallistava 

yhteistyösuhde ja kumppanuus, palveluiden koordinointi ja tiedottaminen sekä monialai-

nen yhteistyö perheen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kokosin kuvioon 9 koko opinnäyte-

työn perusteella muodostuneen käsityksen lapsiperheiden syrjäytymisestä ja sen eh-

käisystä. Syrjäytymisen näkyvyys terveysalalla tuntuu katsauksen perusteella esiintyvän  

ennen kaikkea haasteina terveyspalveluihin osallistumisessa. 

Taustatekijöistä nousi erityisesti esiin köyhyys, niin teoriaviitekehyksen kuin katsauksen-

kin pohjalta. Isola – Turunen – Hiilamo (2016) kertovat tutkimuksessaan Miten köyhät 

selviytyvät Suomessa, että köyhyyteen liittyvää ahdinkoa on tutkittu monesta eri näkö-

kulmasta, joka voi selittää sen miksi köyhyys on keskeisenä myös tässä katsauksessa. 

Heidän tutkimuksessaan nousi myös esille köyhyyden aiheuttama taloudellinen vaihto-

ehdottomuus sekä huoli ja stressi toimeentulosta. Lisäksi siinä nousi vaikeudet vastaan-

ottaa apua leimaantumisen ja häpeän pelosta. Nämä tulivat esille myös kirjallisuuskat-

saukseen valikoituneiden Vuori – Åstedt-Kurki (2010; 2013) tutkimusten saralta. Isola 

ym. (2016) tutkimuksessa tuli kanssa ilmi, että tunne kohdatuksi tulemisesta sosiaali- ja 

terveydenhuollossa edesauttaa selviytymistä. Tässä kirjallisuuskatsauksessa Mäkinen – 

Hakulinen (2016) totesivat, että kohdatuksi tulemisen tunne oli yhteydessä osallisuuden 

tunteeseen.  

Teoriaviitekehyksessä ja kirjallisuuskatsauksesta nousi erityisesti esiin myös yksinhuol-

tajuus syrjäytymisen tekijänä (Vauhkonen ym. 2017; Kaikkonen ym. 2014: 155; Vuori – 

Åstedt-Kurki 2010; Lin – Seo 2017; Rots-de Vries  ym. 2011). Siihen voivat liittyä teo-

riaviitekehyksessäkin mainitut yksinhuoltajien toimeentuloon liittyvät hankaluudet sekä 

yksinhuoltajien pienituloisuuden jyrkkä kasvu (Salmi – Lammi-Taskula – Sauli 2014: 87; 

Karvonen – Salmi 2016), köyhyyden vaikutusten ollessa keskeinen syrjäytymiseen liit-

tyvä tekijä. Huomattavaa on myös se, että mielenterveysongelmien riski lapsilla korostuu 

yksinhuoltajaperheessä (Paananen – Gissler 2014: 212). Yksinhuoltajaperheiden koh-

taamiseen ja tuen tarpeisiin tulisi mahdollisesti kiinnittää enemmän huomioita, jotta hy-

vinvointierot tasaantuisivat. 
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Kuvio 9. Kokoava käsitys lapsiperheiden syrjäytymisestä ja sen ehkäisystä. 

Perheillä laaja kirjo ongel-
mia 
 
Syrjäytymisessä keskeistä 
huono-osaisuuden kasautu-
minen eli se on monen teki-
jän summa! 
 
Tekijät voivat olla myös tois-
tensa syitä tai seurauksia -> 
Huono-osaisuuden kierre 

Syrjäytyneet lapsiperheet terveydenhuollon asiakkaina 
 
Ongelmat tiedon saannissa 
 Tiedon hyödyntämisen vaikeus 
 Tiedonpuute 
 
Tuen hakemisen ja saannin esteet 
 Halu selviytyä itse, jotta ei erotu muista 
 Tuen saannin hankaluus 
 Tuen yksiulotteisuus 
 Tuen hajanaisuus 
 
Epäluottamus terveyspalveluihin ja tukeen 
 Luottamuspula työntekijöihin 
 Leimaantumisen pelko 
 
Osallisuuden puute 
 Osattomuus päätöksenteossa 
 Osallisuus laajoihin terveystarkastuksiin vaihtelevaa 
 Osallisuuden tukemattomuus palvelussa ja palvelujärjestelmässä 
 
Työntekijän hankaluudet ottaa koko perheen huolet puheeksi 
 Vanhempiin liittyvät huolet vaikeimpia ottaa puheeksi 
 Valmiuksien ja toimintatapojen puutteellisuus huoliin puuttumisessa 
 
Yhteistyösuhteen rakentamisen pulmat 
 Kumppanuutta enemmän lapsen kanssa kuin perheen 
 Ongelmat kontaktin luomisessa ja ylläpitämisessä 

Syrjäytymiseen vaikutta-
vien tekijöiden ylisukupol-
visuus 

Huono-osaisuuden tekijät 
voivat aiheuttaa 
 
Toimeentuloon liittyvää 
stressiä ja ”jaksamisen pak-
koa”, voimaantumisen tun-
teen vähäisyyttä ja sosiaa-
lista eristäytymistä 

 

Olennaista lapsiperheiden syrjäytymi-
sen ehkäisyssä 

Yksilöllisen ja perhelähtöisen tuen tarjoa-
minen 

Työntekijän ominaisuudet (luonteenpiir-
teet, asenteet, osaaminen ja pätevyys) 

Osallistava yhteistyösuhde ja kumppa-
nuus 

Palveluiden koordinointi ja tiedottaminen 

Monialainen yhteistyö perheen hyvin-
voinnin edistämiseksi 

Lapsiperheiden syrjäytymiseen vaikuttavia tekijöitä 
 
 Sosioekonominen asema: köyhyys, toimeentulo, 
(pitkäaikainen) työttömyys, alempikoulutus/koulupudok-
kuus, osallistumattomuus yhteiskuntaan ja vaikutusmah-
dollisuuksiin. 
 Perheen elinolot ja lasten kasvuympäristö 
 Perheen sisäiset tekijät ja sukupolvelta toiselle periy-
tyvät sosiaaliset, henkiset, aineelliset sekä kulttuurilliset 
voimavarat elämänhallintaan 

◦ Ongelmat varhaisessa vuorovaikutuk-
sessa 

◦ Vanhemmuuteen liittyvä stressi 
◦ Maahanmuuttajaperheet 
◦ Yksinhuoltajuus 
◦ Suuri perhe 
◦ Äidin heikko terveys, koulutus ja emotio-

naalinen terveys 
 

 Elämän muutosvaiheet 
 Sosiaalinen verkosto 
 Sosiaali- ja terveyspalvelut ja niistä saatu hyöty 
 Huono terveys 
 Mielenterveys- ja päihdeongelmat 
 Kehityshäiriöt (ADHD, kehitysvamma) 
 Lastensuojelun asiakkuus 
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Huono-osaisuuden taustatekijöistä nousi uutena teoriapohjaan viitattuna maahanmuut-

tajaperheet. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivulla kuvataan maahan-

muuttajien syrjäytymisriskiä moninkertaiseksi verrattuna kantaväestöön, erityisesti vaa-

rassa ovat perheelliset maahanmuuttajanaiset. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.) 

Lapsiperheiden osallisuudesta terveyspalveluissa syntyi ristiriitaa, sillä katsauksessa 

Mäkinen – Hakulinen (2016) mukaan matalammin koulutetuilla vanhemmilla on vahvem-

paa osallistumista palvelutilanteessa kuin korkeammin koulutetuilla. Kuitenkin muiden 

katsauksessa olevien aineistojen mukaan vanhemmilla on haasteita päätöksenteossa ja 

osallisuudessa sekä esimerkiksi Vuori-Åstedt (2010; 2013) mukaan vähävaraisilla lapsi-

perheillä ja äideillä on epäluottamusta terveyspalveluihin. Ristiriitaan on voinut vaikuttaa 

se, että Mäkinen – Hakulinen (2016) tutkimukseen osallistuneet perheet olivat keskimää-

rin hyvinvoivempia  ja toisaalta matala koulutus on vain yksi syrjäytymisen riskitekijä, 

joka ei välttämättä tarkoita syrjäytymistä. Mäkinen – Hakulinen (2016) kuitenkin kertovat, 

että tulos osoittaa lastenneuvolan parhaimmillaan vahvistavan vanhempien osallisuutta. 

On siis myös mahdollista, että tutkimukseen osallistuneilla perheillä osallisuuden tuke-

minen on toteutunut. 

Kirjallisuuskatsauksessa nousi esiin erityisesti vanhempien vaikutukset perheen ja las-

ten syrjäytymiseen ja hyvinvointiin. Mäenpää – Orman – Mäki – Rantamaa (2018) tutki-

muksessa vanhemmuuden tukemisesta työntekijöiden näkökulmasta painotettiin ennal-

taehkäisyn ja oikea-aikaisen tukemisen tärkeyttä lasten ja lapsiperheiden ongelmien 

syntymisen ja vaikeutumisen ehkäisyssä. Siinä esiintyi samoja teemoja kuin tässä kat-

sauksessa, mm. työntekijöiden tietämättömyys kunnan eri palveluista ja niiden sisällöstä, 

palveluiden toimimattomuus sekä eri tahojen yhteistyön ja tiedon kulun ongelmat. Lisäksi 

esimerkiksi huolten puheeksi ottaminen ja varhainen puuttuminen nousi esille; myös pa-

risuhteen tukeminen tässä tutkimuksessa koettiin haastavaksi. Vanhempien osallistami-

nen osoittautui olennaiseksi osaksi tukemista. Lisäksi siinä nousi samoina teemoina 

esille moniammatillisen työskentelyn tärkeys sekä erilaisten ryhmien ja vertaistukiryh-

mien järjestäminen. Vertaistuki on myös Jantusen (2010: 94, 97) mukaan tärkeää ma-

sentuneen ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten voimaantumisessa ja osallistami-

sessa. Hänen mukaansa sitä tulisi hyödyntää ammatillista tukea täydentävänä tukena. 

Tuloksista ilmeni tuen saamisen esteitä sekä matalan kynnyksen tuen ja moniammatilli-

suuden tärkeys osana syrjäytymisen ehkäisyä. Suikkalan ja Laineen artikkelissa ilmeni 

hyvin samanlaisia asioita kuin tässä kirjallisuuskatsauksessa, vaikka se ei keskitykään 
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pelkästään lapsiperheisiin. He esimerkiksi painottavat potilaan kokonaistilanteen ymmär-

tämistä, varhaista puuttumista ja puheeksi ottamista tärkeänä terveyseroihin vastaami-

sessa. Myös palveluohjaus ja siihen liittyvät yhtenevät ohjeet ja toimintamallit ovat tär-

keitä. Moniammatillinen yhteistyö on olennaista työskenneltäessä haavoittuvassa ase-

massa olevien potilaiden kanssa. Artikkelin mukaan erityisesti potilaat, joilla on fyysisten 

sairauksien lisäksi psykososiaalisia ongelmia, eivät välttämättä saa apua terveyskeskus-

päivystyksestä, sillä työntekijä ei mahdollisesti osaa auttaa syrjäytymisriskin potilaita tai 

siihen ei ole käytännön mahdollisuuksia. (Suikkala – Laine 2010: 195–196, 201–204.) 

Siihen voi vaikuttaa mielenterveysosaamisen tarve, joka nousi esiin tässä kirjallisuuskat-

sauksessa lapsiperheiden ongelmiin puuttumisessa. Myös Vuokila-Oikkonen – Läksy 

(2010: 243–253) korostavat artikkelissaan mielenterveystyön osaamista perustervey-

denhuollossa tärkeänä osana syrjäytymisen ehkäisyä. Siinäkin korostuvat moniammatil-

linen yhteistyö ja vastavuoroinen vuorovaikutus. 

Kirjallisuuskatsauksessa Vuori – Åstedt-Kurki (2010) tutkimuksen mukaan perheet koki-

vat, että tukea saa, jos on yhteistyöhalukas. Myös Rots-de Vries (2011) tutkimuksessa 

ilmeni, että vanhempien tuli olla samaa mieltä ilmenneistä huolista, jotta tukiprosessissa 

voitaisiin edetä ja vakavien huolien esille ottaminen toi myös haastetta yhteistyösuhteen 

kehittämiselle. Katsauksessa tuli esille myös koko perheen, erityisesti vanhempiin liitty-

vien huolten puheeksi ottamisen vaikeudet, sekä varhainen puuttuminen jo lievään huo-

leen (Halme ym. 2014a). Herää kysymys, jäävätkö yhteistyöhaluttomat silloin ilman tu-

kea. Kyseessä on kuitenkin myös pienten lasten hyvinvointi, jotka eivät voi tehdä vielä 

ikänsä puolesta itsenäisiä päätöksiä. Toisaalta ketään ei voi pakottaa tuen saamiseen, 

sillä se rajoittaisi itsemääräämisoikeutta. Tämä voisi olla yhdenlainen mekanismi perhei-

den syrjäytymisen kehittymiseen, jolloin he jäävät tuen ulkopuolelle. 

Perheiden tuen tarpeiden arviointiin ja käsittelyyn löytyy materiaalia esimerkiksi Laaja 

terveystarkastus: Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuol-

toon -oppaasta (Hakulinen-Viitanen – Hietanen-Peltola – Hastrup – Wallin – Pelkonen 

2012) sekä Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa (2017) -

menetelmäkäsikirjasta. Molemmista oppaista löytyy paljon samankaltaisuuksia opinnäy-

tetyössäni ilmeneville terveydenhoitajan keinoille ehkäistä syrjäytymistä. Esimerkiksi op-

paissa painotetaan perheiden yksilöllistä ja perhelähtöistä tuen tarpeiden arviointia ja 

tukemista sekä perheiden osallistamista, eli juuri niitä samoja teemoja mitä tässä kat-

sauksessa muodostui. Tämä saa pohtimaan, onko käytännössä varsinaisesti syrjäyty-

miseen kohdistuvaa ehkäisevää toimintaa vai kattaako ylipäätään neuvolassa tapahtuva 
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tuen tarpeen arviointi ja antaminen myös syrjäytymisen ehkäisyn. Voisi ajatella, että var-

hainen ongelmien tunnistaminen ja tuen tarjoaminen tiettyyn asiaan samalla ehkäisee 

myös syrjäytymistä, sillä syrjäytymiseen liittyy monta riskitekijää. Esimerkiksi mielenter-

veys- ja päihdeongelmat ovat yksi syrjäytymisen riskitekijä. Kun tarjotaan apua näihin 

liittyviin ongelmiin, voidaan samalla ehkäistä syrjäytymisen kehittymistä. 

Syrjäytymisvaarassa olevien perheiden kanssa työskentely tai syrjäytymisen ehkäisy ei 

ole yksiselitteinen asia. Se on yhtä monialainen kuin syrjäytyminen käsitteenä. Se on 

myös yhtä monialainen kuin erilaisten perheiden ja heidän yksilöllisten tilanteiden kirjo. 

Se vaatii monenlaista osaamista, taitoa ja menetelmiä, sekä myös rakenteellista palve-

luiden toimivuutta. Terveydenhoitajalla tulee olla herkkyyttä ja rohkeutta kohdata syrjäy-

tymisriskin perheitä sekä kykyä käsitellä ristiriitoja yhteistyösuhteen kehittämisessä. Tär-

keää on osallistaa vanhempia palveluissa sekä päätöksenteossa koskien heidän omaa 

elämäänsä. Keskeisenä on myös perheiden voimavarojen löytäminen ja voimaannutta-

minen. Terveydenhoitajan tulee kohdata perheet avoimesti ja tuomitsematta, ehkäisten 

perheiden epäluottamuksen ja pelkojen syntymistä ja siten tuen ulkopuolelle jäämistä. 

7.2 Eettisyys ja luotettavuus 

Eettisyys tulee huomioida tutkimuskysymyksen muotoilussa sekä tutkimusetiikkaa tulee 

noudattaa kaikissa kirjallisuuskatsauksen vaiheissa (Kangasniemi ym. 2013). Olenkin 

pyrkinyt muotoilemaan tutkimuskysymykset niin, että ne olisivat mahdollisimman tark-

koja verrattuna tavoitteisiin ja niihin vastaaminen olisi kuitenkin mahdollista. Olen pyrki-

nyt toimimaan myös tiedonhaussa, tutkimusten arvioinnissa ja tulkitsemisessa tarkasti ja 

huolellisesti. Aina viitatessani eri tutkimuksiin, olen merkinnyt lähdeviitteet rehellisesti ja 

asianmukaisesti koulumme kirjallisten ohjeiden mukaan. (Tutkimuseettinen neuvottelu-

kunta 2012.) Tein suunnitelma- ja raportointivaiheessa Turnitin -plagiointi tarkastuksen, 

jotta voin todentaa opinnäytetyön olevan minun tekemä. 

Yritin olla valikoimatta tutkimuksia tai niiden sisältöä omien arvojen tai mielipiteiden mu-

kaan, jotta kirjallisuuskatsauksen tulokset olisivat rehellisiä ja oikeudenmukaisia (Tutki-

museettinen neuvottelukunta 2012). Luotettavuuden ja eettisyyden toteutumisen tukena 

toimi esimerkiksi tutkimusten mukaanottokriteerit. Mukaanottokriteerien, esimerkiksi al-

kuperäistutkimusten käyttö ja niiden tuoreuden huomiointi lisäävät tulosten luotettavuutta 

(Niela-Vilén – Kauhanen 2015: 26; Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2013: 93). Kielten 
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rajaus suomeksi ja englanniksi supistaa erilaisten tulosten löytymistä ja siten kirjallisuus-

katsauksen luotettavuutta ja eettisyyttä. Toisaalta oman kielitaidon mukainen tutkimus-

ten tulkinta lisää luotettavuutta. Muiden kielien kääntäminen ja tulkitseminen, jotka eivät 

kuulu omaan osaamisalueeseen, voivat vääristää eri tutkimusten sanomaa ja tuloksia. 

(Niela-Vilén – Kauhanen 2015: 26–27.) Uusinta tiedonhaulla varmistin hakusanojen tois-

tettavuuden ja sitä kautta luotettavuutta. Tutkimusartikkelit tallensin kotikoneelleni tai ko-

pioin ne kirjaston materiaaleista Kopioston sääntöjen mukaisesti (Kopiosto). 

Luotettavuutta, varmuutta ja riippuvuutta (dependability) lisää esimerkiksi se, että ulko-

puolinen henkilö tarkastaa tutkimusprosessin toteutumisen, tutkija ottaa huomioon tutki-

mukseen ennustamattomasti vaikuttavat tekijät sekä tutkimus on tehty tieteellisen tutki-

muksen yleisesti ohjaavin periaattein (Tuomi – Sarajärvi 2013: 138–139). Opinnäytetyön 

prosessia tukemassa ja tarkastamassa oli opinnäytetyöni ohjaaja sekä työpajojen opet-

tajat. Opinnäytetyössä noudatin tutkimuseettisen neuvottelukunnan periaatteita ja siinä 

käytetyt menetelmät perustuivat kuvailevan kirjallisuuskatsauksen menetelmiin, jotka pe-

rustelin kirjallisuuden avulla (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012; Kangasniemi 

2013). Kirjallisuuskatsausprosessin runkoa seuraamalla katsaus eteni järjestelmällisesti 

ehkäisten sivupoluille ajautumista (Kangasniemi ym. 2013). Huomioin opinnäytetyötä 

tehdessäni oman taustani ja sen vaikutuksen opinnäytetyön tekemiseen. Esimerkiksi 

aiempi taustani lastenhoitajana päiväkodissa on toisaalta ollut vahvuus; aihe on ollut ää-

rimmäisen mielenkiintoinen ja mielekäs tehdä ja käsitystä lapsiperheiden hyvinvoinnista 

on ollut jo jonkin verran. Toisaalta työkokemus on voinut huomaamattani ohjata katsauk-

sen tekemisessä. Aineistolähtöisessä tutkimuksessa voi olla vaarana sen ohjautuminen 

tutkimuksen tekijän ennakkoluulojen mukaan sekä esimerkiksi tutkijan taustalla voi olla 

vaikutusta puolueettomuuteen tai siihen miten hän havainnoi (Tuomi – Sarajärvi 2013: 

96, 136). Tätä ehkäisin seuraamalla tarkasti käytettyä menetelmää ja sisällönanalyysin 

periaatteita.  

Uskottavuutta tai vastaavuutta (credibility)  lisäsin opinnäytetyön tulosten vertailulla al-

kuperäistutkimusten tuloksiin, jotta näkee miten ne vastaavat toisiaan. Arvioin alkupe-

räistutkimusten vastaavuutta tutkimuskysymyksiin jo tutkimusten valinnan aikana sekä 

niiden yleistettävyyttä ja luotettavuutta. (Tuomi – Sarajärvi 2013: 138–139.) Myös tutki-

musten keskinäisellä sekä laajempaan viitekehykseen vertailulla oli tarkoitus lisätä tulos-

ten luotettavuutta. Tutkimusten arviointi useammassa vaiheessa auttoi ohjaamaan kir-

jallisuuskatsausta tutkimuskysymysten vastaamiseen ja asianmukaisten tulosten löyty-
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miseen. (Niela-Vilén – Kauhanen 2015: 28–30.) Varsinkin kun tein työn yksin, kävin tut-

kimukset  ja sisällönanalyysin läpi useampaan kertaan, jotta tähän liittyvät riskit vähen-

tyisivät. 

Tulosten siirrettävyys (transferability) näkyy siten, että opinnäytetyön tulokset ovat mah-

dollisia siirtää samantyyppiseen ympäristöön, kuten muiden lapsiperheiden kanssa työs-

kentelevien ympäristöön. Vakiintuneisuutta (confirmability) lisäsivät ulkopuoliset arvioi-

jat, joita olivat opinnäytetyön ohjaajan lisäksi toinen opettaja sekä opponentti vertaisar-

vioijana. Vahvistettavuutta (myös confirmability) lisäsi aineistolähtöinen ote ja niiden tau-

lukointi, jolloin lukija pystyy näkemään ja arvioimaan miten olen päätellyt tulokset. Vah-

vistettavuutta lisäsi myös se, että vertailin tuloksia muihin vastaaviin ilmiöihin. (Tuomi – 

Sarajärvi 2013: 138–139.) Myös Kyngäs ym. (2011) mukaan luotettavuutta lisää mah-

dollisimman tarkka analyysin ja sen prosessin raportointi. Tulosten ja aineiston välillä 

oleva yhteys tulee säilyä ja taulukoiden avulla tämä on helpommin nähtävissä sekä hal-

littavissa. Tulosten julkistamisessa tiedotin kaikista saamistani tuloksista avoimesti vali-

koimatta saamiani tuloksia (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012). 

Tulosten luotettavuuden haasteena on, että monissa löytämissäni tutkimuksissa oli ra-

joitteena alhainen vastausprosentti. Tämä mahdollisesti johtuu siitä, että huono-osaisim-

mat eivät välttämättä halua vastata kyselyihin tai haastatteluihin. Mahdollisesti samai-

sesta syystä osassa tutkimuksista vastaajina olivat enimmäkseen paremmin voivat ja 

korkeammin koulutetut vanhemmat. Se estää näkemästä varsinaista kuvaa kaikista 

huono-osaisimpien tilanteesta ja heidän siihen liittyvistä näkemyksistä. 

Haasteena on myös se, ettei syrjäytymisen käsitettä oikein käytetä tutkimuksissa, joten 

kaikki opinnäytetyöhön valitut tutkimukset eivät suoranaisesti käsittele syrjäytymistä. 

Epäilen sen johtuvan mahdollisesti leimaantumisen ehkäisemisestä. Tästä syystä jou-

duin käyttämään luovuutta tutkimusten löytämisessä ja valitsemisessa. Kuitenkin kirjalli-

suuskatsauksessa käytetyt tutkimukset olivat teoriaviitekehyksen avulla valittuja, jotta ai-

neistolähtöisyys säilyisi ja ne olisivat yhteydessä opinnäytetyön aiheeseen. Myös syrjäy-

tymiseen liittyviä käsitteitä on useita, kuten huono-osaisuus, haavoittuvuus, moni-ongel-

maisuus, hyvinvointi- ja terveyserot, huonovointisuus, eristäytyneisyys ja niin edelleen. 

Jos resursseja olisi ollut enemmän, olisin voinut paneutua syvemmin näihin syrjäytymi-

seen liittyviin käsitteisiin ja sitä kautta saanut syvennettyä opinnäytetyön aihetta. 
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Tulosten luotettavuuteen on saattanut vaikuttaa myös se, etten tiedonhaussa käyttänyt 

erillisiä hakusanoja tutkimuskysymystä kohden. Kuitenkin hakusanat ovat kattaneet mo-

lempien tutkimuskysymysten teemat. Käytin hakusanana myös osallis* eli osallisuuteen 

liittyvät asiat ovat voineet tätä kautta korostua katsauksen tuloksissa. Hakusanana se oli 

kuitenkin noussut teoriaviitekehyksestä ja ollut vaihtoehtoisena sanana tiedonhaussa.  

Induktiivisessa sisällönanalyysissa aiemman teorian ei tulisi vaikuttaa aineiston analy-

sointiin tai siihen liittyvään prosessiin. Koska olen hyödyntänyt teoriaviitekehystä tiedon-

haussa ja aineiston valinnassa, ei voida väittää opinnäytetyön toteutuneen täysin induk-

tiivisen sisällönanalyysin mukaisesti. Toisaalta tarkoituksena olikin vain hyödyntää in-

duktiivisen sisällönanalyysin periaatetta työssä. Itse sisällönanalyysi on toteutunut vali-

tun aineiston mukaisesti. 

Kirjallisuuskatsauksen avulla muodostuneet ylä- ja alaluokat kulkevat jonkun verran 

päällekkäin toistensa kanssa, käsitteiden ollessa hyvin läheisiä keskenään. Esimerkiksi 

yhteistyö voidaan rinnastaa kumppanuuteen, toisaalta kumppanuus voidaan rinnastaa 

osallisuuteen, sillä siinä vanhempi on osallistuvana tekijänä ja vaikuttajana yhteistyösuh-

teessa. Vaikka pyrin tekemään ryhmittelyn aineistolähtöisyyden mukaisesti, voi joku toi-

nen mahdollisesti päätellä muodostuvat luokat eritavalla. 

7.3 Jatkotyöskentelyehdotukset ja sovellusmahdollisuudet 

Tätä opinnäytetyötä voi käyttää suuntaa-antavana materiaalina syrjäytymisriskejä omaa-

vien perheiden tunnistamiseksi terveydenhuollossa ja mitä tulisi huomioida tuen tarjoa-

misessa. Sen myötä ilmeni myös tarvetta lisätutkimuksille sekä kehittämistarpeita lapsi-

perheiden kanssa työskenteleville terveysalan työntekijöille. 

Alle 6 -vuotiaiden lasten lapsiperheiden syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä tutkimuksia oli 

hyvin harvassa sekä eri aihealueisiin ripoteltuja. Syvempään aiheen tarkasteluun olisi 

hyvä tehdä laajempi katsaus, sillä aika- ja työskentelyresurssien takia tämä kirjallisuus-

katsaus jäi hieman pinnalliseksi, erityisesti terveydenhoitajan keinot ehkäistä syrjäyty-

mistä. Toisaalta lastenneuvolan ollessa suuressa osassa lapsiperheiden syrjäytymisen 

ehkäisyssä, olisi hyvä tehdä myös empiirisiä tutkimuksia, jotta saataisiin tarkempi kuva 

miten syrjäytyminen näkyy lastenneuvolassa ja mitä keinoja siellä on varsinaisesti syr-

jäytymisen ehkäisyyn. Syrjäytymiseen liittyvän tutkimuksen haasteena on kuitenkin eet-
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tiset pulmat, kuten leimaantumisen vaara. Kaikista huono-osaisimmat perheet eivät vält-

tämättä osallistu tutkimuksiin, joka voi johtua leimaantumisen lisäksi myös ylipäätään 

osallisuuden puutteesta. Syrjäytymiseen liittyvässä tutkimuksessa tulisi siis erityisesti 

kiinnittää huomiota tutkimusasetelmaan ja sen eettisiin kysymyksiin, jotta huono-osai-

simmatkin voitaisiin tavoittaa. 

Katsauksessa nousi esiin pidemmälle ulottuva huono-osaisten perheiden tavoittaminen 

ja erilaisia keinoja siihen olisi hyvä kehittää. Terveydenhoitajan ammatillisiin osaamis-

alueisiin kuuluukin etsivä terveydenhoitajatyö, joka tarkoittaa, että terveydenhoitajan tu-

lisi löytää ja tukea syrjäytymisvaarassa olevia asiakkaita, perheitä ja yhteisöjä (Haarala 

2014). Terveydenhoitajan ei välttämättä ole mahdollista resurssien vuoksi lähteä tavoit-

tamaan perheitä heidän arjen olosuhteistaan, kuten kotoa tai kaduilta. Syrjäytymisen eh-

käisyssä terveysalalla voisi hyödyntää esimerkiksi teknologiaa, sillä sen avulla voitaisiin 

laajentaa perheiden tavoittamismahdollisuuksia (Downing – Best – Campbell – Hesketh 

2016). Myös artikkelissa Vanhemmuuden tukeminen lapsi- ja perhepalveluiden työnte-

kijöiden kuvaamana mainitaan, että sähköisiä palveluita ennaltaehkäisevän ja varhaisen 

tuen lapsi- ja perhepalveluissa käytetään vielä vähän. Lasten ja lapsiperheiden kanssa 

työskentelevät kokevat kuitenkin sähköiset palvelut, kuten vertaisryhmätoiminnan, verk-

kokysymyspalstan ja nettivastaanoton sellaisiksi, joita he voisivat itsekin hyödyntää työs-

sään. Olemassa on jo valtakunnallisia sähköisiä palveluita, mutta niitä on vaikea löytää, 

eikä työntekijäkään välttämättä ole niistä tietoinen. Vaihtoehtoiset tavat palveluiden tar-

jonnassa voivat olla helpompia joillekin asiakkaille kuin kasvokkain tapaaminen. Kuiten-

kaan sähköiset palvelut eivät korvaa perheen ja työntekijän välistä luottamuksellista vuo-

rovaikutussuhdetta, joten näiden välillä on hyvä olla tasapaino. (Mäenpää ym. 2018.) 

Mahdollisesti myös kotikäyntien avulla voitaisiin edistää huono-osaisten perheiden hy-

vinvointia, sillä esimerkiksi Dodge ym. (2014) tutkimuksessa synnytyksen jälkeiset koti-

käynnit edistivät parhaimmillaan perheen hyvinvointia, vanhemmuutta, osallisuutta kodin 

ulkopuoleiseen päivähoitoon sekä tukivat äidin mielenterveyttä. 

Lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville on jo kehitetty huolten puheeksi 

ottamiseen esimerkiksi Huoli puheeksi -opas sekä menetelminä esimerkiksi voimavara-

lähtöinen työote, Lapset puheeksi -menetelmä ja Neuvokas perhe -menetelmä (Eriksson 

– Arnkil 2012; Mäenpää ym. 2018). Kirjassa Ketä kiinnostaa: Lasten ja nuorten hyvin-

vointi ja syrjäytyminen käsiteltiin myönteistä tunnistamista varhaisen puuttumisen tu-

kena. Varhaisessa puuttumisessa on riski, että näkemykset normaalista kehityksestä 

ovat kapeita ja niitä yleistetään, jolloin lasten ja nuorten erilaiset oireet leimataan helposti 
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epänormaaliksi. Myönteisessä tunnistamisessa lähtökohtana on se, että kaikki ihmiset 

tulisi tulla tunnistetuiksi ja saada tunnustusta monisuuntaisessa vuorovaikutuksessa. 

Tunnistaminen ei ole ongelmaan tai luokitteluun keskittyvää, vaan se on tilannekohtaista 

reagoimista, kuten lapselle keskeisten asioiden tunnistaminen tai tunnustamista siitä mi-

ten lapsen näkee tietyssä tilanteessa ja miten hänet kohdataan. (Kallio – Stenvall – Bäck-

lund – Häkli 2013.) Ehkäpä yhdessä varhaisen puuttumisen ja myönteisen tunnistamisen 

menetelmin voitaisiin vahvistaa perheiden yhteistyöhalukkuutta ja luottamusta vuorovai-

kutussuhteen välille. Se korostaisi myös voimavaralähtöisyyttä lapsiperheiden tukemi-

sessa. 

Lisäksi esimerkiksi palveluiden toimivuutta ja yhteensovittamisen menetelmiä sekä eri 

tahojen yhteistyötä olisi hyvä kehittää. Myös erilaiset ryhmät, mukaan lukien vertaistuki-

ryhmät voisivat olla hyödyksi perheiden hyvinvoinnin edistämisessä. Palveluiden toimi-

vuus ja eri tahojen välinen yhteistyö voisi edistää myös  matalan kynnyksen käytännön 

tuen saantia. Työntekijän mielenterveysosaamisen kehittäminen edesauttaisi perheiden 

ongelmiin puuttumista. Parisuhteeseen liittyvä ohjaus ja tuki olivat tämän katsauksen 

mukaan vähäistä, joten terveydenhoitajien olisi hyvä kehittää osaamistaan niiden kan-

nalta. Parisuhde on kuitenkin olennainen osa koko perheen toimivuutta ja sen tukeminen 

myös vanhemmuuden tukemista. Myös yksinhuoltajaperheisiin tulisi kiinnittää enemmän 

huomiota syrjäytymisen ehkäisyssä. 

7.4 Oma ammatillinen oppiminen 

Opinnäytetyöstäni on varmasti hyötyä tulevaisuudessa työskennellessäni terveydenhoi-

tajana. Sen avulla olen pohtinut paljon syrjäytymiseen liittyviä tekijöitä ja muodostanut 

omanlaisensa teorian itselleni niiden vaikutuksista toisiinsa sekä miten näitä asioita tulisi 

kohdata. On ollut hyvä, että työ on ollut laaja, sillä olen saanut laajemman kuvan ai-

heesta. Toisaalta taas, olisi ollut kiva syventyä erityisesti johonkin osa-alueeseen, jotta 

tietämys ei jäisi niin pintapuoliseksi. Tarkoituksenani alun perin olikin keskittyä lasten-

neuvolan näkökulmaan, mutta siihen liittyvää tutkimustietoa ei löytynyt tarpeeksi, joten 

näkökulmaa tuli laajentaa. Kuitenkin keräämäni ja oppimani tiedon avulla tiedän mitä 

tietoa tarvitsen enemmän ja mihin perehtyä erilaisissa tilanteissa terveydenhoitajana 

työskennellessä. Esimerkiksi nyt tiedän, että osallistaminen on tärkeää, joten osaan oh-

jautua tutkimaan tarkemmin mitä osallistaminen tarkoittaa käytännössä. Tai esimerkiksi 

kun opinnäytetyössä tuli ilmi, että syrjäytymisen taustalla voi olla mielenterveysongelmia 
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ja syrjäytymisen ehkäisyssä mielenterveysosaaminen on tärkeää, niin tiedän että tätä 

tietoa tarvitaan ja voin perehtyä siihen tarkemmin. 

 

Opinnäytetyö prosessina on opettanut tutkimustiedon kriittistä tarkastelua ja hyödyntä-

mistä. Vaikeuksia on tuonut aiheen moniulotteisuus, jolloin kriittinen tarkastelu on koros-

tunut eikä tutkimusten valinta ole ollut niin yksiselitteistä. Olen saanut perehtyä useisiin 

tutkimuksiin, sillä koko opinnäytetyöhön valikoituneita on vain murto-osa. Mukaanotto-

kriteerien käyttö on ehdottomasti helpottanut työn tekemistä. Myös aineistolähtöisyys on 

helpottanut tutkimusten valintaa, auttaen työn ohjautumista oikeaan suuntaan. Toisaalta 

se on vaatinut enemmän pohdintaa tutkimusten soveltuvuudesta ja luovuuden käyttöä, 

joka on välillä aiheuttanut päänvaivaa. Vaikka opinnäytetyöprosessi onkin ollut ajoittain 

raskas, se on kuitenkin ollut suurimmaksi osaksi mielekästä tehdä. Vaikka työ on tehty, 

se herättää edelleen pohdintaa ja ohjaa mielenkiintoani esimerkiksi mediaa seuratessa. 

  



44 

 

Lähteet 

Dietrich Leurer, Maria 2011. Perceived Barriers to Program Participation Experienced 
by Disadvantaged Families. International Journal of Health Promotion & Education 49 
(2). 53–59. 

Dodge, Kenneth A. - Goodman, W. Benjamin - Murphy, Robert A. - O’Donnell, Karen - 
Sato, Jeannine – Guptill, Susan 2014. Implementation and Randomized Controlled 
Trial Evaluation of Universal Postnatal Nurse Home Visiting. American Journal of Pub-
lic Health 104 (1). 

Downing, Katherine L. – Best, Keren – Campbell, Karen J. – Hesketh, Kylie D. 2016. 
Informing Active Play and Screen Time Behaviour Change Interventions for Low So-
cioeconomic Position Mothers of Young Children: What Do Mothers Want? BioMed Re-
search International Volume 2016. Hindawi Publishing Corporation. Saatavilla sähköi-
sesti: <https://www.hindawi.com/journals/bmri/2016/2139782/>. 

Emerson, E. – Graham, H. – McCulloch, A. – Blacher, J. – Hatton, C. – Llewellyn, G. 
2008. The social context of parenting 3-year-old children with developmental delay in 
the UK. Blackwell Publishing Ltd. Child: care, health and development: 35 (1). 63–70.  

Eriksson, Esa – Arnkil, Tom Erik 2012. Huoli puheeksi. Opas varhaisista dialogeista. 
Oppaita 60. 8. painos. Stakes. Saatavilla sähköisesti: <http://www.jul-
kari.fi/bitstream/handle/10024/90845/URN_ISBN_978-951-33-1792-8.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y>. 

Eronen, Tuija 2013. Viisi vuotta huostaanotosta. Seurantatutkimus huostaanotettujen 
lasten institutionaalisista poluista. Raportti 4/3012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
Saatavilla sähköisesti: <http://www.julkari.fi/bitstream/han-
dle/10024/104355/URN_ISBN_978-952-245-833-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 

Eskelinen, Niko – Sironen, Jiri (toim.) 2017. Köyhyys – Syitä ja seurauksia. Suomen 
köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin. Saatavilla sähköisesti: 
<http://www.eapn.fi/wp-content/uploads/2013/04/Koyhyys-syita-ja-seurauksia-
2017.pdf>. 

Fernández-Alvira, JM – Bammann, K – Pala, V – Krogh, V – Barba, G –  Eiben, G – 
Hebestreit, A –  Veidebaum, T – Reisch, L –Tornaritis, M – Kovacs, E –  Huybrechts, I 
– Moren, LA 2014. Country-specific dietary patterns and associations with so-
cioeconomic status in European children: the IDEFICS study. European Journal of Cli-
nical Nutrition 68 (7). 811–821. 

Green, Bart – Johnson, Claire – Adams, Alan 2006. Writing narrative literature reviews 
for peer-reviewed journals: secrets of the trade. Clinical Update. National University of 
Health Sciences. Journal of Chiropractic Medicine 5 (3). 101–117. Saatavilla sähköi-
sesti: <https://familymedicine.med.wayne.edu/mph/project/green_2006_narrative_lite-
rature_reviews.pdf>. 



45 

 

Haarala, Päivi 2014. Terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen kuvaus. Terveyden-
hoitajakoulutuksesta valmistuvien osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Liite 1. 
Metropolia Ammattikorkeakoulu. Saatavilla sähköisesti: <https://www.metropolia.fi/fi-
leadmin/user_upload/Sosiaali_ja_terveys/Terveydenhoitoty%C3%B6/Terveydenhoita-
jan_ammatillisen_osaamisen_kuvaus.pdf>. 

Hakovirta, Mia – Rantalaiho, Minna 2012. Taloudellinen eriarvoisuus lasten arjessa. 
Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 124. Kelan tutkimusosasto. Helsinki: Kela. Saata-
villa sähköisesti: <https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37848/Tutkimuk-
sia124.pdf>. 

Hakulinen-Viitanen, Tuovi - Hietanen-Peltola, Marke - Hastrup, Arja - Wallin, Mervi – 
Pelkonen, Marjaana 2012. Laaja terveystarkastus: Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoi-
mintaan sekä kouluterveydenhuoltoon. Opas 22. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saa-
tavilla sähköisesti: <http://www.julkari.fi/bitstream/han-
dle/10024/90831/URN_ISBN_978-952-245-708-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 

Halme, Nina – Perälä, Marja-Leena – Kanste, Outi 2014. Lasten ja perheiden palvelu-
jen saavutettavuus ja avun riittävyys : rakenneyhtälömallin kehittäminen ja arviointi. 
Hoitotiede 26 (3). 217–230. 

Halme, Nina –  Vuorisalmi, Merja – Perälä, Marja-Leena 2014a.  Tuki, osallisuus ja yh-
teistoiminta lasten ja perheiden palveluissa Työntekijöiden näkökulma. THL raportti 
4/2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavilla sähköisesti: <http://www.jul-
kari.fi/bitstream/handle/10024/114954/URN_ISBN_978-952-302-110-5.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y>. 

Ilmakunnas, Ilari – Kauppinen, Timo M. – Kestilä, Laura 2015. Sosioekonomisten syr-
jäytymisriskien kasautuminen vuonna 1977 syntyneillä nuorilla aikuisilla. Yhteiskunta-
politiikka 80 (3). 247–262. Saatavilla sähköisesti: <https://www.julkari.fi/bitstream/han-
dle/10024/126270/ilmakunnas.pdf?sequence=7>. 

Isola, Anna-Maria – Turunen, Elina – Hiilamo, Heikki 2016. Miten köyhät selviytyvät Suo-
messa? Yhteiskuntapolitiikka 81 (2). 150–160. Saatavilla sähköisesti: <https://www.jul-
kari.fi/bitstream/handle/10024/130412/yp1602_isola.pdf?sequence=2>. 

Jantunen, Eila 2010. Vertaistuki masentuneiden osallisuuden vahvistajana. Teoksessa 
Laine, Terhi – Hyväri, Susanna – Vuokila-Oikkonen, Päivi (toim.). Syrjäytymistä vastaan 
sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: Tammi. 85–98. 

Kaikkonen, Risto – Mäki, Päivi – Murto, Jukka – Pentala, Oona – Hakulinen-Viitanen, 
Tuovi – Laatikainen, Tiina 2014. Suomalaisten lasten ja lapsiperheiden terveys ja toi-
mintakyky. Teoksessa Lammi-Taskula, Johanna – Karvonen, Sakari (toim.). Lapsiper-
heiden hyvinvointi 2014. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 150–168. 

Kallio, Kirsi – Stenvall, Elina – Bäcklund, Pia – Häkli, Jouni 2013. Arjen osallisuuden tu-
keminen syrjäytymisen ehkäisyn välineenä. Teoksessa Reivinen, Jukka – Vähäkylä, 
Leena (toim.). Ketä kiinnostaa? Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen. Helsinki: 
Gaudeamus Oy. 69–87. 



46 

 

Kangasniemi, Mari - Pölkki, Tarja 2015. Aineiston käsittely: Kirjallisuuskatsauksen ydin. 
Teoksessa Stolt, Minna – Axelin, Anna – Suhonen, Riitta (toim.). Kirjallisuuskatsaus 
hoitotieteessä. Hoitotieteenlaitoksen julkaisuja: Tutkimuksia ja raportteja: sarja A73. 
Turku: Turun yliopisto. 83–96. 

Kangasniemi, Mari – Utriainen, Kati – Ahonen, Sanna-mari – Pietilä, Anna-Maija – 
Jääskeläinen, Petri – Liikanen, Eeva 2013. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus: Eteneminen 
tutkimuskysymyksestä jäsennettyyn tietoon. Hoitotiede 25 (4). 291–301. 

Kankkunen, Päivi – Vehviläinen-Julkunen, Katri 2013. Tutkimus hoitotieteessä. 3. uu-
distettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.  

Karvonen, Sakari – Salmi, Minna 2016 (toim.). Lapsiköyhyys Suomessa 2010-luvulla. 
Työpaperi 30/2016. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavilla sähköisesti: 
<http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131589/URN_ISBN_978-952-302-742-
8.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 

Kataja, Kati – Ristikari, Tiina – Paananen, Reija – Heino, Tarja – Gissler, Mika 2014. 
Hyvinvointiongelmien ylisukupolviset jatkumot kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten elä-
mässä. Yhteiskuntapolitiikka 79 (1). 38–54. Saatavilla sähköisesti: <http://www.jul-
kari.fi/bitstream/handle/10024/114814/kataja.pdf?sequence=2&isAllowed=y>. 

Kestilä, Laura 2008. Pathways to Health: Determinants of Health, Health Behaviour 
and Health Inequalities in Early Adulthood. Publications of the National Public Health 
Institute A 23/2008. Helsinki: Kansanterveyslaitos. Saatavilla sähköisesti: 
<http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/78228/2008a23.pdf?sequence=1&isAllo-
wed=y>. 

Kopiosto. Sallitun kopioinnin laajuus, Opetuskäyttö. Verkkodokumentti. 
<https://www.kopiosto.fi/kopiosto/teosten_kayttoluvat/kopiointilupa/koulut_ja_oppilai-
tokset/yliopistot_ja_amkt/fi_FI/sallitun_kopioinnin_laajuus_1/>. Luettu 10.10.2018. 

Kurttila, Tuomas 2017. Lapsen oikeudet ja terveyden edistämisen mahdollisuudet var-
haislapsuudessa. Teema: Terveyden edistäminen. Katsaus. Duodecim 133. 1009–14. 
Saatavilla sähköisesti: <https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo13730.pdf>. 

Kyngäs, Helvi – Elo, Satu – Pölkki, Tarja – Kääriäinen, Maria – Kanste, Outi 2011. Si-
sällönanalyysi hoitotieteellisessä tutkimuksessa. Hoitotiede 23 (2). 138–148. Saatavilla 
sähköisesti: <https://www.researchgate.net/publication/261723764_Sisallonana-
lyysi_suomalaisessa_hoitotieteellisessa_tutkimuksessa>. 

Laine, Terhi – Hyväri, Susanna – Vuokila-Oikkonen, Päivi 2010. Mitä on syrjäytymisen 
vastainen työ? Teoksessa Laine, Terhi – Hyväri, Susanna – Vuokila-Oikkonen, Päivi 
(toim.). Syrjäytymistä vastaan sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: Tammi. 9–25. 

Lapset ja perheet. 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Verkkodokumentti. 
<https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/elamankulku/lapset-ja-per-
heet>. Luettu 8.8.2018. 



47 

 

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos. Verkkodokumentti. <https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hank-
keet/sosiaali-ja-terveydenhuollon-kansallinen-kehittamisohjelma-kaste/osaohjelmat/las-
ten-nuorten-ja-lapsiperheiden-palvelujen-uudistaminen>. Luettu 20.8.2018. 

Lehtiö, Leeni – Johansson, Elise 2015. Järjestelmällinen tiedonhaku hoitotieteessä. Te-
oksessa Stolt, Minna – Axelin, Anna – Suhonen, Riitta (toim.). Kirjallisuuskatsaus hoito-
tieteessä. Hoitotieteenlaitoksen julkaisuja: Tutkimuksia ja raportteja: sarja A73. Turku: 
Turun yliopisto. 37–57. 

Lin, Yi-Ching – Seo, Dong-Chul 2017. Cumulative family risks across income levels 
predict deterioration of children's general health during childhood and adolescence. 
PLoS ONE 12 (5). Saatavilla sähköisesti: <https://journals.plos.org/plosone/arti-
cle/file?id=10.1371/journal.pone.0177531&type=printable>. 

Lämsä, Anna-Liisa 2009. Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä. Lasten ja 
nuorten syrjäytyminen sosiaalihuollon asiakirjojen valossa. Väitöskirja. Oulu: Oulun yli-
opisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yk-
sikkö. Saatavilla sähköisesti: <http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789514290213.pdf>. 

Mäenpää, Tiina – Orman, Mare – Mäki, Sari – Paula, Rantamaa 2018. Vanhemmuu-
den tukeminen lapsi- ja perhepalveluiden työntekijöiden kuvaamana. Terveydenhoitaja 
7. 16–17. 

Mäkinen, Anni –  Hakulinen, Tuovi 2016. Vanhempien osallisuus lastenneuvolan laa-
jassa terveystarkastuksessa. Tutkiva hoitotyö 14 (4). 21–30. 

Niela-Vilén, Hannakaisa - Kauhanen, Lotta 2015. Kirjallisuuskatsauksen vaiheet. Teok-
sessa Stolt, Minna – Axelin, Anna – Suhonen, Riitta (toim.). Kirjallisuuskatsaus hoitotie-
teessä. Hoitotieteenlaitoksen julkaisuja: Tutkimuksia ja raportteja: sarja A73. Turku: Tu-
run yliopisto. 23–36. 

Oudin, Anna – Richter, Jens C – Taj, Tahir – Al-nahar, Lina – Jakobsson, Kristina 
2016. Poor housing conditions in association with child health in a disadvantaged immi-
grant population: a cross-sectional study in Rosengård, Malmö, Sweden. BMJ Open 6 
(1). Saatavilla sähköisesti: <https://bmjopen.bmj.com/content/bmjo-
pen/6/1/e007979.full.pdf>. 

Paananen, Reija – Gissler, Mika 2014. Hyvinvointi ulottuu yli sukupolvien. Teoksessa 
Lammi-Taskula, Johanna – Karvonen, Sakari (toim.). Lapsiperheiden hyvinvointi 2014. 
Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 208–214. 

Pearce, Anna – Rougeaux, Emeline – Law, Catherine 2015. Disadvantaged children at 
greater relative risk of thinness (as well as obesity): a secondary data analysis of the 
England National Child Measurement Programme and the UK Millennium Cohort 
Study. International Journal for Equity in Health 14 (61). Saatavilla sähköisesti: 
<https://equityhealthj.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12939-015-0187-6>. 



48 

 

Raijas, Anu – Lehtinen, Anna-Riitta – Varjonen, Johanna 2009. Lasten ja nuorten syr-
jäytymisvaara toimeentulon ja kulutuksen näkökulmasta. Keskustelualoitteita 37. Hel-
sinki: Kuluttajatutkimuskeskus. Saatavilla sähköisesti: <https://helda.hel-
sinki.fi/bitstream/handle/10138/152378/Lasten_ja_nuorten_syrjaytymisvaara_toimeen-
tulon_ja_kulutuksen_nakokulmasta.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 

Raitasalo, Kirsi-Marja – Holmila, Marja 2014. Alkoholinkäyttötapojen periytyminen ja 
vanhempien kasvatuskäytännöt. Teoksessa Lammi-Taskula, Johanna – Karvonen, Sa-
kari (toim.). Lapsiperheiden hyvinvointi 2014. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
196–204. 

Rotko, Tuulia - Aho, Timo – Mustonen, Niina – Linnanmäki, Eila 2011. Kapeneeko 
kuilu? Tilannekatsaus terveyserojen kaventamiseen Suomessa 2007–2010. Raportti 
8/2011. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavilla sähköisesti: <http://www.jul-
kari.fi/bitstream/handle/10024/80012/9073dc45-9012-4b48-8110-d0f5160a23ef.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y>. 

Rots-de Vries, Carin –  van de Goor, Ien – Stronks, Karien – Garretsen, Henk 2011. 
Evaluation of an assertive outreach intervention for problem families: intervention met-
hods and early outcomes. Scandinavian Journal of Caring Sciences 25 (2). 211–219. 

Salmi, Minna – Lammi-Taskula, Johanna – Sauli, Hannele 2014. Lapsiperheiden toi-
meentulo. Teoksessa Lammi-Taskula, Johanna – Karvonen, Sakari (toim.). Lapsiper-
heiden hyvinvointi 2014. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 82–104. 

Sandberg, Erja 2016. ADHD perheessä – Opetus-, sosiaali- ja terveystoimen tukimuo-
dot ja niiden koettu vaikutus. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto. Käyttäytymistie-
teellinen tiedekunta. Opettajankoulutuslaitos. Saatavilla sähköisesti: <https://helda.hel-
sinki.fi/bitstream/handle/10138/161374/adhdperh.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 

Santalahti, Päivi – Marttunen, Mauri 2014. Lasten ja heidän vanhempiensa mielenter-
veys. Teoksessa Lammi-Taskula, Johanna – Karvonen, Sakari (toim.). Lapsiperheiden 
hyvinvointi 2014. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 184–194. 

Sosiaali- ja terveysministeriö. Syrjäytymisen ja köyhyyden ehkäiseminen. Verkkodoku-
mentti. <https://stm.fi/syrjaytymisen-ja-koyhyyden-ehkaisy>. Luettu 8.8.2018. 

Sosiaali- ja terveysministeriö 2004. Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työnte-
kijöille. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:14. Helsinki: Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö. Saatavilla sähköisesti: <http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-
dle/10024/74223/Opp200414.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 

Suikkanen, Arja – Laine, Terhi 2010. Terveyskeskuspäivystys – osa matalan kynnyk-
sen palvelujärjestelmää? Teoksessa Laine, Terhi – Hyväri, Susanna – Vuokila-Oikko-
nen, Päivi (toim.). Syrjäytymistä vastaan sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: Tammi. 
195–208. 



49 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018. Syrjäytyminen. Verkkodokumentti. 
<https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/hyvinvointi/hyvinvointi-ja-terveyserot/syrjay-
tyminen>. Luettu 28.1.2019.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – Me-säätiö 2018. Missä elämänvaiheissa syrjäytymi-
nen syntyy? Syrjäytymisen dynamiikka -työkalu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Me 
-säätiö. Verkkodokumentti. <http://data.mesaatio.fi/syrjaytymisen-dynamiikka/>. Luettu 
28.1.2019. 

Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. 2017. Päivi Mäki, 
Katja Wikström, Tuovi Hakulinen, Tiina Laatikainen (toim.). Menetelmäkäsikirja. Opas 
14. 4. uudistettu painos. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavilla sähköisesti: 
<http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135858/URN_ISBN_978-952-302-964-
4.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 

Tuomi, Jouni – Sarajärvi, Anneli 2013. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 10. uu-
distettu painos. Helsinki: Tammi.  

Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkaus-
epäilyjen käsitteleminen Suomessa. Saatavilla sähköisesti: <http://www.tenk.fi/si-
tes/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf>. 

Vauhkonen, Teemu – Kallio, Johanna – Erola, Jani 2017. Sosiaalisen huono-osaisuu-
den ylisukupolvisuus Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka 82 (5). 501–512. Saatavilla säh-
köisesti: <http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135433/YP1705_Vauhkone-
nym.pdf?sequence=2&isAllowed=y>. 

Vuokila-Oikkonen, Päivi – Läksy, Marja-Liisa 2010. Mielenterveystyön osaaminen ja 
syrjäytymisen ehkäisy perusterveydenhuollossa. Teoksessa Laine, Terhi – Hyväri, Su-
sanna – Vuokila-Oikkonen, Päivi (toim.). Syrjäytymistä vastaan sosiaali- ja terveys-
alalla. Helsinki: Tammi. 243–264. 

Vuorenmaa, Maaret – Halme, Nina – Perälä, Marja-Leena – Kaunonen, Marja – Åstedt-
Kurki, Päivi 2016.  Perceived influence, decision-making and acces to information in fa-
mily services as factors of parental empowerment: a cross-sectional study of parents 
with young children. Scandinavian Journal of Caring Sciences 30 (2). 290–302. 

Vuori, Anne – Åstedt-Kurki, Päivi 2013. Vähävaraisten lapsiperheiden kokemuksia hy-
västä voinnista. Tutkiva hoitotyö 11 (1). 24–34. 

Vuori, Anne – Åstedt-Kurki, Päivi 2010. Vähävaraisten äitien kokemuksia terveyttä tu-
kevista tekijöistä. Tutkiva hoitotyö 8 (1). 20–27. 



     Liite 1 

     1 (2) 

 

Aineiston haku 

Taulukko 2. Aineiston haku. 

Tietokannat ja hakusanat Kaikki haku-
tulokset 

Hyväksytyt Hylätty  (ot-
sikko) 

Hylätty (abst-
rakti) 

Hylätty (koko 
teksti) 

Medic 

terve* or  hyvinvoin* or hoito*or  hoita* AND syrjäyty* or  erist* or  
osallis* or huono-osai* AND perhe* or laps* vanhem* or lasten, 2010–
2018, fi,en, alkup.tutk., asiakirjojen synonyymit käytössä 

11 0 

 

11 0 0 

Arto 

terve? hyvinvoin? hoito? hoita? AND syrjäyty? erist? osallis? huono-
osai? AND perhe? laps? vanhem? lasten, 2010–2018 

177 3 155 15 4 

Cinahl 

health* or wellness* or nurs* AND alienation* or marginaliz* or ”so-
cial exclusion” or participati* or disadvantaged AND famil* or child* 
or parent* NOT dent* or oral or hospitalized or ”down syndrome” or 
”cerebral palsy”, 2010-2018, Full Text, Research Article, English, Fin-
nish, Child, Preschool: 2-5 years, All Infant 

354 3 314 17 

 

20 

PubMed 

”health care” or wellness or wellbeing or nurse or nursing AND 
alienation* or marginaliz* or "social exclusion" or disadvantaged AND 

390 1 343 

 

24 

 

22 
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famil* or child* or parent* NOT dent* or oral or hospital* or "down 
syndrome" or "cerebral palsy" or pain*, 2010-2018, Full text, Free full 
text, Finnish, English, MEDLINE, Nursing journals, Core clinical jour-
nals, Infant: 1-23 months, Preschool Child: 2-5 years, Infant: birth-23 
months 

Manuaalinen haku 3 2 0 0 1 
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Analyysiviitekehys 

Taulukko 3. Opinnäytetyön analyysiviitekehys. 

Tekijä, vuosi, 
paikka, lehti 

Tarkoitus Menetelmät, Aineisto 
Miten lapsiperheiden syrjäytyminen nä-

kyy terveydenhuollossa? 
Miten terveydenhoitaja voi ehkäistä lapsi-

perheiden syrjäytymistä? 
Huomiot, luotetta-

vuus 

Dietrich Leurer, 
Maria 2011. 
Perceived Bar-
riers to Program 
Participation 
Experienced by 
Disadvantaged 
Families. Ka-
nada. Internati-
onal Journal of 
Health Promo-
tion & Educa-
tion 49 (2). 53–
59. 

Tarkoituksena 
saada syvempää 
ymmärrystä kon-
tekstuaalisista es-
teistä huono-osais-
ten lapsiperheiden 
ohjelmiin osallistu-
misessa.  

Laadullinen politiikan 
tutkimus, 28 palvelun 
tarjoajan (työntekijän) 
haastattelut 24 eri ohjel-
masta. Vanhempien an-
tama palaute palvelun 
tarjoajien käsityksistä. 
Kolme kohderyhmää 
tehtiin 20 alle kou-
luikäisten lasten van-
hemmista, jotka osallis-
tuivat erilaisiin tässä 
tutkimuksessa käsiteltä-
viin ohjelmiin. Harkin-
nanvarainen ja lumi-
pallo-otanta.  

Tutkimuksessa tunnistettiin psykososiaalisia 
esteitä kuten huolet negatiivisista arvoste-
luista (perheen koko, äidin ikä, vanhemmuus-
tyyli tai muut perheeseen liittyvät tekijät, 
pelko lapsen menettämisestä lastensuoje-
lulle), perheen, vertaisten tai puolison rohkai-
semattomuus tai lannistavuus ohjelmiin osal-
listumiseen, kulttuuriset esteet, pelot, epä-
luottamus, epämukavuus (pelko muutoksesta, 
edelliset kokemukset). Struktuurisia esteitä 
olivat ohjelmien pitkät jonot (turhautuminen 
kun olisi ollut valmis tekemään muutoksia, 
mutta joutuukin odottamaan pitkään), laaduk-
kaan lastenhoidon puutteellisuus vanhempien 
osallistuessa ohjelmiin, tietämättömyys saata-
villa olevista ohjelmista (mitä on saatavilla ja 
mistä saa tietoa), joustamattomat kriteerit 
(Jos kriteerit eivät täyty niin ohjelmaan ei 
pääse vaikka siitä olisi perheelle hyötyä), 
kulkemiseen liittyvät esteet sekä asumisen ly-
hytaikaisuus (huonolaatuinen asuminen, tur-
vallisuusongelmat, epäterveelliset parisuh-
teet), aiheuttaen vaikeutta tietoisuudelle eri 
ohjelmista tietyllä asumisalueella, luoda luo-
tettavia suhteita sekä ylläpitää sitoutumista 
ohjelmiin osallistumisessa. Selviytymis- tai 

 Kanadalainen kau-
punki (vain 1), sovel-
lettava. Alle kou-
luikäisten lasten van-
hemmat, useammasta 
eri ohjelmista osallis-
tujia. Ohjelmiin osal-
listumisen esteistä 
kertomassa ohjelmiin 
osallistuneet van-
hemmat.  
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kriisitila sisälsi niin psykososiaalisia kuin 
struktuurisia tekijöitä (kiire pitää huolta ta-
loudesta ja lasten hyvinvoinnista, joten ohjel-
mat jäävät sivuun).  

Halme, Nina – 
Perälä, Marja-
Leena – Kanste, 
Outi 2014. Las-
ten ja perheiden 
palvelujen saa-
vutettavuus ja 
avun riittävyys : 
rakenneyhtälö-
mallin kehittä-
minen ja arvi-
ointi. Suomi. 
Hoitotiede 26 
(3). 217–230. 

Tarkoituksena arvi-
oida millaisia suo-
ria tai epäsuoria 
yhteyksiä vanhem-
pien osallisuudella, 
tiedon saannilla 
sekä palveluiden 
koordinaatiolla oli 
vanhempien ja 
työntekijöiden väli-
seen yhteistyöhön, 
palvelujen saata-
vuuteen ja riittä-
vyyteen. 

Strukturoitu kyselylo-
make (N=955), alle 9 
vuotiaiden lasten van-
hemmat. Satunnais-
otanta. Korrelaatiopoh-
jainen rakenneyhtä-
lömallinnus. 

 Vanhempien riittävä tiedonsaanti palveluista 
edistää yhteistyötä ja osallisuutta, joten riit-
tävä tiedottaminen palveluista ja toiminnoista 
on tärkeää.  

Toimiva yhteistyö työntekijöiden ja vanhem-
pien välillä edesauttaa riittävää avunsaantia 
ja palveluiden saavutettavuutta. Toimiva yh-
teistyö edellyttää myös vanhempien osalli-
suuden vahvistamista; vanhempien pärjäämi-
sen vahvistaminen perheen arjessa, vanhem-
pien vaikutusmahdollisuudet ja päätöksen-
teko palvelutilanteissa ja laajemmin palve-
luissa. 

Palveluiden koordinointi vaikuttaa vanhem-
pien riittävään avunsaantiin saavutettavien 
palvelujen kautta. Palveluiden saavutettavuus 
edistää lapsen asioiden koordinointia; oma-
hoitajan tai vastuuhenkilön nimeäminen lap-
selle, lapsen ja perheen tarvitseman erityis-
asiantuntemuksen tuominen lapsen kehitys-
ympäristöön, yksilöllisten palvelusuunnitel-
mien laatiminen, lapsen lähiverkoston huo-
miointi sekä lapsen ja perheen käyttämien 
palveluiden kokoaminen yhteen. 

Välttävä vastausak-
tiivisuus, kuitenkin 
riittävä. Vastaajista 
useimmat iäkkääm-
piä ja parisuhteessa. 

 

Halme, Nina –  
Vuorisalmi, 
Merja – Perälä, 
Marja-Leena 
2014.  Tuki, 

Tarkoituksena ku-
vata työntekijöiden 
näkemyksiä alle 9-
vuotiaiden lasten ja 
lapsiperheiden tuen 

Äitiys- ja lastenneuvo-
lassa, kouluterveyden-
huollossa, päivähoi-
dossa, esi- ja perusope-

Lapsiin liittyvien huolten esiin ottaminen on 
helpompaa kuin vanhempien. Lapsiin liitty-
vät huolet johtavat useammin myös toimen-
piteisiin. Vaikeinta ottaa puheeksi ovat van-

Pienryhmätoiminnan ja mielenterveysosaa-
misen määrä koetaan riittämättömäksi; mie-
lenterveysosaamisen lisääminen neuvoloissa 
ja päiväkodeissa sekä ehkäisevään perhetyö-

Suuntaa antava. Suu-
rin osa vastaajista äi-
tiys- ja lasten neuvo-
lan työntekijöitä.  
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osallisuus ja yh-
teistoiminta las-
ten ja perheiden 
palveluissa 
Työntekijöiden 
näkökulma. 
Suomi. THL ra-
portti 4/2014. 

 

tarpeista sekä avun 
antamisesta, palve-
lujen riittävyydestä 
ja kehittämistar-
peista, päätöksente-
osta sekä yhteistoi-
minnasta. 

tuksessa toimivat työn-
tekijät. (N=475). Struk-
turoitu kyselylomake. 
Käytetty useampaa mit-
taria. Aineiston analy-
sointi PAWS for Win-
dows 18.0 -ohjelmalla. 

hempien päihteiden käyttö, lähisuhdeväki-
valta ja seksuaalisen väkivallan uhka. Myös 
vanhempien taitojen riittämättömyys tai van-
hempien jaksamattomuus oli vaikea ottaa pu-
heeksi. Toisaalta äitiys- ja lastenneuvolassa 
puheeksi ottaminen on helpompaa kuin 
muilla aloilla. Parisuhdeongelmiin tarjolla 
vähiten tukea tai sen saamisen mahdollisuu-
desta ei tietoa. Myös vanhemman yksinäisyy-
teen puututaan harvemmin. 

Valmiudet kohdata vanhemmuuteen ja per-
heeseen liittyviä huolia ovat huonommat kuin 
valmiudet käsitellä lapseen liittyvää huolta. 
Sovittujen toimintatapojen puuttuminen esi-
merkiksi tilanteessa, jossa vanhemmasta 
huolta päihteiden käytöstä.   

Osallisuuden tukeminen palveluissa ja palve-
lujärjestelmässä ei ole yhtä yleistä kuin osal-
lisuuden tukeminen perheissä. Vaikutusmah-
dollisuudet lasta ja perhettä koskevaan pää-
töksen tekoon on vanhemmilla vähäistä. Eni-
ten vaikutusmahdollisuutta palvelun ja hoito-
tilanteen sisältöön. Kumppanuustyöskentelyä 
useammin lapsen kuin perheen kanssa. Palve-
luiden tarjoaminen yleisempää selvän tai va-
kavan huolen ilmentyessä. 

hön panostaminen.  Varhaisempi puuttumi-
nen vanhempien tai työntekijän lievään huo-
leen. 

Yhteistyö myös muiden organisaatioiden ja 
toimialan kanssa, kuin vain oman. Tiiviimpi 
yhteistyö ja yhteiset periaatteet eri toimialo-
jen välillä. Palveluiden yhteensovittaminen.  
Moniammatillinen työryhmä ja tapaamiset 
yhdessä perheen kanssa. Kumppanuustyös-
kentely osallisuuden edistämisessä.  

 

 

 

 

 

Lin, Yi-Ching – 
Seo, Dong-Chul 
2017. Cumula-
tive family risks 
across income 
levels predict 
deterioration of 

Tarkoituksena oli 
määrittää, onko 
CFR (Cumulative 
Family Risks) teki-
jät ja lasten terveys 
yhteydessä nykyi-
seen väestöön sekä 
muuttuuko yhteys 

Kansallinen lasten ter-
veyskysely. Vastaajina 
0-17 vuotiaiden lasten 
vanhempi tai huoltaja 
(N=79601). Mittarina 
CFR indeksi, toimeen-
tulotaso sekä lasten 
yleinen terveys. Usean 

Jokainen yksilöllinen perheen riskitekijä oli 
merkittävästi yhteydessä lasten ja nuorten 
yleiseen terveyteen. Perheen riskitekijöitä 
(muuttujia) olivat yksinhuoltajuus, vanhem-
muuteen liittyvä stressi, epävakaa työllisyys, 
suuri perhe, äidin heikko terveys, äidin 
heikko koulutus sekä äidin heikko emotio-
naalinen terveys. Suurimpina näyttäytyivät 

 Vanhempien vas-
taukset, amerikka-
laisten kulttuuriset 
erot. Tasa-vertaisuus 
riskitekijöissä; todel-
lisuudessa voimak-
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children's gene-
ral health du-
ring childhood 
and adolescence. 
U.S. PLoS ONE 
12 (5). 

 

eri toimeentulota-
soilla.  

muuttujan logistinen 
regressioanalyysi.  

erityisesti äidin hyvinvointiin liittyvät tekijät 
sekä vanhemmuuteen liittyvä stressi lasten ja 
nuorten terveyttä alentavina tekijöinä. Myös  
näiden riskitekijöiden kasaantuminen vaikutti 
huonon terveyden lisääntymiseen. Toisaalta 
riskitekijöillä oli enemmän vaikutusta varak-
kaiden perheiden lapsiin kuin köyhien per-
heiden, johtuen ehkä siitä, että varakkaat per-
heet eivät ole tottuneet vastoinkäymisille, jo-
ten niihin sopeutuminen on vaikeampaa. 
Köyhät perheet, jotka kärsivät verrattain suu-
remmista ekonomisista vaikeuksista ja per-
heen haasteista olivat eniten haavoittuvai-
sempia, mutta heillä oli parempi kyky vastata 
ja toipua vaikeuksista kuin muilla.  

kuus vaihtelee yksi-
löllisesti perheen 
mukaan. 

 

Mäkinen, Anni –  
Hakulinen, 
Tuovi 2016. 
Vanhempien 
osallisuus lasten-
neuvolan laa-
jassa terveystar-
kastuksessa. 
Suomi. Tutkiva 
hoitotyö 14 (4). 
21–30. 

 

Tarkoituksena ku-
vata vanhempien 
osallisuutta ja sii-
hen yhteydessä ole-
via tekijöitä lasten-
neuvolan laajoissa 
terveystarkastuk-
sissa 

Tilastollinen analyysi  
(N=86), puolitoista vuo-
tiaiden lasten vanhem-
mat.  Sähköinen sekä 
paperilomake -kyselyt. 
Mittaus tehtiin osalli-
suusmittarin (G-FES) 
avulla. Aineiston analy-
sointi SPSS 22 -ohjel-
malla. Tilastollisen mer-
kitsevyyden raja p < 
0,05. 

Etukäteen valmistautuneilla enemmän osalli-
suutta, kuin yksin valmistautuneilla tai val-
mistautumattomilla. Ne, jotka eivät valmis-
taudu etukäteen laajoihin terveystarkastuk-
siin, voi kokea heikkoa osallisuutta tai tuen-
tarvetta jollakin elämänalueellaan. Matalam-
min koulutetuilla vahvempaa osallistumista 
palvelutilanteessa kuin yliopistotutkinnon 
saaneilla. Parisuhteessa olevilla osallisuus 
suurempaa kuin naimattomilla tai eronneilla.  

Osa vanhemmista ei ollut saanut riittävästi 
tietoa parisuhteen hoidosta. 

Vanhempien valmistautumista tukemalla laa-
joihin terveystarkastuksiin voidaan tukea 
myös osallisuutta. Kohdatuksi tulemisen 
tunne oli yhteydessä osallisuuden tunteeseen. 

Pieni osallistuja 
määrä, yleistettä-
vyys. Vastaajat to-
dennäköisesti parem-
min voivia vanhem-
pia. Ei suoranaisesti 
syrjäytymiseen, so-
vellettava.  

 

Rots-de Vries, 
Carin –  van de 
Goor, Ien – 
Stronks, Karien 
– Garretsen, 

Tarkoituksena oli 
saada tieteellistä 
tukea ja vakuutta-
vuutta interventi-
olle, joka on  koh-
distettu vaikeasti 

Toteutettiin kolmessa 
kunnassa (yhdessä kun-
nassa suunniteltiin ja pi-
lotoitiin interventio ko-
konaan, kahdessa 

Maahanmuuttajaperheitä oli yli puolet (57%). 
Suurin osa (67%) olivat yksinhuoltajaäitien 
perheitä, jossa keskimäärin kolme lasta. Suu-
rin osa vanhemmista olivat työttömiä ja he 

Interventio sisälsi viisi päävaihetta: tapauk-
sen löytäminen, kontaktin luominen, kontak-
tin ylläpitäminen, perhesuunnitelman kehittä-
minen sekä perheen tarvitsemien palveluiden 
järjestäminen ja yhdistäminen.  

Pieni osallistu-
jaryhmä. Verratta-
vissa Suomen tervey-
denhoitoon (ilmaiset 
terveystarkastukset). 
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Henk 2011. Eva-
luation of an as-
sertive outreach 
intervention for 
problem fami-
lies: intervention 
methods and 
early outcomes. 
Alankomaat. 
Scandinavian 
Journal of Ca-
ring Sciences 25 
(2). 211–219. 

 

tavoitettaviin per-
heisiin, joilla on 
kroonisia ja useita 
ongelmia. Tarkoi-
tuksena oli saada 
yksityiskohtainen 
käsitys intervention 
sisällöstä sekä alus-
tavia tuloksia inter-
ventiosta ja asia-
kastyytyväisyy-
destä.  Interventio 
toteutettiin alanko-
maiden ehkäise-
vässä lasten tervey-
denhuoltojärjestel-
mässä. 

muussa yhdistettiin in-
terventio sekä tavalliset 
toimet). Interventiota 
toteuttivat terveyden-
huollon asiantuntijat, 
kuten terveydenhoitajat 
ja lääkärit (n=25) 116 
perheelle, joista 99 per-
heeltä saatiin kerättyä 
aineistoa. Heitä ohjasi-
vat tiiminvetäjät (n=3) 
ja menetelmäohjaajat 
(n=3). Perheiden lasten 
keskiarvoikä 10 vuotta 
(4-16v). Havainnollinen 
tutkimusasetelma, haas-
tattelut, metodien kehit-
tämistapaamiset, rekis-
terien analysointi sekä 
asiakastyytyväisyysky-
selyt.  

elivät sosiaaliturvan avuin. Useimmilla ti-
lanne oli jatkunut jo pitkään (yli 3 vuotta). 
Perheillä laaja kirjo ongelmia. 

Perheiden jäljittämiseen oli kaksi reittiä. Toi-
sessa perheet eivät toistuvasti vastanneet kut-
suihin säännöllisiin terveystarkastuksiin. Toi-
sessa kolmannet osapuolet, kuten opettajat ja 
nuorisohuolto ovat kertoneet vaikeuksista 
saada tai ylläpitää yhteyttä perheiden kanssa. 
Perheiden tausta tarkistettiin heidän tiedois-
taan ennen kuin yritettiin tavoittaa. 

Kontaktin ylläpitäminen oli haastavaa, sillä 
samalla kun täytyi kertoa vakavasta huolesta, 
täytyi myös kehittää vanhempien luottamusta 
ja  yhteistyösuhdetta.  

47% vanhemmista vastasi tyytyväisyysky-
selyyn, joista 67% oli sitä mieltä, että heidän 
tilanteensa oli vahvasti parantunut verraten 
ennen ja jälkeen intervention. Suurin osa 
vanhemmista oli myös sitä mieltä, että tule-
vaisuudessa heidän tilanteensa olisi parempi.  

Perheiden tavoittaminen heidän arjen olosuh-
teistaan (kotoa, välillä kadulta) sekä soitta-
malla tai tavoittamalla esim. koulun pihalta. 
Vanhempien tuli olla samaa mieltä ilmen-
neistä huolista, jotta seuraavaan vaiheeseen 
voi siirtyä. 52% vanhemmista oli samaa 
mieltä intervention tarjoajien kanssa lapsen 
kehitykseen liittyvistä huolista, 37% oli sa-
maa mieltä osittain tietyistä asioista ja 11% 
oli erimieltä. 

Siltojen rakentaminen perheen ja avun/tuen 
tarjoajien välille. Yhteistapaamiset (mukana 
perhe, avun/tuen tarjoajat), jossa sovittiin 
mitä apua tai tukea perhe tarvitsee ja perheen 
jäsenten osallisuudesta jatkotoimenpiteisiin. 
62% lapsista ja 43% vanhemmista asetettiin 
tavoitteeksi tuen saannin aloittaminen (muilla 
jatkettiin entistä tukea). Tuen aloittamiseksi 
perheet tuli linkittää muihin tahoihin. 84% 
linkitetyistä lapsista ja 78% vanhemmista  
aloittivat jatkuvan tuen saannin.  

Kun perheen suunnitelma ja tuen saannin tar-
peet ovat sovittuja, lopetetaan ja siirretään 
kontakti eteenpäin sovituille tuen/avuntarjo-
ajille. Tähän panostettiin ehkäisten perheiden 
katoamista siirtymävaiheen aikana sekä kan-
nustaen hoitomyöntyvyyttä.  

Tiimitapaamisissa esille nousi usein esiin 
käytännön apu, kuten kotiaskareissa avusta-
minen, ylläpito ja sosiaalietuuksien hakemi-
nen ja muissa raha-asioissa avustaminen. He 
korostivat perustarpeiden täyttämistä ja jär-
jestäytymisen tärkeyttä vähemmän järjestäy-
tyneiden perheiden kanssa, ennen kuin voisi 

Toteuttajissa tervey-
denhoitajia. 
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tehdä jatkointerventioita. Matalan kynnyksen 
käytännönapu edesauttoi vanhempien luotta-
muksen saavuttamista. Toisaalta vaarana on 
uppoutua liikaa käytännön ongelmiin, hanka-
loittaen siirtymistä muihin intervention vai-
heisiin. Tärkeää olisi tasa-paino käytännön 
avun ja muiden toimintojen välillä.  

Neuvontametodeina ratkaisukeskeiset mene-
telmät (1/3 mielestä), jotka ovat tärkeitä 
osana interventiota haastateltavina olevien  
mielestä. Toisaalta interventio on kehittynyt 
käytännöstä, pohjautuen käytännönläheiseen 
päätöksentekoon, jolloin perustana ei voi olla 
tiettyä menetelmää. Kohderyhmä on hetero-
geeninen ja ongelmat erilaisia, joten tarvittiin 
useita erilaisia menetelmiä rajoittumatta vain 
yhteen. Tarvetta olisi vahvistaa intervention 
metodologista perustaa. 

Ammattilaisen luonteenpiirteet ja asenteet 
vaikuttivat sitoutumiseen liittyen osallistunei-
siin perheisiin sekä sitkeyteen saavuttaa jota-
kin perheiden hyödyksi. Toisaalta tässä oli 
vaaransa; taipumus tarjota neuvontaa ja apua 
liian aikaisin interventiota, jolloin he kohtasi-
vat vanhempien resistanssia yhteistyötä koh-
taan.  

Tietoisuus terveydenhuoltojärjestelmästä 
sekä myös sosiaalihuoltojärjestelmästä, jotta 
pystyy ohjaamaan perheitä oikeille tahoille. 
Perheillä laaja kirjo ongelmia, joten on tär-
keää tietää vaihtoehdot ja mahdollisuudet 
perheiden tukemiseksi. Huoli pudokkuudesta 
hoidon siirtyessä eteenpäin sekä saatavilla 
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olevan ja räätälöidyn hoidon puutteellisuu-
desta. Ammattilaiset tarvitsisivat pätevyyttä 
organisoida tahojen välistä yhteistyötä ja hoi-
don koordinointia, kykyä järjestää neuvotte-
luja hoidon sekä palveluiden tarjoajien vä-
lillä, käsitellä näkökulmien ristiriitoja sekä 
puoltaa perheiden näkökulmia.  

Intervention avulla pystyttiin tavoittamaan 
kohderyhmä sekä suurimmalla osalla saavut-
tamaan sen pääasiallinen tavoite, eli yhdistä-
mään perheet jatkuvan tuen piiriin. Useampi 
tekijä oli osana intervention tuloksia, kuten 
pidemmälle ulottuva tavoittaminen, käytän-
nön tuki, perheen osallisuuden maksimointi 
sekä siltojen rakentaminen perheen ja 
(epä)muodollisen tuen ja avun välille.  

Vuorenmaa, 
Maaret – 
Halme, Nina – 
Perälä, Marja-
Leena – Kauno-
nen, Marja – 
Åstedt-Kurki, 
Päivi 2016.  Per-
ceived influence, 
decision-making 
and acces to in-
formation in fa-
mily services as 
factors of paren-
tal empower-
ment: a cross-
sectional study 
of parents with 

Tutkimuksen tar-
koituksena oli tun-
nistaa vanhempien 
voimaantumisen ja 
demografisten sekä 
lapsiperhepalvelui-
den taustatekijöi-
den yhteyttä.  Tar-
koituksena oli 
myös tunnistaa 
isien ja äitien voi-
maantumiseen vai-
kuttavia tekijöitä.  

 

Poikkileikkaustutkimus. 
Äitejä n=571, isejä 
n=384, ositettu satun-
naisotanta. Analysointi 
t-testillä, yksisuuntai-
sella varianssianalyy-
silla sekä usean muuttu-
jan lineaarisella regres-
sioanalyysilla.  

Voimaantumisen tunne lapsiperhepalveluissa 
oli vähäisempää alle 3 vuotiaiden lasten äi-
deillä, sekä äideillä, joiden lapset olivat koti-
hoidossa tai ala-asteella. Iseillä alempi koulu-
tus vaikutti vähäisempään voimaantumisen 
tunteeseen. 

Voimaantumisen tunnetta lisää päätöksen 
teko yhteistyössä kuin että työntekijä tekisi 
yksin päätökset. Äidit, jotka kokivat heillä 
olevan enemmän vaikutusvaltaa niin kokivat 
itsensä voimaantuneemmaksi. Myös iseillä 
riittävät vaikuttamismahdollisuudet vaikutti-
vat voimaantumisen tunteeseen.  Voimaantu-
miseen vaikutti  vanhempien kokemukset 
vaikuttamisestaan merkityksellisenä kunnalli-
sissa perhepalveluissa. Vanhempien kokiessa 
vaikuttamisensa kunnallisissa perhepalve-
luissa merkitykselliseksi, lisäsi voimaantumi-
sen tunnetta. Myös riittävä tiedon saanti lap-
siperhepalveluissa voimaannutti. Ne, jotka 
kokivat perheen näkemykset olevan paino-ar-
voisia päätöksen teossa, olivat voimaantu-
neempia niin perheessä kuin palvelutilan-
teissa ja palvelujärjestelmässä.  

Alhainen vastaus-
taso. Taustatekijöi-
den epäsuoria yh-
teyksiä ei voitu arvi-
oida. 
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young children. 
Suomi. Scandi-
navian Journal 
of Caring 
Sciences 30 (2). 
290–302. 

Vuori, Anne – 
Åstedt-Kurki, 
Päivi 2013. Vä-
hävaraisten lap-
siperheiden ko-
kemuksia hy-
västä voinnista. 
Suomi. Tutkiva 
hoitotyö 11 (1). 
24–34. 

Tarkoituksena mer-
kitysrakenteen 
tuottaminen vähä-
varaisten lapsiper-
heiden hyvän voin-
nin kokemuksesta. 

Tulkinnallinen ja kuvai-
leva fenomenologia, 
kuuden vähävaraisen 
perheen avoin haastat-
telu. Perheiden vähäva-
raisuus määriteltiin yli 
vuoden toimeentulotuen 
saamisen tai vanhem-
man työttömyyden mu-
kaan, sekä perheellä oli 
vähintään yksi alle 16 -
vuotias lapsi. Tutkimuk-
sissa läsnä vähintään 2 
perheenjäsentä. Aineis-
ton litterointi, merkitys-
yksikköjen muodosta-
minen, niiden kääntämi-
nen yleiskielelle, merki-
tystihentymien etsimi-
nen, merkitysverkosto-
jen luominen, ydin mer-
kitysten muodostami-
nen, merkityskokonai-
suudet. 

Jos liian iso ristiriita hyvän olon, ulkokohtai-
sen terveyteen liittyvän tiedon ja käytettävien 
resurssien välillä, syntyi este terveyteen liit-
tyvän tiedon hyödyntämiseen. 

Huoli perustoimeentulosta ja siihen liittyvä 
henkinen ja fyysinen väsyminen. ”Jaksami-
sen pakko” liittyen taloudelliseen vaihtoeh-
dottomuuteen. Rahattomuus aiheutti turvatto-
muutta, stressiä ja pärjäämättömyyden tun-
teita; myös lapset puhuivat rahattomuudesta.  

Apua ei mielellään perheen ulkopuolelta ha-
ettu. Terveydenhuollosta haettiin tukea lä-
hinnä sairastuttaessa, ehkäisevää tukea ei pi-
detty välttämättömänä. Tuki on koettu hy-
väksi, mutta sitä mieluummin haluttiin sel-
viytyä itse, ei haluttu erottua muista. 

Terveyspalveluihin avunantajana ei aina luo-
tettu. Kokemus, ettei terveyspalveluiden 
työntekijöitä kiinnosta aidosti sekä kommu-
nikaatiossa saattoi olla ongelmia. 

Osalle sosiaalinen verkosto tärkeä, osa eris-
täytyi tarkoituksen mukaisesti; se saatetiin 
kokea ahdistavana tai perheen riittämättö-
myyttä  korostavana. 

Tässä päivässä eläminen lievittää ahdistusta 
toimeentuloon liittyvää huolta ja epätietoi-
suutta. Tuen yksilöllisyyttä ja inhimillistä 
kohtelua arvostettiin terveydenhuollon palve-
luissa. Pelkkä tiedon jakaminen tai huomion 
kiinnittäminen vain yksilöiden terveyskäyt-
täytymiseen ei riitä vähävaraisten  perheiden 
terveyden tukemisessa. Tärkeää on perheläh-
töisen välittömän tuen tarjoaminen pelkän 
terveellisten elämäntapojen luennoinnin si-
jasta. Perheelle yksilöllisesti mielekkäiden 
asioiden, hyvinvoinnin tukemis- ja selviyty-
miskeinojen tunnistaminen ja arviointi yh-
dessä perheen kanssa on tärkeää, sillä ne voi-
vat olla objektiivisen tiedon kanssa ristiriitai-
sia. Perhelähtöinen ja perheitä osallistava toi-
minta. 

Pieni otos, vaikkakin 
runsas aineisto (osal-
listumattomilta per-
heiltä olisi voinut 
saada erilaista tie-
toa). Kokemuksien 
tulkinnan haasteet. 
Neljässä kuudesta 
perheestä alle 6-vuo-
tiaita lapsia.  
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Vuori, Anne – 
Åstedt-Kurki, 
Päivi 2010. Vä-
hävaraisten äi-
tien kokemuksia 
terveyttä tuke-
vista tekijöistä. 
Suomi. Tutkiva 
hoitotyö 8 (1). 
20–27. 

Tarkoitus kuvata 
vähävaraisten äi-
tien kokemuksia 
terveyttä ja hyvin-
vointia vahvista-
vista ja heikentä-
vistä tekijöistä sekä 
niihin liittyvästä tu-
esta.  

Toimeentulotuen asiak-
kaina olevien äitien 
avoimet haastattelut 
(n=15), analysointi fe-
nomenologiaan perustu-
valla aineistolähtöisellä 
analyysimenetelmällä.  

Lähiverkoston pienuus tai puuttuminen mer-
kitsi yksinäisyyttä tai ulkopuolisuuden tun-
netta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 
eivät korvanneet lähiverkoston tuen merki-
tystä. 

Kokemukset tuen hajanaisuudesta; täytyy pu-
hua monelle omista ongelmistaan ja silti 
tunne siitä ettei kuunnella. Sosiaali- ja ter-
veysviranomaiset päätöksen tekijöinä ja elä-
män määrittäjinä; ulkopuolisuuden ja oman 
elämänhallinnan menettämisen kokemukset 
passivoivat. 

Terveydenhuollosta sai tukea jos osasi ja jak-
soi hakea sekä vaatia sitä. Tuen saaminen 
vaatii yhteistyöhalukkuutta asiakkaalta. Apua 
sai helpommin fyysisiin vaivoihin tai kun voi 
todella huonosti. Diagnoosin saaminen hel-
potti avun saantia. Apua helpommin lapsille 
kuin vanhemmille. Tuessa keskityttiin enem-
män yksittäiseen vaivaan ja yksilöön kuin 
koko perheeseen. 

Ristiriitaiset tuntemukset virallisesta järjes-
telmästä saatavaan tukeen; perhettä ei arvos-
tettu, epäasiallisuus, töykeys, alentavasti koh-
telu, avun tarpeen vähättely tai epäluuloisuus 
äidin nuoren iän tai elämäntyylin vuoksi.  

Realistisen ja elämäntilanteen sekä yksilölli-
syyden huomioon ottavan ohjauksen puute; 
asiakaan ei ole ollut mahdollista noudattaa 
ohjeita tai hän ei ymmärrä niitä. 

Huonoksi äidiksi leimaantumisen pelko; 
syyllisyyttä yhteiskunnan varoilla elämisestä, 
työttömyydestä ja lasten käytöshäiriöistä; 

Tukiverkoston kartoittaminen yksilöllisesti 
voidaan pitää hyvänä lähtökohtana äitien ja 
perheiden terveyden edistämiselle ja tukemi-
selle.  Läheisten ihmisten läsnäolo arjessa 
tuki selviytymistä. Ystävällinen kohtelu ja 
palveluiden toimivuus edisti autetuksi tule-
misen tunnetta. Vertaistuesta hyviä koke-
muksia, joka usein ollut äitien itsensä löytä-
mää tai tukijärjestelmien kautta. Perheiden 
terveyden edistämisessä tuloksellisuutta lisää 
hoitotyöntekijöiden tietämys erilaisissa elä-
mäntilanteissa elävien äitien arkielämästä.  

 

 

Kts. Edellinen. 
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työntekijän syyllistävä asenne tai ettei ota va-
kavasti äidin huolia itsestään tai lapsestaan, 
uusavuttomaksi leimaaminen. Tunne, että on 
enemmän tarkkailun kohde kuin tuen tarvit-
sija. Lastenneuvolassa onnellisen äidin näyt-
teleminen. 
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Analyysiviitekehyksestä pelkistetyiksi ilmaisuiksi 

Taulukko 4. Analyysiyksiköt ja pelkistetyt ilmaisut tutkimuskysymykseen ”miten lapsiperheiden syrjäytyminen näkyy terveydenhuollossa”. 

Tutkimus Miten lapsiperheiden syrjäytyminen näkyy tervey-
denhuollossa? 

Analyysiyksiköt Pelkistetyt ilmaukset 

Dietrich Leurer, Maria 
2011. Perceived Barriers 
to Program Participation 
Experienced by Disad-
vantaged Families. Ka-
nada. International 
Journal of Health Pro-
motion & Education 49 
(2). 53–59. 

Tutkimuksessa tunnistettiin psykososiaalisia esteitä 
kuten huolet negatiivisista arvosteluista (perheen 
koko, äidin ikä, vanhemmuustyyli tai muut perhee-
seen liittyvät tekijät, pelko lapsen menettämisestä 
lastensuojelulle), perheen, vertaisten tai puolison 
rohkaisemattomuus tai lannistavuus ohjelmiin osal-
listumiseen, kulttuuriset esteet, pelot, epäluotta-
mus, epämukavuus (pelko muutoksesta, edelliset ko-
kemukset). Struktuurisia esteitä olivat ohjelmien pit-
kät jonot (turhautuminen kun olisi ollut valmis teke-
mään muutoksia, mutta joutuukin odottamaan pit-
kään), laadukkaan lastenhoidon puutteellisuus van-
hempien osallistuessa ohjelmiin, tietämättömyys 
saatavilla olevista ohjelmista (mitä on saatavilla ja 
mistä saa tietoa), joustamattomat kriteerit (jos kri-
teerit eivät täyty niin ohjelmaan ei pääse vaikka siitä 
olisi perheelle hyötyä), kulkemiseen liittyvät esteet 
sekä asumisen lyhytaikaisuus (huonolaatuinen asu-
minen, turvallisuusongelmat, epäterveelliset pari-
suhteet), aiheuttaen vaikeutta tietoisuudelle eri oh-
jelmista tietyllä asumisalueella, luoda luotettavia 
suhteita sekä ylläpitää sitoutumista ohjelmiin osallis-
tumisessa. Selviytymis- tai kriisitila sisälsi niin psyko-
sosiaalisia kuin struktuurisia tekijöitä (kiire pitää 
huolta taloudesta ja lasten hyvinvoinnista, joten oh-
jelmat jäävät sivuun).  

Tiedonpuute eri ohjelmista ja niiden saata-
vuudesta 
 
Perheen, vertaisten tai puolison rohkaisemat-
tomuus osallistumiseen 
 
Kulttuuriset esteet 
 
Tuen odottaminen pitkään 
 
Lastenhoidon puute esteenä osallistumiseen 
 
 
Joustamattomat kriteerit ohjelmiin 
 
Kulkemisen esteet 
 
Asumisen lyhyt aikaisuus (Tietoisuus alueen 
ohjelmista, luotettavien suhteiden luonti ja si-
toutumisen ylläpito) 
 
Kiire talouden ja lasten hyvinvoinnin huolehti-
misesta (muu jää) 
 
Epäluottamus ja epämukavuus osallistumi-
selle 

Tiedonpuute tarjolla olevasta tuesta 
 
 
Läheisten tukemattomuus tuen saami-
sessa 
 
Kulttuuriset esteet 
 
Tuen odottelu 
 
Lastenhoidon puute esteenä osallistu-
miseen 
 
Ohjelmien joustamattomat kriteerit 
 
Kulkemisen esteet 
 
Asumisen lyhytaikaisuuden aiheutta-
mat esteet tuen saamiseen 
 
 
Talouden ja lasten hyvinvointi tuen 
saannin edelle 
 
Epäluottamus ja epämukavuus osallis-
tumisen esteenä 
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Pelko arvostelusta, muutoksesta ja lapsen 
menettämisestä 

Pelot osallistumisen esteenä 
 

Halme, Nina –  Vuori-
salmi, Merja – Perälä, 
Marja-Leena 2014.  Tuki, 
osallisuus ja yhteistoi-
minta lasten ja perhei-
den palveluissa Työnte-
kijöiden näkökulma. 
Suomi. THL raportti 
4/2014. 

Lapsiin liittyvien huolten esiin ottaminen on helpom-
paa kuin vanhempien. Lapsiin liittyvät huolet johta-
vat useammin myös toimenpiteisiin. Vaikeinta ottaa 
puheeksi ovat vanhempien päihteiden käyttö, lähi-
suhdeväkivalta ja seksuaalisen väkivallan uhka. Myös 
vanhempien taitojen riittämättömyys tai vanhem-
pien jaksamattomuus oli vaikea ottaa puheeksi. Toi-
saalta äitiys- ja lastenneuvolassa puheeksi ottaminen 
on helpompaa kuin muilla aloilla. Parisuhdeongel-
miin tarjolla vähiten tukea tai sen saamisen mahdol-
lisuudesta ei tietoa. Myös vanhemman yksinäisyy-
teen puututaan harvemmin. 
 
Valmiudet kohdata vanhemmuuteen ja perheeseen 
liittyviä huolia ovat huonommat kuin valmiudet käsi-
tellä lapseen liittyvää huolta. Sovittujen toimintata-
pojen puuttuminen esimerkiksi tilanteessa, jossa 
vanhemmasta huolta päihteiden käytöstä.   
 
Osallisuuden tukeminen palveluissa ja palvelujärjes-
telmässä ei ole yhtä yleistä kuin osallisuuden tukemi-
nen perheissä. Vaikutusmahdollisuudet lasta ja per-
hettä koskevaan päätöksen tekoon on vanhemmilla 
vähäistä. Eniten vaikutusmahdollisuutta palvelun ja 
hoitotilanteen sisältöön. Kumppanuustyöskentelyä 
useammin lapsen kuin perheen kanssa. Palveluiden 
tarjoaminen yleisempää selvän tai vakavan huolen il-
mentyessä. 

Lapsiin liittyvien huolten esiin ottaminen on 
helpompaa kuin vanhempien  
 
Lapsiin liittyvät huolet johtavat useammin 
myös toimenpiteisiin 
 
Valmiudet kohdata vanhemmuuteen ja per-
heeseen liittyviä huolia ovat huonommat kuin 
valmiudet käsitellä lapseen liittyvää huolta 
 
Sovittujen toimintatapojen puuttuminen esi-
merkiksi tilanteessa, jossa vanhemmasta 
huolta päihteiden käytöstä   
 
Osallisuuden tukeminen palveluissa ja palve-
lujärjestelmässä ei ole yhtä yleistä kuin osalli-
suuden tukeminen perheissä  
 
Vaikutusmahdollisuudet lasta ja perhettä kos-
kevaan päätöksen tekoon on vanhemmilla vä-
häistä  
 
Kumppanuustyöskentelyä useammin lapsen 
kuin perheen kanssa 
 
Parisuhdeongelmiin tarjolla vähiten tukea tai 
sen saamisen mahdollisuudesta ei tietoa 
 
Palveluiden tarjoaminen yleisempää selvän 
tai vakavan huolen ilmentyessä 

Vanhempiin liittyvien huolten puheeksi 
otto  vaikeampaa 
 
Apua herkemmin lapsiin liittyviin huo-
liin 
 
Vaikeudet kohdata koko perheeseen 
liittyviä huolia 
 
 
Sovittujen toimintatapojen puutteelli-
suus vaikeissa tilanteissa 
 
 
Osallisuuden tukemattomuus palve-
luissa ja palvelujärjestelmässä 
 
 
Vanhempien vähäiset vaikutusmahdol-
lisuudet päätöksenteossa 
 
 
Kumppanuustyöskentely vain lapsen 
kanssa 
 
Parisuhdeongelmiin liittyvä tuen ja tie-
don puute 
 
Tukea vasta selkeästi näkyvään huo-
leen 
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Lin, Yi-Ching – Seo, 
Dong-Chul 2017. Cumu-
lative family risks across 
income levels predict 
deterioration of chil-
dren's general health 
during childhood and 
adolescence. U.S. PLoS 
ONE 12 (5). 

Jokainen yksilöllinen perheen riskitekijä oli merkittä-
västi yhteydessä lasten ja nuorten yleiseen tervey-
teen. Perheen riskitekijöitä (muuttujia) olivat yksin-
huoltajuus, vanhemmuuteen liittyvä stressi, epäva-
kaa työllisyys, suuri perhe, äidin heikko terveys, äidin 
heikko koulutus sekä äidin heikko emotionaalinen 
terveys. Suurimpina näyttäytyivät erityisesti äidin hy-
vinvointiin liittyvät tekijät sekä vanhemmuuteen liit-
tyvä stressi lasten ja nuorten terveyttä alentavina te-
kijöinä. Myös  näiden riskitekijöiden kasaantuminen 
vaikutti huonon terveyden lisääntymiseen. Toisaalta 
riskitekijöillä oli enemmän vaikutusta varakkaiden 
perheiden lapsiin kuin köyhien perheiden, johtuen 
ehkä siitä, että varakkaat perheet eivät ole tottuneet 
vastoinkäymisille, joten niihin sopeutuminen on vai-
keampaa. Köyhät perheet, jotka kärsivät verrattain 
suuremmista ekonomisista vaikeuksista ja perheen 
haasteista olivat eniten haavoittuvaisempia, mutta 
heillä oli parempi kyky vastata ja toipua vaikeuksista 
kuin muilla.  

Lasten ja nuorten yleiseen terveyteen liittyviä 
riskitekijöitä; yksinhuoltajuus, vanhemmuu-
teen liittyvä stressi, epävakaa työllisyys, suuri 
perhe, äidin heikko terveys, äidin heikko kou-
lutus, äidin heikko emotionaalinen terveys 
 
Riskitekijöiden kasaantuminen vaikuttaa huo-
non terveyden lisääntymiseen 
 
Köyhät perheet ovat eniten haavoittuvaisem-
pia, mutta heillä on parempi kyky vastata ja 
toipua vaikeuksista kuin rikkaammilla per-
heillä 

Lasten ja nuorten yleiseen terveyteen 
liittyvät riskitekijät 
 
 
 
 
Ristitekijöiden kasaantuminen lisää 
huonoa terveyttä 
 
Kyky selviytyä vaikeuksista haavoittu-
vuudesta huolimatta 
 

Mäkinen, Anni – Hakuli-
nen, Tuovi 2016. Van-
hempien osallisuus las-
tenneuvolan laajassa 
terveystarkastuksessa. 
Suomi. Tutkiva hoitotyö 
14 (4). 21–30. 
 

Etukäteen valmistautuneilla vanhemmilla enemmän 
osallisuutta, kuin yksin valmistautuneilla tai valmis-
tautumattomilla. Ne, jotka eivät valmistaudu etukä-
teen laajoihin terveystarkastuksiin, voi kokea heik-
koa osallisuutta tai tuentarvetta jollakin elämänalu-
eellaan. Matalammin koulutetuilla vahvempaa osal-
listumista palvelutilanteessa kuin yliopistotutkinnon 
saaneilla. Parisuhteessa olevilla osallisuus suurem-
paa kuin naimattomilla tai eronneilla. Osa vanhem-
mista ei ollut saanut riittävästi tietoa parisuhteen 
hoidosta. 

Osa vanhemmista ei ollut saanut riittävästi 
tietoa parisuhteen hoidosta 
 
Vanhempien osallisuus laajoissa terveystar-
kastuksissa on suurempaa matalammin kou-
lutetuilla 
 
Vanhempien osallisuus on huonompaa nai-
mattomilla ja eronneilla  
 
Heikkoa osallisuutta kokevat tai tuen tar-
peessa olevat eivät välttämättä valmistaudu 
etukäteen laajoihin terveystarkastuksiin 

Tiedon puute parisuhteen hoidosta 
 
 
Matalammin koulutetut osallisempia 
laajoissa terveystarkastuksissa 
 
 
Osallisuus huonompaa naimattomilla 
ja eronneilla 
 
Valmistautumattomuus laajoihin ter-
veystarkastuksiin 
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Valmistautumattomuus etukäteen laajoihin 
terveystarkastuksiin vähentää osallisuutta 

Vähäinen osallisuus laajoihin terveys-
tarkastuksiin valmistautumattomilla 

Rots-de Vries, Carin –  
van de Goor, Ien – 
Stronks, Karien – Gar-
retsen, Henk 2011. Eva-
luation of an assertive 
outreach intervention 
for problem families: in-
tervention methods and 
early outcomes. Alanko-
maat. Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 25 (2). 211–
219. 

Maahanmuuttajaperheitä oli yli puolet (57%). Suurin 
osa (67%) olivat yksinhuoltajaäitien perheitä, jossa 
keskimäärin kolme lasta. Suurin osa vanhemmista 
olivat työttömiä ja he elivät sosiaaliturvan avuin. 
Useimmilla tilanne oli jatkunut jo pitkään (yli 3 
vuotta). Perheillä laaja kirjo ongelmia. 
 
Perheiden jäljittämiseen oli kaksi reittiä. Toisessa 
perheet eivät toistuvasti vastanneet kutsuihin sään-
nöllisiin terveystarkastuksiin. Toisessa kolmannet 
osapuolet, kuten opettajat ja nuorisohuolto ovat ker-
toneet vaikeuksista saada tai ylläpitää yhteyttä per-
heiden kanssa. Perheiden tausta tarkistettiin heidän 
tiedoistaan ennen kuin yritettiin tavoittaa. 
 
Kontaktin ylläpitäminen oli haastavaa, sillä samalla 
kun täytyi kertoa vakavasta huolesta, täytyi myös ke-
hittää vanhempien luottamusta ja  yhteistyösuh-
detta.  
 
47% vanhemmista vastasi tyytyväisyyskyselyyn, 
joista 67% oli sitä mieltä, että heidän tilanteensa oli 
vahvasti parantunut verraten ennen ja jälkeen inter-
vention. Suurin osa vanhemmista oli myös sitä 
mieltä, että tulevaisuudessa heidän tilanteensa olisi 
parempi.  

Maahanmuuttajaperheet 
  
Yksinhuoltajaäitien perheet 
 
Vanhemmat työttömiä ja elävät sosiaaliturvan 
avulla; pitkäkestoisuus (yli 3 vuotta) 
 
Perheet eivät toistuvasti vastaa kutsuihin 
säännöllisiin terveystarkastuksiin 
 
Kolmannet osapuolet (opettajat, nuoriso-
huolto) kertovat vaikeuksista saada tai ylläpi-
tää yhteyttä perheiden kanssa 
 
Kontaktin ylläpitäminen haastavaa, sillä sa-
malla täytyy kertoa vakavasta huolesta ja sa-
malla kehittää vanhempien luottamusta ja yh-
teistyösuhdetta 
 
Perheillä laaja kirjo ongelmia 

Maahanmuuttajaperheet 
 
Yksinhuoltajaäitien perheet 
 
Pitkäaikainen työttömyys ja sosiaalitur-
van avulla eläminen 
 
Perheet eivät vastaa terveystarkastus-
kutsuihin 
 
Kolmansien osapuolien vaikeudet pitää 
yhteyttä perheisiin 
 
 
Ristiriita yhteistyösuhteen kehittämi-
sen ja vakavan huolen esille ottamisen 
välillä 
 
 
Perheiden ongelmien laaja kirjo 

Vuorenmaa, Maaret – 
Halme, Nina – Perälä, 
Marja-Leena – Kauno-
nen, Marja – Åstedt-

Voimaantumisen tunne lapsiperhepalveluissa oli vä-
häisempää alle 3 vuotiaiden lasten äideillä, sekä äi-
deillä, joiden lapset olivat kotihoidossa tai ala-as-
teella. Iseillä alempi koulutus vaikutti vähäisempään 
voimaantumisen tunteeseen. 

Voimaantumisen tunne lapsiperhepalveluissa 
vähäisempää matalammin koulutetuilla 
iseillä, alle 3-vuotiaisen lasten äideillä sekä äi-
deillä, joiden lapset kotihoidossa tai ala-as-
teella 

Voimaantumisen tunteen vähäisyys 
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Kurki, Päivi 2016.  Per-
ceived influence, de-
cision-making and acces 
to information in family 
services as factors of pa-
rental empowerment: a 
cross-sectional study of 
parents with young chil-
dren. Suomi. Scandi-
navian Journal of Caring 
Sciences 30 (2). 290–
302. 
Vuori, Anne – Åstedt-
Kurki, Päivi 2013. Vähä-
varaisten lapsiperhei-
den kokemuksia hyvästä 
voinnista. Suomi. Tut-
kiva hoitotyö 11 (1). 24–
34. 

Jos liian iso ristiriita hyvän olon, ulkokohtaisen ter-
veyteen liittyvän tiedon ja käytettävien resurssien 
välillä, syntyi este terveyteen liittyvän tiedon hyö-
dyntämiseen. 
 
Huoli perustoimeentulosta ja siihen liittyvä henkinen 
ja fyysinen väsyminen. ”Jaksamisen pakko” liittyen 
taloudelliseen vaihtoehdottomuuteen. Rahattomuus 
aiheutti turvattomuutta, stressiä ja pärjäämättömyy-
den tunteita; myös lapset puhuivat rahattomuu-
desta. 
 
Apua ei mielellään perheen ulkopuolelta haettu. Ter-
veydenhuollosta haettiin tukea lähinnä sairastutta-
essa, ehkäisevää tukea ei pidetty välttämättömänä. 
Tuki on koettu hyväksi, mutta sitä mieluummin ha-
luttiin selviytyä itse, ei haluttu erottua muista. 
 

Tiedon hyödyntämisen vaikeus (ristiriita hy-
vän olon, terveyteen liittyvän tiedon ja käy-
tettävien resurssien välillä) 
 
Toimeentuloon liittyvä huoli ja sen aiheut-
tama henkinen ja fyysinen väsymys 
 
Taloudellinen vaihtoehdottomuus ”jaksami-
sen pakko” 
 
Turvattomuus, stressi ja pärjäämättömyyden 
tunteet rahattomuuden takia 
 
Tukea ei mielellään perheen ulkopuolelta, 
halu selviytyä itse jotta ei erotuta muista 
 
Ehkäisevää tukea terveydenhuollosta ei pi-
detä välttämättömänä, tukea lähinnä sairas-
tuessa 
 

Vaikeus hyödyntää tietoa 
 
 
 
Toimeentulon aiheuttama huoli ja vä-
symys 
 
Taloudellinen vaihtoehdottomuus 
 
 
Rahattomuuden aiheuttamat negatiivi-
set tunteet 
 
Selviäminen itse 
 
 
Tukea terveydenhuollosta kun sairas-
tuu 
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Terveyspalveluihin avunantajana ei aina luotettu. Ko-
kemus, ettei terveyspalveluiden työntekijöitä kiin-
nosta aidosti sekä kommunikaatiossa saattoi olla on-
gelmia. 
 
Osalle sosiaalinen verkosto tärkeä, osa eristäytyi tar-
koituksen mukaisesti; se saatetiin kokea ahdistavana 
tai perheen riittämättömyyttä  korostavana. 

Luottamuspula terveyspalveluihin; kokemuk-
set ettei terveyspalveluiden työntekijöitä kiin-
nosta aidosti sekä ongelmat kommunikoin-
nissa  
 
Sosiaalinen verkosto saatetaan kokea ahdista-
vana ja perheen riittämättömyyttä korosta-
vana; eristäytyminen 

Luottamuspula terveyspalveluiden 
työntekijöihin 
 
 
 
Sosiaalinen eristäytyminen 

Vuori, Anne – Åstedt-
Kurki, Päivi 2010. Vähä-
varaisten äitien koke-
muksia terveyttä tuke-
vista tekijöistä. Suomi. 
Tutkiva hoitotyö 8 (1). 
20–27. 

Lähiverkoston pienuus tai puuttuminen merkitsi yksi-
näisyyttä tai ulkopuolisuuden tunnetta. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut eivät korvanneet lähiver-
koston tuen merkitystä. 
 
Kokemukset tuen hajanaisuudesta; täytyy puhua 
monelle omista ongelmistaan ja silti tunne siitä ettei 
kuunnella. Sosiaali- ja terveysviranomaiset päätök-
sen tekijöinä ja elämän määrittäjinä; ulkopuolisuu-
den ja oman elämänhallinnan menettämisen koke-
mukset passivoivat. 
 
Terveydenhuollosta sai tukea jos osasi ja jaksoi ha-
kea sekä vaatia sitä. Tuen saaminen vaatii yhteistyö-
halukkuutta asiakkaalta.  Apua sai helpommin fyysi-
siin vaivoihin tai kun voi todella huonosti. Diagnoosin 
saaminen helpotti avun saantia. Apua helpommin 
lapsille kuin vanhemmille. Tuessa keskityttiin enem-
män yksittäiseen vaivaan ja yksilöön kuin koko per-
heeseen. 
 
Ristiriitaiset tuntemukset virallisesta järjestelmästä 
saatavaan tukeen; perhettä ei arvostettu, epäasialli-

Lähiverkoston puuttuminen tai pienuus ai-
heuttaa yksinäisyyttä ja ulkopuolisuuden tun-
netta  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut eivät 
korvaa lähiverkoston merkitystä 
 
Tuen hajanaisuus, puhuminen monelle omista 
ongelmistaan ja silti tunne ettei kuunnella 
 
Sosiaali- ja terveysviranomaiset päätöksen te-
kijöinä ja elämän määrittäjinä; ulkopuolisuu-
den ja oman elämänhallinnan menettämisen 
kokemukset passivoivat  
 
Tukea terveydenhuollosta jos osaa ja jaksaa 
hakea ja vaatia sitä 
 
Tuen saaminen vaatii yhteistyöhalukkuutta 
asiakkaalta 
 
Apua helpommin fyysisiin vaivoihin tai kun voi 
todella huonosti 
 
Diagnoosin saaminen helpottaa avun saantia 

Lähiverkoston vaikutukset yksinäisyy-
den ja ulkopuolisuuden tunteeseen 
 
 
Lähiverkoston korvaamattomuus 
 
 
Tuen hajanaisuus 
 
 
Sosiaali- ja terveysviranomaiset pää-
töksen tekijöinä 
 
 
 
Tuen saannin vaativuus 
 
 
Yhteistyöhalukkuus tuen saannin edel-
lytyksenä 
 
Tukea vasta selkeästi näkyvään huo-
leen 
 
Diagnoosi avun saannin edistäjänä 
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suus, töykeys, alentavasti kohtelu, avun tarpeen vä-
hättely tai epäluuloisuus äidin nuoren iän tai elä-
mäntyylin vuoksi.  
 
Realistisen ja elämäntilanteen sekä yksilöllisyyden 
huomioon ottavan ohjauksen puute; asiakkaan ei ole 
ollut mahdollista noudattaa ohjeita tai hän ei ym-
märrä niitä. 
 
Huonoksi äidiksi leimaantumisen pelko; syyllisyyttä 
yhteiskunnan varoilla elämisestä, työttömyydestä ja 
lasten käytöshäiriöistä; työntekijän syyllistävä 
asenne tai ettei ota vakavasti äidin huolia itsestään 
tai lapsestaan, uusavuttomaksi leimaaminen. Tunne, 
että on enemmän tarkkailun kohde kuin tuen tarvit-
sija. Lastenneuvolassa onnellisen äidin näyttelemi-
nen. 

Apua helpommin lapselle kuin vanhemmille 
 
Tuessa keskitytään enemmän yksittäiseen vai-
vaan ja yksilöön kuin koko perheeseen 
 
Ristiriitaiset tuntemukset virallisesta järjestel-
mästä saatavaan tukeen; perhettä ei arvos-
teta, epäasiallisuus, töykeys, alentavasti koh-
telu, avun tarpeen vähättely tai epäluuloisuus 
äidin nuoren iän tai elämäntyylin vuoksi 
 
Realistisen ja elämäntilanteen sekä yksilölli-
syyden huomioon ottavan ohjauksen puute; 
asiakkaan ei ole ollut mahdollista noudattaa 
ohjeita tai ymmärtää niitä 
 
Huonoksi äidiksi leimaantumisen pelko 
 
Tunne, että on enemmän tarkkailun kohde 
kuin tuen tarvitsija 
 
Lastenneuvolassa onnellisen äidin näyttelemi-
nen  

Lapselle helpommin apua 
 
Tuen yksilökeskeisyys perhelähtöisyy-
den asemasta 
 
Negatiiviset kokemukset ja tunteet 
työntekijöiden kohtelusta 
 
 
 
 
Ohjauksen realistisuuden puute 
 
 
 
 
Leimaantumisen pelko 
 
Tunne tarkkailun kohteena olemisesta 
 
 
Ongelmien peittely 

 

Taulukko 5. Analyysiyksiköt ja pelkistetyt ilmaisut tutkimuskysymykseen ”miten terveydenhoitaja voi ehkäistä lapsiperheiden syrjäytymistä”. 

Tutkimus Miten terveydenhoitaja voi ehkäistä lapsiperheiden 
syrjäytymistä? 

Analyysiyksiköt Pelkistetyt ilmaukset 

Halme, Nina – Perälä, 
Marja-Leena – Kanste, 

Vanhempien riittävä tiedonsaanti palveluista edistää 
yhteistyötä ja osallisuutta, joten riittävä tiedottami-
nen palveluista ja toiminnoista on tärkeää.  

Vanhempien riittävä tiedonsaanti palveluista 
edistää yhteistyötä ja osallisuutta; riittävä tie-
dottaminen palveluista ja toiminnoista 

Riittävä tiedottaminen palveluista ja 
toiminnoista 
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Outi 2014. Lasten ja per-
heiden palvelujen saa-
vutettavuus ja avun riit-
tävyys : rakenneyhtälö-
mallin kehittäminen ja 
arviointi. Suomi. Hoito-
tiede 26 (3) 217–230. 

Toimiva yhteistyö työntekijöiden ja vanhempien vä-
lillä edesauttaa riittävää avunsaantia ja palveluiden 
saavutettavuutta. Toimiva yhteistyö edellyttää myös 
vanhempien osallisuuden vahvistamista; vanhem-
pien pärjäämisen vahvistaminen perheen arjessa, 
vanhempien vaikutusmahdollisuudet ja päätöksen-
teko palvelutilanteissa ja laajemmin palveluissa. 
 
Palveluiden koordinointi vaikuttaa vanhempien riit-
tävään avunsaantiin saavutettavien palvelujen 
kautta. Palveluiden saavutettavuus edistää lapsen 
asioiden koordinointia; omahoitajan tai vastuuhenki-
lön nimeäminen lapselle, lapsen ja perheen tarvitse-
man erityisasiantuntemuksen tuominen lapsen kehi-
tysympäristöön, yksilöllisten palvelusuunnitelmien 
laatiminen, lapsen lähiverkoston huomiointi sekä 
lapsen ja perheen käyttämien palveluiden kokoami-
nen yhteen. 

Vanhempien osallisuuden vahvistaminen; 
vanhempien pärjäämisen vahvistaminen per-
heen arjessa, vanhempien vaikutusmahdolli-
suudet ja päätöksenteko palvelutilanteessa ja 
laajemmin palveluissa (toimivan yhteistyön 
rakentamisessa) 
 
Toimiva yhteistyö työntekijöiden ja vanhem-
pien välillä edesauttaa riittävää avunsaantia ja 
palveluiden saatavuutta 
 
Palveluiden koordinointi  ja saavutettavat pal-
velut; vanhempien riittävä avunsaanti 
 
Palveluiden saavutettavuus edistää lapsen 
asioiden koordinointia; omahoitajan tai vas-
tuuhenkilön nimeäminen lapselle, lapsen ja 
perheen tarvitseman erityisasiantuntemuksen 
tuominen lapsen kehitysympäristöön, yksilöl-
listen palvelusuunnitelmien laatiminen, lap-
sen lähiverkoston huomiointi, lapsen ja per-
heen käyttämien palveluiden kokoaminen yh-
teen 

Vanhempien osallisuuden vahvistami-
nen perheen arjessa sekä päätöksente-
ossa 
 
 
 
 
Toimiva yhteistyö vanhempien ja työn-
tekijän välillä 
 
 
Palveluiden koordinointi 
 
 
Palveluiden saavutettavuudesta ja 
koonnista huolehtiminen 

Halme, Nina –  Vuori-
salmi, Merja – Perälä, 
Marja-Leena 2014.  Tuki, 
osallisuus ja yhteistoi-
minta lasten ja perhei-
den palveluissa Työnte-
kijöiden näkökulma. 
Suomi. THL raportti 
4/2014. 

Pienryhmätoiminnan ja mielenterveysosaamisen 
määrä koetaan riittämättömäksi; mielenterveysosaa-
misen lisääminen neuvoloissa ja päiväkodeissa sekä 
ehkäisevään perhetyöhön panostaminen.  Varhai-
sempi puuttuminen vanhempien tai työntekijän lie-
vään huoleen. 
Yhteistyö myös muiden organisaatioiden ja toimialan 
kanssa, kuin vain oman. Tiiviimpi yhteistyö ja yhtei-
set periaatteet eri toimialojen välillä. Palveluiden yh-
teensovittaminen.  Moniammatillinen työryhmä ja 

Mielenterveysosaamisen lisääminen neuvo-
loissa ja päiväkodeissa 
 
Ehkäisevään perhetyöhön ja pienryhmätoi-
mintaan panostaminen 
 
Varhaisempi puuttuminen vanhempien tai 
työntekijän lievään huoleen 
 

Mielenterveysosaamisen kehittäminen 
 
 
Ehkäisevän perhetyön ja pienryhmä-
toiminnan kehittäminen 
 
Varhainen puuttuminen 
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tapaamiset yhdessä perheen kanssa. Kumppanuus-
työskentely osallisuuden edistämisessä.  

Yhteistyö myös muiden organisaatioiden ja 
toimialan kanssa, kuin vain oman 
 
Tiiviimpi yhteistyö ja yhteiset periaatteet eri 
toimialojen välillä 
 
Palveluiden yhteensovittaminen 
 
Moniammatillinen työryhmä  
 
Tapaamiset yhdessä moniammatillisen työ-
ryhmän ja  perheen kanssa 
 
Kumppanuustyöskentely osallisuuden edistä-
misessä 

Eri tahojen välinen yhteistyö 
 
 
Yhteiset periaatteet eri tahojen välillä 
 
 
Palveluiden yhteensovittaminen 
 
Moniammatillinen työryhmä 
 
Moniammatillisen työryhmän ja per-
heen väliset tapaamiset 
 
Kumppanuustyöskentely 

Mäkinen, Anni – Hakuli-
nen, Tuovi 2016. Van-
hempien osallisuus las-
tenneuvolan laajassa 
terveystarkastuksessa. 
Suomi. Tutkiva hoitotyö 
14 (4) 21–30. 

Vanhempien valmistautumista tukemalla laajoihin 
terveystarkastuksiin voidaan tukea myös osalli-
suutta. Kohdatuksi tulemisen tunne oli yhteydessä 
osallisuuden tunteeseen. 

Perheiden kohtaaminen aidosti 
 
Vanhempia valmistautumista tukemalla laa-
joihin terveystarkastuksiin voidaan tukea 
myös osallisuutta 

Aito kohtaaminen 
 
Laajoihin terveystarkastuksiin valmis-
tautumisen tukeminen 

Rots-de Vries, Carin –  
van de Goor, Ien – 
Stronks, Karien – Gar-
retsen, Henk 2011. Eva-
luation of an assertive 
outreach intervention 
for problem families: in-
tervention methods and 
early outcomes. Alanko-
maat. Scandinavian 

Interventio sisälsi viisi päävaihetta: tapauksen löytä-
minen, kontaktin luominen, kontaktin ylläpitäminen, 
perhesuunnitelman kehittäminen sekä perheen tar-
vitsemien palveluiden järjestäminen ja yhdistämi-
nen. 
  
Perheiden tavoittaminen heidän arjen olosuhteis-
taan (kotoa, välillä kadulta) sekä soittamalla tai ta-
voittamalla esim. koulun pihalta. Vanhempien tuli 
olla samaa mieltä ilmenneistä huolista, jotta seuraa-

Pidemmälle ulottuva tavoittaminen perheen 
arjen olosuhteista eri keinoin 
 
Vanhempien tulee olla samaa mieltä herän-
neistä huolista, ennen kuin yhteistyössä voi-
daan edetä 
 
Siltojen rakentaminen perheen ja avun/tuen 
tarjoajien välille; yhteistapaamiset perheen ja 
avun/tuentarjoajien kanssa, jossa sovitaan 

Pidemmälle ulottuva tavoittaminen eri 
keinoin 
 
Yhteisymmärrys huolista 
 
 
 
Siltojen rakentaminen perheen ja pal-
veluiden välille 
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Journal of Caring 
Sciences 25 (2) 211–219. 

vaan vaiheeseen voi siirtyä. 52% vanhemmista oli sa-
maa mieltä intervention tarjoajien kanssa lapsen ke-
hitykseen liittyvistä huolista, 37% oli samaa mieltä 
osittain tietyistä asioista ja 11% oli erimieltä. 
 
Siltojen rakentaminen perheen ja avun/tuen tarjo-
ajien välille. Yhteistapaamiset (mukana perhe, 
avun/tuen tarjoajat), jossa sovittiin mitä apua tai tu-
kea perhe tarvitsee ja perheen jäsenten osallisuu-
desta jatkotoimenpiteisiin. 62% lapsista ja 43% van-
hemmista asetettiin tavoitteeksi tuen saannin aloit-
taminen (muilla jatkettiin entistä tukea). Tuen aloit-
tamiseksi perheet tuli linkittää muihin tahoihin. 84% 
linkitetyistä lapsista ja 78% vanhemmista  aloittivat 
jatkuvan tuen saannin.  
Kun perheen suunnitelma ja tuen saannin tarpeet 
ovat sovittuja, lopetetaan ja siirretään kontakti 
eteenpäin sovituille tuen/avuntarjoajille. Tähän pa-
nostettiin ehkäisten perheiden katoamista siirtymä-
vaiheen aikana sekä kannustaen hoitomyöntyvyyttä.  
 
Tiimitapaamisissa esille nousi usein esiin käytännön 
apu, kuten kotiaskareissa avustaminen, ylläpito ja 
sosiaalietuuksien hakeminen ja muissa raha-asioissa 
avustaminen. He korostivat perustarpeiden täyttä-
mistä ja järjestäytymisen tärkeyttä vähemmän järjes-
täytyneiden perheiden kanssa, ennen kuin voisi 
tehdä jatkointerventioita. Matalan kynnyksen käy-
tännönapu edesauttoi vanhempien luottamuksen 
saavuttamista. Toisaalta vaarana on uppoutua liikaa 
käytännön ongelmiin, hankaloittaen siirtymistä mui-
hin intervention vaiheisiin. Tärkeää olisi tasapaino 
käytännön avun ja muiden toimintojen välillä.  

mitä apua ja tukea perhe tarvitsee ja perheen 
jäsenten osallisuudesta jatkotoimenpiteisiin 
 
Ammattilaisen luonteenpiirteet ja asenteet; 
Sitoutuminen perheisiin sekä sitkeys saavut-
taa asioita perheiden hyödyksi 
 
 
Varovaisuus ettei tarjoa neuvontaa ja apua 
liian aikaisin, jolloin vanhemmat voivat kokea 
resistanssia yhteistyötä kohtaan 
 
Ehkäistään perheiden ”katoamista” siirtyessä  
toiselle palveluntarjoajalle sekä kannustetaan 
hoitomyöntyvyyttä  
 
Käytännön tuen/avun tärkeys (kotiaskareissa 
avustaminen, ylläpito ja sosiaalietuuksien ha-
keminen, muissa raha-asioissa avustaminen); 
perustarpeiden täyttäminen ja kodin asioiden 
järjestyksen tärkeys 
 
Matalan kynnyksen käytännön apu auttaa 
myös vanhempien luottamuksen saavutta-
mista 
 
Tasapaino käytännön avun ja muiden toimin-
tojen välillä 
 
Neuvontametodeina ratkaisukeskeiset mene-
telmät, kuitenkaan rajoittumatta vain yhteen 
metodiin sillä kohderyhmä heterogeeninen ja 
ongelmat erilaisia 

 
 
 
Sitoutuminen perheisiin ja sitkeys saa-
vuttaa asioita perheiden hyödyksi 
 
 
 
Neuvontaa ja apua oikeaan aikaan 
 
 
 
Perheestä huolehtiminen siirtymisen 
aikana toiselle palveluntarjoajalle 
 
 
Käytännön tuki ja apu 
 
 
 
 
 
Matalan kynnyksen käytännön apu 
 
 
 
Tarjottavien tukitoimintojen tasapaino 
 
 
Erilaisten menetelmien hyödyntämi-
nen perheen tilanteen mukaisesti 
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Neuvontametodeina ratkaisukeskeiset menetelmät 
(1/3 mielestä), jotka ovat tärkeitä osana interven-
tiota haastateltavina olevien  mielestä. Toisaalta in-
terventio on kehittynyt käytännöstä, pohjautuen 
käytännönläheiseen päätöksentekoon, jolloin perus-
tana ei voi olla tiettyä menetelmää. Kohderyhmä on 
heterogeeninen ja ongelmat erilaisia, joten tarvittiin 
useita erilaisia menetelmiä rajoittumatta vain yh-
teen. Tarvetta olisi vahvistaa intervention metodolo-
gista perustaa. 
 
Ammattilaisen luonteenpiirteet ja asenteet vaikutti-
vat sitoutumiseen liittyen osallistuneisiin perheisiin 
sekä sitkeyteen saavuttaa jotakin perheiden hyö-
dyksi. Toisaalta tässä oli vaaransa; taipumus tarjota 
neuvontaa ja apua liian aikaisin interventiota, jolloin 
he kohtasivat vanhempien resistanssia yhteistyötä 
kohtaan.  
 
Tietoisuus terveydenhuoltojärjestelmästä sekä myös 
sosiaalihuoltojärjestelmästä, jotta pystyy ohjaamaan 
perheitä oikeille tahoille. Perheillä laaja kirjo ongel-
mia, joten on tärkeää tietää vaihtoehdot ja mahdolli-
suudet perheiden tukemiseksi. Huoli pudokkuudesta 
hoidon siirtyessä eteenpäin sekä saatavilla olevan ja 
räätälöidyn hoidon puutteellisuudesta.  
 
Ammattilaiset tarvitsisivat pätevyyttä organisoida ta-
hojen välistä yhteistyötä ja hoidon koordinointia, ky-
kyä järjestää neuvotteluja hoidon sekä palveluiden 
tarjoajien välillä, käsitellä näkökulmien ristiriitoja 
sekä puoltaa perheiden näkökulmia.  
 

Käytännönläheisyys päätöksenteossa ja me-
netelmissä, ei vain tiettyä menetelmää 
 
Tietoisuus terveyden- ja sosiaalihuollonjärjes-
telmistä, jotta pystyy ohjaamaan perheitä oi-
keille tahoille 
 
Perheillä laajakirjo ongelmia, joten tärkeää 
tietää vaihtoehdot ja mahdollisuudet perhei-
den tukemiseksi 
 
Pätevyys organisoida tahojen välistä yhteis-
työtä ja hoidon koordinointia, kyky järjestää 
neuvotteluja hoidon sekä palveluiden tarjo-
ajien välillä, käsitellä näkökulmien ristiriitoja 
sekä puoltaa perheiden näkökulmia 
 
Perheen osallisuuden maksimointi 
 

Käytännönläheinen lähestymistapa 
perheen ongelmiin 
 
Tietämys terveyden- ja sosiaalihuollon-
järjestelmistä 
 
 
Tietämys tuen erilaisista vaihtoeh-
doista ja mahdollisuuksista 
 
 
Taidot organisoida tahojen välistä yh-
teistyötä sekä koordinoida hoitoa per-
heen näkökulmat huomioiden 
 
 
 
Perheen osallisuuden maksimointi 
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Intervention avulla pystyttiin tavoittamaan kohde-
ryhmä sekä suurimmalla osalla saavuttamaan sen 
pääasiallinen tavoite, eli yhdistämään perheet jatku-
van tuen piiriin. Useampi tekijä oli osana interven-
tion tuloksia, kuten pidemmälle ulottuva tavoittami-
nen, käytännön tuki, perheen osallisuuden maksi-
mointi sekä siltojen rakentaminen perheen ja 
(epä)muodollisen tuen ja avun välille.  

Vuorenmaa, Maaret – 
Halme, Nina – Perälä, 
Marja-Leena – Kauno-
nen, Marja – Åstedt-
Kurki, Päivi 2016.  Per-
ceived influence, de-
cision-making and acces 
to information in family 
services as factors of pa-
rental empowerment: a 
cross-sectional study of 
parents with young chil-
dren. Suomi. Scandi-
navian Journal of Caring 
Sciences 30 (2) 290–302. 

Voimaantumisen tunnetta lisää päätöksen teko yh-
teistyössä kuin että työntekijä tekisi yksin päätökset. 
Äidit, jotka kokivat heillä olevan enemmän vaikutus-
valtaa niin kokivat itsensä voimaantuneemmaksi. 
Myös iseillä riittävät vaikuttamismahdollisuudet vai-
kuttivat voimaantumisen tunteeseen.  Voimaantumi-
seen vaikutti  vanhempien kokemukset vaikuttami-
sestaan merkityksellisenä kunnallisissa perhepalve-
luissa. Vanhempien kokiessa vaikuttamisensa kun-
nallisissa perhepalveluissa merkitykselliseksi, lisäsi 
voimaantumisen tunnetta. Myös riittävä tiedon 
saanti lapsiperhepalveluissa voimaannutti. Ne, jotka 
kokivat perheen näkemykset olevan paino-arvoisia 
päätöksenteossa, olivat voimaantuneempia niin per-
heessä kuin palvelutilanteissa ja palvelujärjestel-
mässä.  

Voimaantumisen tunteen lisääminen; yhteis-
työ päätöksenteossa ja vanhempien vaikutta-
mismahdollisuudet ja niiden pitäminen merki-
tyksellisinä, paino-arvo vanhempien näke-
myksissä 
 
Riittävä tiedon saanti edistää voimaantumista 
 
 

Yhteistyö päätöksenteossa ja vanhem-
pien näkemysten pitäminen merkityk-
sellisinä 
 
 
 
Riittävä tiedon antaminen 
 
 
 

Vuori, Anne – Åstedt-
Kurki, Päivi 2013. Vähä-
varaisten lapsiperhei-
den kokemuksia hyvästä 
voinnista. Suomi. Tut-
kiva hoitotyö 11 (1) 24–
34. 

Tässä päivässä eläminen lievittää ahdistusta toi-
meentuloon liittyvää huolta ja epätietoisuutta. Tuen 
yksilöllisyyttä ja inhimillistä kohtelua arvostettiin ter-
veydenhuollon palveluissa. Pelkkä tiedon jakaminen 
tai huomion kiinnittäminen vain yksilöiden terveys-
käyttäytymiseen ei riitä vähävaraisten  perheiden 
terveyden tukemisessa. Tärkeää on perhelähtöisen 
välittömän tuen tarjoaminen pelkän terveellisten 

Tuen yksilöllisyyttä arvostetaan 
 
Inhimillinen kohtelua arvostetaan 
 
Perhelähtöisen välittömän tuen tarjoaminen 
tärkeää 
 
Tuki ei rajoitu vain terveellisten elämäntapo-
jen luennointiin 

Tuen yksilöllisyys 
 
Inhimillinen kohtelu 
 
Perhelähtöinen välitön tuki 
 
 
Elämäntavoista luennoinnin välttämi-
nen 
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elämäntapojen luennoinnin sijasta. Perheelle yksilöl-
lisesti mielekkäät asioiden, hyvinvoinnin tukemis- ja 
selviytymiskeinojen tunnistaminen ja arviointi yh-
dessä perheen kanssa on tärkeää, sillä ne voivat olla 
objektiivisen tiedon kanssa ristiriitaisia. Perhelähtöi-
nen ja perheitä osallistava toiminta. 

Perheelle yksilöllisesti mielekkäät asiat, hyvin-
voinnin tukemis- ja selviytymiskeinot; niiden 
tunnistaminen ja arviointi yhdessä perheen 
kanssa  
 
Perhelähtöinen ja perheitä osallistava toi-
minta 

Perhelähtöisyys ja yksilöllisyys tuen 
tunnistamisessa ja arvioinnissa 
 
 
 
Perhelähtöinen ja perheitä osallistava 
toiminta 

Vuori, Anne – Åstedt-
Kurki, Päivi 2010. Vähä-
varaisten äitien koke-
muksia terveyttä tuke-
vista tekijöistä. Suomi. 
Tutkiva hoitotyö 8 (1) 
20–27. 

Tukiverkoston kartoittaminen yksilöllisesti. Läheisten 
ihmisten läsnäolo arjessa tuki selviytymistä. Ystävälli-
nen kohtelu ja palveluiden toimivuus edisti autetuksi 
tulemisen tunnetta. Vertaistuesta hyviä kokemuksia, 
joka usein ollut äitien itsensä löytämää tai tukijärjes-
telmien kautta. Perheiden terveyden edistämisessä 
tuloksellisuutta lisää hoitotyöntekijöiden tietämys 
erilaisissa elämäntilanteissa elävien äitien arkielä-
mästä. 

Tukiverkoston kartoittaminen yksilöllisesti 
 
Läheisten ihmisten läsnäolo arjessa tuki sel-
viytymistä 
 
Ystävällinen kohtelu edistää autetuksi tulemi-
sen tunnetta 
 
Vertaistuesta hyviä kokemuksia 
 
Hoitotyöntekijöiden tietämys erilaisissa elä-
mäntilanteissa elävien äitien arkielämästä 

Tukiverkoston yksilöllinen kartoitus 
 
Läheisten tärkeys selviytymisessä 
 
 
Ystävällinen kohtelu 
 
 
Vertaistuen merkitys 
 
Tietämys eri perheiden elämäntilan-
teista ja arjesta 



     Liite 4 

     1 (6) 

 

Sisällönanalyysi 

Taulukko 6. Muodostuneet ala-, ylä- ja pääluokat tutkimuskysymykseen ”miten lapsiperheiden syrjäytyminen näkyy terveydenhuollossa”. 

Pelkistetyt ilmaukset Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Vaikeus hyödyntää tietoa 

Ohjauksen realistisuuden puute 

Tiedon hyödyntämi-
sen vaikeus 

Ongelmat tiedon 
saannissa 

Tuen saannin esteet 

Tiedon puute tarjolla olevasta tuesta 

Tiedon puute parisuhteen hoidosta 

Parisuhdeongelmiin liittyvä tuen ja tiedon puute 

Tiedon puute 

Selviäminen itse 

Tukea terveydenhuollosta kun sairastuu 

Läheisten tukemattomuus tuen saamisessa 

Halu selviytyä itse 

Tuen hakemisen ja 
saannin esteet 

Tuen saannin vaativuus 

Yhteistyöhalukkuus tuen saannin edellytyksenä 

Tukea vasta selkeästi näkyvään huoleen 

Diagnoosi avun saannin edistäjänä 

Lapselle helpommin apua 

Tukea vasta selkeästi näkyvään huoleen 

Kulttuuriset esteet 

Tuen odottelu 

Lastenhoidon puute esteenä osallistumiseen 

Tuen saannin hanka-
luus 
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Ohjelmien joustamattomat kriteerit 

Kulkemisen esteet 

Asumisen lyhyt aikaisuuden aiheuttamat esteet tuen saamiseen 

Talouden ja lasten hyvinvointi tuen saannin edelle 

Tuen yksilökeskeisyys perhelähtöisyyden asemasta Tuen yksiulotteisuus 

Tuen hajanaisuus Tuen hajanaisuus 

Luottamuspula terveyspalveluiden työntekijöihin 

Negatiiviset kokemukset ja tunteen työntekijöiden kohtelusta 

Epäluottamus ja epämukavuus osallistumisen esteenä 

Luottamuspula työn-
tekijöihin 

Epäluottamus ter-
veyspalveluihin ja tu-

keen 
Leimaantumisen pelko 

Tunne tarkkailun kohteena olemisesta 

Ongelmien peittely 

Pelot osallistumisen esteenä 

Leimaantumisen 
pelko 

Sosiaali- ja terveysviranomaiset päätöksen tekijöinä  

Vanhempien vähäiset vaikutusmahdollisuudet päätöksenteossa 

Osattomuus päätök-
senteossa 

Osallisuuden puute 
Pulmat kumppanuus-
suhteen rakentami-

sessa 

Matalammin koulutetut osallisempia laajoissa terveystarkastuksissa 

Osallisuus huonompaa naimattomilla ja eronneilla 

Valmistautumattomuus laajoihin terveystarkastuksiin 

Vähäinen osallisuus laajoihin terveystarkastuksiin valmistautumattomilla 

Osallisuus laajoihin 
terveystarkastuksiin 

vaihtelevaa 

Osallisuuden tukemattomuus palveluissa ja palvelujärjestelmässä 

Osallisuuden tuke-
mattomuus palve-

luissa ja palvelujärjes-
telmässä 
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Vanhempiin liittyvien huolten puheeksi otto vaikeampaa 

Apua helpommin lapsiin liittyviin huoliin 

Vanhempiin liittyvät 
huolet vaikeampia 

ottaa puheeksi Hankaluudet ottaa 
koko perheen huolet 

puheeksi Vaikeudet kohdata koko perheeseen liittyviä huolia 

Sovittujen toimintatapojen puutteellisuus vaikeissa tilanteissa 

Valmiuksien ja toi-
mintatapojen puut-

teellisuus huoliin 
puuttumisessa 

Kumppanuustyöskentely vain lapsen kanssa 
Kumppanuutta 

enemmän lapsen 
kanssa kuin perheen 

Yhteistyösuhteen ra-
kentamisen pulmat Perheet eivät vastaa terveystarkastuskutsuihin 

Kolmansien osapuolien vaikeuden pitää yhteyttä perheisiin 

Ristiriita yhteistyösuhteen kehittämisen ja vakavan huolen välillä 

Ongelmat kontaktin 
luomisessa ja ylläpi-

tämisessä 

Lasten ja nuorten yleiseen terveyteen liittyvät riskitekijät 

Riskitekijöiden kasaantuminen lisää huonoa terveyttä 

Kyky selviytyä vaikeuksista haavoittuvuudesta huolimatta 

Lasten terveyteen 
vaikuttavia riskiteki-

jöitä perheessä 

 

Huono-osaisuuden tekijöitä ja vaikutuksia hy-
vinvointiin 

Maahanmuuttajaperheet 

Yksinhuoltajaäitien perheet 

Pitkäaikainen työttömyys ja sosiaaliturvan avulla eläminen 

Perheiden ongelmien laaja kirjo 

Huono-osaisuuden 
taustatekijöitä 

Toimeentulon aiheuttama huoli ja väsymys 

Taloudellinen vaihtoehdottomuus 

Rahattomuuden aiheuttamat negatiiviset tunteet 

Toimeentulon aiheut-
tama stressi 

Voimaantumisen tunteen vähäisyys 
Voimaantumisen tun-

teen vähäisyys 
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Sosiaalinen eristäytyminen 

Lähiverkoston vaikutukset yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunteeseen 

Lähiverkoston korvaamattomuus 

Sosiaalinen eristäyty-
minen 

 

Taulukko 7. Muodostuneet ala- ja yläluokat tutkimuskysymykseen ”miten terveydenhoitaja voi ehkäistä lapsiperheiden syrjäytymistä”. 

Pelkistetyt ilmaukset Alaluokka Yläluokka 

Tukiverkoston yksilöllinen kartoitus 

Läheisten tärkeys selviytymisessä 
Tukiverkoston kartoittaminen 

Yksilöllisen ja perhelähtöisen tuen 
tarjoaminen 

Tuen yksilöllisyys 

Perhelähtöinen välitön tuki 

Elämäntavoista luennoinnin välttäminen 

Perhelähtöisyys ja yksilöllisyys tuen tunnistamisessa ja arvioinnissa 

Perhelähtöinen ja perheitä osallistava toiminta 

Tietämys eri perheiden elämäntilanteista ja arjesta 

Tuen perhelähtöisyyden ja yksilölli-
syyden huomioiminen 

Vertaistuen merkitys Tietämys tarjolla olevasta vertais-
tuesta ja sen tarjoaminen 

Käytännön tuki ja apu 

Matalan kynnyksen käytännönapu  

Tarjottavien tukitoimintojen tasapaino 

Matalan kynnyksen käytännöntuen 
tarjoaminen 

Pidemmälle ulottuva tavoittaminen eri keinoin Kontaktin luominen perheeseen 
heidän olosuhteensa huomioiden 
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Inhimillinen kohtelu 

Ystävällinen kohtelu 

Aito kohtaaminen 

Sitoutuminen perheisiin ja sitkeys saavuttaa asioita perheiden hyödyksi 

Neuvontaa ja apua oikeaan aikaan 

Työntekijän luonteenpiirteet ja 
asenteet 

Työntekijän ominaisuudet 

Mielenterveysosaamisen kehittäminen 

Ehkäisevään perhetyöhön ja pienryhmätoiminnan kehittäminen 

Varhainen puuttuminen 

Erilaisten menetelmien hyödyntäminen perheen tilanteen mukaisesti 

Käytännönläheinen lähestymistapa perheen ongelmiin 

Tietämys terveyden- ja sosiaalihuollonjärjestelmistä 

Tietämys tuen erilaisista vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista 

Taidot organisoida tahojen välistä yhteistyötä sekä koordinoida hoitoa perheen näkökulmat 
huomioiden 

Työntekijän osaaminen ja pätevyys 

Perheen osallisuuden maksimointi 

Laajoihin terveystarkastuksiin valmistautumisen tukeminen 

Vanhempien osallisuuden vahvistaminen perheen arjessa sekä päätöksenteossa 

Yhteistyö päätöksenteossa ja vanhempien näkemysten pitäminen merkityksellisinä 

Osallisuuden tukeminen 

Osallistava yhteistyösuhde ja 
kumppanuus 

Toimiva yhteistyö vanhempien ja työntekijän välillä 

Kumppanuustyöskentely 

Yhteisymmärrys huolista 

Kumppanuus ja yhteistyö perheen 
kanssa 
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Palveluiden koordinointi  

Palveluiden saavutettavuudesta ja koonnista huolehtiminen 

Palveluiden yhteensovittaminen 

Perheestä huolehtiminen siirtymisen aikana toiselle palveluntarjoajalle 

 
Palveluiden saavutettavuudesta 

huolehtiminen Palveluiden koordinointi ja tiedot-
taminen 

Riittävä tiedottaminen palveluista ja toiminnoista 

Riittävä tiedon antaminen 
Riittävä tiedottaminen palveluista 

ja toiminnoista 

Eri tahojen välinen yhteistyö 

Yhteiset periaatteet eri tahojen välillä 

Siltojen rakentaminen perheen ja palveluiden välille 

Yhteistyö muiden tahojen kanssa 
Monialainen yhteistyö perheen hy-

vinvoinnin edistämiseksi 
Moniammatillinen työryhmä 

Moniammatillisen työryhmän ja  perheen väliset tapaamiset 
Moniammatillisuus 

 


