
 

 

  
 
 

e

t

r

Heli Sorvari ja Taija Viljamaa 

Terveydenhoitajien kokemuksia  
kesäterveydenhoitajatoiminnasta  
Vantaalla 

Alaotsikko 
Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Terveydenhoitaja AMK 

Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma 

Opinnäytetyö 

Päivämäärä 23.4.2019 



 Tiivistelmä 

 

Tekijät 
Otsikko 

Heli Sorvari ja Taija Viljamaa 
Terveydenhoitajien kokemuksia kesäterveydenhoitajatoimin-
nasta Vantaalla 

Sivumäärä 
Aika 

27 sivua + 3 liitettä 
23.4.2019 

Tutkinto Terveydenhoitaja AMK 

Tutkinto-ohjelma Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma 

Suuntautumisvaihtoehto Terveydenhoitotyö 

Ohjaaja Yliopettaja, TtT Anne Nikula 

Vantaan kaupunki on tarjonnut vuodesta 2017 lähtien peruskoululaisille, ammattikoululaisille ja 
lukiolaisille terveydenhoitajan palveluita myös kesäisin, koulujen lukukausien ulkopuolella. Kesä-
terveydenhoitajan vastaanotolla on annettu rokotuksia, juteltu esimerkiksi kaverisuhteista, koti-
oloista, seksuaalisuudesta, nukkumisesta tai netinkäytöstä, tehty terveystarkastuksia ja laadittu 
kutsuntojen ennakkoterveystarkastuksia. Tällä uudella toimintatavalla on haluttu taata koululaisille 
ja opiskelijoille mahdollisuus terveydenhoitajan tapaamiseen myös pitkillä loma-ajoilla. Opinnäy-
tetyön tarkoituksena oli selvittää Vantaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kesäterveydenhoita-
jatoiminnassa mukana olleiden terveydenhoitajien kokemuksia toiminnasta. Opinnäytetyön tavoit-
teena oli tuottaa tietoa, jonka avulla kesäterveydenhoitajatoimintaa voidaan kehittää. Opinnäyte-
työ toteutettiin laadullisena tutkimuksena.  

Tutkimusaineisto kerättiin yksilöhaastattelemalla kesäterveydenhoitajatoiminnassa mukana olleita 
terveydenhoitajia (n =3). Haastattelut toteutettiin 21.1 ja 23.1.2019. Haastattelumuotona oli tee-
mahaastattelu. Aineisto koostui kolmen terveydenhoitajan nauhoitetusta haastattelusta. Aineistot 
analysoitiin laadullisesti, induktiivisen analyysiprosessin mukaan, teemoittain. Tuloksista nousi 
esiin, että kesäterveydenhoitajatoimintatoiminta on koettu hyväksi uudeksi toimintamuodoksi, 
koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat ovat saaneet vaihtelua ja mielekkyyttä työ-
hön ja mahdollisuuden verkostoitumiseen kollegoiden kanssa. Lapsille ja nuorille on pystytty tar-
joamaan matalalla kynnyksellä palveluja läpi kesän. Terveydenhoitajat kokivat, että asiakaslähtöi-
syys tulisi paremmin huomioida toiminnan suunnittelussa. Markkinoinnin on koettu olleen liian vä-
häistä. Tiedottamisen ja markkinoinnin ajankohdan koettiin olleen liian myöhäinen.  

Kehittämisideoina nousi esiin oikea-aikaisen sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen sekä ajanvarauk-
sen kehittäminen, markkinoinnin lisääminen, asiakaslähtöisyys, helppo tavoitettavuus myös säh-
köisen kanavan kautta ja tilan keskeinen sijainti. Opinnäytetyöllä saatiin terveydenhoitajien koke-
musten perusteella tietoa siitä, miten kesäterveydenhoitajatoimintaa koulu- ja opiskeluterveyden-
huollossa voitaisiin jatkossa kehittää. 

Avainsanat kesäterveydenhoitajatoiminta, kouluterveydenhuolto, opiskelu-
terveydenhuolto, kehittäminen 
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1 Johdanto 

Terveydenhuoltolaki määrittelee koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle runsaasti tehtäviä 

terveyden edistämisestä sairauksien hoitoon (Terveydenhuoltolaki 1326/2010; valtio-

neuvoston asetus 16§ ja 17§). Toimintojen järkevää, mielekästä ja kustannustehokasta 

toteutustapaa pitää näin ollen jatkuvasti kehittää. 

Vantaan kaupunki on tarjonnut vuodesta 2017 lähtien peruskoululaisille, ammattikoulu-

laisille ja lukiolaisille terveydenhoitajan palveluita myös kesäisin, koulujen lukukausien 

ulkopuolella. Lapsi tai nuori voi hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle samoissa asi-

oissa kuin kouluvuoden aikana. Vastaanotolla voidaan antaa rokotuksia, jutella esimer-

kiksi kaverisuhteista, kotioloista, seksuaalisuudesta, nukkumisesta tai netinkäytöstä tai 

laatia kutsuntojen ennakkoterveystarkastuksia. Lisäksi tarjolla on ollut chatpalvelua. 

Tällä toimintatavalla on haluttu taata koululaisille ja opiskelijoille mahdollisuus terveyden-

hoitajan tapaamiseen myös pitkillä loma-ajoilla. Kesäterveydenhoitajapalvelu mahdollis-

taa esimerkiksi sovittujen seurantojen jatkumisen ja mahdollisia tukikäyntejä voidaan so-

pia myös kesän ajalle. (Vantaan kaupunki. 2017.) Vantaan kaupungin koulu -ja opiske-

luterveydenhuollossa halutaan edelleen kehittää kesäterveydenhoitajatoimintaa ja 

saada lisää tietoa sen toimivuudesta ja mahdollisuuksista tulevaisuudessa.  

Terveydenhoitajien työn kehittämiseen liittyvä opinnäytetyön aihe on tärkeä tulevan 

työmme kannalta. Terveydenhoitajan työ muovautuu yhteiskunnassa tapahtuvien muu-

tosten mukaan. Terveydenhoitajan tulee seurata aktiivisesti erilaisia yhteiskunnallisia 

muutoksia, terveyspoliittisia linjauksia ja olla mukana kehittämässä terveyden edistämis-

työtä, joka vastaa paremmin yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. (Haarala – Mellin 2015: 

42-43.) 
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2 Koulu- ja opiskeluterveydenhoitajatyön kehittyminen 

Terveydenhoitajilla on ollut yhteiskunnan historiassa suuri merkitys kansanterveyden 

edistäjinä. 1920-luvulla alkoi ensimmäinen terveyssisarkoulutus. Lastenlinnan sairaalan 

yhteyteen perustettiin ensimmäinen lastenhoidon neuvonta-asema vuonna 1926. Jo 

1930-luvulla terveyssisarten työn vaikutukset alkoivat näkyä siten, että imeväis- ja lapsi-

kuolleisuus väheni. Terveydenhoitajan työtä pidettiin tärkeänä ja koulutusta aloitettiin jär-

jestämään Valtion Terveydenhuolto-opistossa. Kuntiin perustettiin terveyssisaren toimia 

ja samaan aikaan säädettiin terveyttä edistäviä lakeja kuten rokotuslaki, köyhäinhoito-

laki, äitiysavustuslaki ja lastensuojelulaki. Koululaisten terveydenhuoltoa alettiin kehittää 

ja tehostaa. Terveystarkastuksia tehtiin esimerkiksi kotikäynneillä. Terveysvalistusta an-

nettiin oppilaille yhdessä opettajan kanssa käyttäen apuna esimerkiksi näytelmiä. (Haa-

rala – Tervaskanto-Mäentausta 2008: 15.) Sota-ajalla esiintyi runsaasti kulkutauteja kan-

sakoululaisten keskuudessa, tarkastukset olivat sodan vuoksi ajoittain puutteellisia ja uu-

sia terveystarkastettavia koululaisia tuli paljon siirtoväen vuoksi (Terho 2002: 14-15). 

Kansanterveyslaki 1970-luvulla uudisti terveydenhuoltojärjestelmää siten, että perustet-

tiin terveyskeskuksia ja terveyssisaren nimike muutettiin terveydenhoitajaksi. Työnkuva 

muuttui enemmän yksilökeskeiseksi. 1980-luvulla alkoi ensimmäinen kansallinen ter-

veyspoliittinen ohjelma, joka korosti kansanterveyden merkitystä yhteiskunnassa ja kaik-

kien toimijoiden vastuuta yhteisestä terveydestä. Terveydenhoitajan työ on aina perus-

tunut yhteiskunnan muutosten ja väestöstä esiin nousseiden tarpeiden tunnistamiseen. 

(Haarala – Tervaskanto-Mäentausta 2008: 14-20.) 

Kouluterveydenhuoltoa on Suomessa toteutettu noin 1900-luvun alusta lähtien. Yhteis-

kunnan kehityksen myötä sen sisältö ja toteutustavat ovat muuttuneet voimakkaasti.  Ta-

voitteena on kuitenkin aina taata lapsille ja nuorille terve kasvu, kehitys sekä perusta 

terveelle aikuisuudelle. Kouluterveydenhuolto on lähtenyt Suomessa liikkeelle lääkäri-

seura Duodecimin aloitteesta ja ensimmäisinä vuosikymmeninä kouluterveydenhuol-

lossa työskentelivät lääkärit. Työ keskittyi kulkutautien ennaltaehkäisyyn ja lasten heikon 

fyysisen kunnon ja huonon ravitsemuksen kohentamiseen. Lasten vanhemmat on kut-

suttu jo tuolloin mukaan terveystarkastuksiin, antamaan lisätietoja lapsesta ja saamaan 

neuvontaa. (Terho 2002: 12-13.) Terveyssisarkoulutuksen käynnistyttyä 1920-luvulla, 

koululaisten terveydenhuolto kehittyi ja sitä voitiin tehostaa. Tehtiin terveystarkastuksia 

ja annettiin terveysvalistusta yhteistyössä opettajien kanssa. (Haarala – Tervaskanto-

Mäentausta 2015: 8.) 1930-luvulla kouluterveydenhuolto kehittyi nopeasti. Tehtiin yksi-

löllisiä terveystarkastuksia ja oppilaiden kodeista tiedusteltiin terveydellisiä olosuhteita. 

Olot olivat monin paikoin puutteelliset ja köyhät, joten neuvonta painottui ravitsemukseen 
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ja puhtauteen. Tytöille pidettiin siveysopillisia esitelmiä. 1940-luvulla Suomessa oli sota 

ja kouluterveydenhuoltoa toteutettiin sen vuoksi ajoittain puutteellisesti. Calmette- ja 

kurkkumätärokotukset aloitettiin ja oppilaiden kasvatuksellisissa ongelmissa tehtiin yh-

teistyötä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa. Sotien jälkeen kansakouluissa alettiin 

jakaa ilmaista kouluruokaa. Laki kunnallisista terveydenhoitajista säädettiin 1944. 1950-

luvulla kouluterveydenhuoltoa toteutettiin kansakouluissa, ammattikouluissa ja keskikou-

luissa, rokotusohjelmaa laajennettiin. 1960-luvulla alettiin kiinnittää huomioita oppilaiden 

puhevikoihin ja lähettää heitä kunnan kustannuksella keskussairaaloihin tutkimuksiin ja 

hoitoon. Koululääkärit tekivät yhteistyötä terveyssisarten kanssa koululaisten terveystar-

kastuksissa. Kansanterveyslain voimaantulo 1972 yhdenmukaisti kouluterveydenhuol-

lon Suomessa, se siirtyi osaksi terveyskeskusten toimintaa. Kouluterveydenhuoltoa to-

teutettiin kaikissa peruskouluissa, lukioissa ja kunnallisissa ammattioppilaitoksissa. Pai-

nopiste alkoi entistä enemmän siirtyä sairauksien toteamisesta ja hoidosta terveyden-

huollon suuntaan. Keskeisiksi toiminnallisiksi osa-alueiksi tulivat koulun terveydellisten 

olojen valvonta, oppilaskohtainen terveydenhuolto ja terveyskasvatus. 1980-luvulla alet-

tiin entistä enemmän kiinnittää huomiota kokonaisvaltaiseen oppilaista huolehtimiseen 

ja oppilashuoltoryhmien merkitys lisääntyi. Keskityttiin entistä enemmän ennaltaehkäi-

semään mielenterveysongelmia ja hoitamaan pitkäaikaissairauksia. (Terho 2002: 14-

15.) Kansanterveyslain myötä terveyskeskuksiin oli palkattu mm. psykologeja ja puhete-

rapeutteja, näin ollen nämä ammattiryhmät alkoivat työskennellä samojen asiakkaiden 

kanssa kuin terveydenhoitajat (Simoila 1994: 60). 1990-luvun lama koetteli kuntien ta-

loutta ja leikkasi myös kouluterveydenhuollon resursseja, vaikka samanaikaisesti ter-

veyspolitiikan painopisteenä oli terveyden edistäminen ja siihen liittyvän osaamisen vah-

vistaminen (Haarala – Tervaskanto-Mäentausta 2015: 13). Kouluterveydenhuollossa ter-

veyskasvatuksen merkitys kasvoi ja terveydenhoitajat antoivat ohjausta elämänhallin-

taan ja elintapoihin. Yhteistyö koulun, perheiden ja sosiaalitoimen kanssa lisääntyi. 

(Terho 2002: 15-16.) 

2000-luvulla kansaterveysohjelman tavoitteena on ollut vahvistaa ennaltaehkäisevää 

työtä ja kaventaa terveyseroja. Ennaltaehkäisevän työn ohjeistuksia ja yhtenäisyyttä 

vahvistamaan säädettiin mm. asetus koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta. (Haarala – 

Tervaskanto-Mäentausta 2015: 14.) Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa masennus- ja 

ahdistusoireet, oppimisvaikeudet, seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ja päihteiden 

käyttö nousevat keskeiseen asemaan (Terho 2002: 16). 2010-luvulla terveyskasvatuk-

sen keskeisenä aihealueena on ennaltaehkäisy (THL 2019).  
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Tällä hetkellä, 2010-luvun lopulla kouluterveydenhuollon perustan muodostavat vuosit-

taiset terveystarkastukset, kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden 

edistäminen sekä yhteistyö muun oppilashuollon ja opetushenkilöstön kanssa. Kouluter-

veydenhoitajien työpareina toimivat koululääkärit. Tärkeänä kouluterveydenhuollon toi-

mintamuotona ovat myös avovastaanotot. (THL 2019.) Kunnat vastaavat vielä tällä het-

kellä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä oppilashuollon palveluiden järjestämi-

sestä. Nähtäväksi jää miten tuleva Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa lasten ja nuorten 

palveluihin, siirtyykö järjestämisvastuu kunnilta maakunnille ja jääkö joitakin oppilashuol-

lon palveluita edelleen kuntien vastuulle (Aluehallintovirasto 2018). 

3 Terveydenedistämistyö koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 

 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 

Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä maksutonta perusterveydenhuollon ennaltaehkäi-

sevää toimintaa, joka on tarkoitettu peruskoulun oppilaille ja heidän perheilleen. Tervey-

denhuoltolaki velvoittaa kunnan järjestämään kouluterveydenhuollon palvelut alueellaan 

olevien oppilaitosten oppilaille ja ne ovat pääsääntöisesti saatavilla koulupäivän aikana 

koululta tai sen välittömästä läheisyydestä. Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat kouluym-

päristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen ja seuranta, sekä koko kouluyh-

teisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta. Kouluterveydenhuoltoon kuuluu olennai-

sesti myös vuosiluokittain oppilaan kasvun, terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja 

edistäminen, vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen, oppilaan erityisen tuen 

tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen, pitkäaikaisesti sairaan 

lapsen omahoidon tukeminen, jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen sekä oppilaan 

terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset. Myös suunterveyden-

huolto sisältyy kouluterveydenhuoltoon.  (STM Kouluterveydenhuolto 2018.) 

Kouluterveydenhuollon toiminnan rungon muodostavat vuosittaiset terveystarkastukset, 

joista kolme, 1., 5. ja 8.luokan, ovat laajoja. Terveystarkastuksiin sisältyy aina myös ter-

veysneuvontaa. Terveystarkastusten lisäksi oppilaita tavataan yksilöllisten tarpeiden 

mukaan. Tässä tärkeänä työnmuotona ovat avoimet vastaanotot, joille oppilaat voivat 

tulla aikaa varaamatta keskustelemaan mieltä vaivaavista asioista tai oireista. Kouluter-

veydenhuollossa arvioidaan laajasti oppilaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista ter-

veyttä ja hyvinvointia ja pyritään varhaisessa vaiheessa löytämään näitä uhkaavat teki-

jät. Tavoitteena on tukea lapsen tai nuoren omia sekä perheen voimavaroja ja näin tukea 
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oppimista ja edistää terveyttä. Kouluterveydenhuollon tehtävänä on myös kouluyhteisön 

ja -ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen. Koulutervey-

denhoitaja osallistuu omalta osaltaan terveellisen ja turvallisen kouluympäristön tarkas-

teluun ja kehittämiseen ja on mukana suunnittelemassa koulun toimintaa ja tarpeita oh-

jaukseen ja terveyskasvatukseen kouluterveyskyselyiden ja terveystarkastuksissa esiin 

nousseiden asioiden pohjalta. (THL. Lapset, nuoret ja perheet, STM. Kouluterveyden-

huolto.) 

Opiskeluterveydenhuolto on osa oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) sekä am-

matillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 99 §:n 3 momentin mukaista opiske-

lijahuoltoa (THL. Lapset, nuoret ja perheet). Opiskeluterveydenhuollosta säädetään ter-

veydenhuoltolaissa. Opiskeluterveydenhuollon palveluihin ovat oikeutettuja lukioiden, 

ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten sekä korkeakoulujen ja yliopistojen 

opiskelijat.  Opiskeluterveyspalvelut ovat alle 18-vuotiaille maksuttomia, sen jälkeen osa 

palveluista muuttuu maksulliseksi, mutta ehkäisevä toiminta, esimerkiksi terveystarkas-

tukset, pysyy iästä riippumatta maksuttomana.  Kunta, jonka alueella oppilaitos sijaitsee, 

järjestää opiskeluterveydenhuollon palvelut, riippumatta siitä mikä on opiskelijan koti-

paikkakunta. Palvelut voidaan järjestää joko oppilaitoksessa tai keskitetyssä opiskelija-

terveydenhuollon toimipisteessä. Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät opiskelijoiden 

terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen, opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvalli-

suuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen ja turvaaminen, terveyden- ja sai-

raanhoitopalvelut (mielenterveyden häiriöiden ja päihdeongelmien varhainen tunnistami-

nen ja hoito/jatkohoitoon ohjaus sekä seksuaaliterveyttä edistävät palvelut ja suun ter-

veydenhuolto), opiskelijan erityisen tuen ja tutkimuksen tarpeen varhainen tunnistami-

nen sekä jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen. (STM. Opiskeluterveydenhuolto.) 

Opiskeluterveydenhuollossa tavoitteena on opiskelijan kokonaisvaltainen fyysinen, 

psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi, omien voimavarojen ja opiskelukyvyn tukeminen. 

Terveystarkastuksia järjestetään opiskelijoille, lukiossa ja toisen asteen ammatillisessa 

koulutuksessa niin, että terveydenhoitajan tarkastus on ensimmäisenä opiskeluvuotena 

ja lääkärintarkastus ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden aikana, jollei sitä ole tehty 

opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä.  Terveystarkastuksen avulla saadaan kokonais-

käsitys opiskelijan terveydestä ja hyvinvoinnista sekä ohjataan opiskelijaa terveellisiin 

elämäntapoihin ja valintoihin. Huomiota tulisi keskittää opiskelijan yksilölliseen elämän-

tilanteeseen, opiskelumotivaatioon ja mahdollisiin terveysriskeihin. Opiskelijan terveyttä 

ja hyvinvointia arvioidaan erityisesti opinnoista selviytymisen kannalta.  (THL. Lapset, 

nuoret ja perheet.) 
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 Terveydenhoitajan työ terveyden edistäjänä 

Terveydenhoitajan työtehtävänä on yhdessä muiden tahojen kanssa suunnitella ja to-

teuttaa terveyttä edistävää toimintaa yhteiskunnassa ja näin ollen aktiivisesti seurata 

muutoksia ja terveyspoliittisia linjauksia yhteiskunnassa. Terveydenhuollon tehtävänä on 

ehkäisevä terveydenhuolto ja koko väestön saatavilla olevat terveyspalvelut. Terveyttä 

edistävän työn tekemistä määritellään terveydenhuoltolaissa. (Haarala – Honkanen – 

Mellin – Tervaskanto-Mäentausta 2009: 42-43.) Terveydenhuoltolaki määrittää tervey-

den edistämisen siten, että se on yksilöön, väestöön, yhteisöihin ja elinympäristöön koh-

distuvaa toimintaa, jonka päämääränä on ihmisen terveyden, sekä työ- ja toimintakyvyn 

ylläpitäminen ja parantaminen. Terveyden edistämisellä tarkoitetaan myös terveyden 

taustatekijöihin vaikuttamista, tapaturmien, sairauksien ja muiden terveysongelmien eh-

käisemistä ja mielenterveyden vahvistamista. Terveyden edistämistä on myös tervey-

denhuoltolain mukaan väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen ja myös 

suunnitelmallinen voimavarojen kohdentaminen terveyttä edistävällä tavalla. (Tervey-

denhuoltolaki 1326/2010 3§.) 

Terveydenhoitajan tehtävät voidaan jakaa kolmeen osioon, jotka ovat primaari, sekun-

daari ja - tertiääriprevention tasot. Primaaripreventioon kuuluu sairauksien ja terveysris-

kien ehkäisy, joiden keinoina voivat olla esimerkiksi terveysneuvonta sekä rokotukset. 

Sekundaariprevention tasoon kuuluu sairauksien varhainen toteaminen ja sairauksien 

pahenemista pyritään estämään hoitamalla. Tertiääripreventiossa estetään sairauksien 

aiheuttavien haittojen ja ongelmien pahenemista. Tertiääriprevention tasoon kuuluu 

olennaisesti kuntoutus, jolla pyritään palauttamaan tai ylläpitämään henkilön toimintaky-

kyä. (Kostiainen – Linnanmäki 2015: 54-55.) 

Kouluyhteisöissä terveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntijan roolissa. Hän 

vastaa asiantuntijana kouluterveydenhuollosta kokonaisvaltaisesti ja toimii yhdessä kou-

lulääkärin kanssa. Kouluissa terveydenhoitajan työt voivat olla opiskeluyhteisöön, yksi-

löön, opiskelijaan tai moniammatilliseen yhteistyöhön liittyviä. Kouluterveydenhoitajan 

työt voivat olla myös laajemmin kuntaan tai palvelujärjestelmään liittyviä tehtäviä. (THL 

2018.)  

 Terveyden edistäminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 

Nuorella koululaisella tulisi olla saatavilla matalan kynnyksen apua erilaisissa pulmati-

lanteissa. Nuori tarvitsee tukea myös elintapojen muutosprosesseihin. Laadukkaiden 
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palveluiden tulisi olla saatavilla kaikille yhdenvertaisesti. (THL 2018.) Terveyden edistä-

mistyön toiminta-alueita kouluissa ovat mm. terveyskasvatus, terveystieto, välitunnit, 

koulun ja kodin yhteistyö, terveellinen ja turvallinen kouluympäristö, kouluruokailu, kou-

luterveydenhuolto, terveystarkastukset, terveydellisten olojen valvonta, koulupsykologi, 

kuraattorityö, henkilökunnan terveyden edistäminen koulussa (Terho - Ala-Laurila – 

Laakso – Krogius – Pietikäinen 2002: 405– 413). 

Yksilötasoisessa terveyden edistämisessä toiminnan periaatteena on jatkuvuus, jousta-

vuus, moniammatillisesti toimiminen, vahvuuksien edistäminen, suojaavien tekijöiden 

vahvistaminen sekä monimuotoisuuden tunnistaminen ja hyväksyminen. Yhteisötasolla 

terveyden edistäminen kouluissa edellyttää erilaisia toimintatapoja, joissa koululaisen tu-

lee olla keskeinen toimija. Lapsella tulee olla oikeus terveelliseen ja turvalliseen koulu-

ympäristöön. Suunnitelmallinen toiminta oppilaan turvallisuuden ja terveellisyyden edis-

tämiseksi ja oppimiskyvyn ylläpitämiseksi kattaa myös koulun työskentelyolot ja koulu-

ympäristön. (Duodecim. 2018.) 

Terveyden edistäminen opiskeluterveydenhuollossa sisältää terveyden ylläpitämistä ja 

terveyden edistämistä, sairauksien ehkäisyä ja itsehoidon ohjausta. Opiskeluterveyden-

huollossa toteutettavan terveyden edistämistyön tavoitteena on lisätä opiskelijan tietoa 

ja ymmärrystä omista terveysasioistaan sekä vaikuttaa opiskeluympäristön terveellisyy-

teen ja terveyden ja hyvinvoinnin taustatekijöihin. Terveyden edistämistyön perustuu yk-

silöihin, ryhmiin ja opiskeluympäristöön kohdistuvista toiminnoista sekä yhteisöön koh-

distuvista terveysviestinnästä. Edistämistyön suunnitteluun ja sen kohdistamiseen saa-

daan tietoa esimerkiksi Kouluterveyskyselyistä. Opiskelijaterveydenhuollossa tärkeä 

tehtävä on varhainen puuttuminen ongelmiin. (Kunttu ym. 2011: 102-103.) 

Terveyden edistämisen toimintamuodot opiskeluterveydenhuollossa ovat sidosryhmätoi-

minta, asiantuntijatoiminta, terveystiedon tuottaminen, terveystiedon jakaminen ja itse-

hoidon tukeminen ja terveystarkastukset sekä ehkäisevä työ. Terveyden edistäminen on 

aloitteellista ja suunnitelmallista ja sen tulee jatkuvaa. Toiminnan seuranta on tärkeää. 

(Kunttu – Komulainen – Makkonen – Pynnönen 2011: 102-105.) 



8 

 

4 Aiemmin tutkittu tieto ja kesäterveydenhoitajatoiminta 

 Aiemmin tutkittu tieto 

Kesäterveydenhoitajatoiminnasta ei löydy aiempaa tutkittua tietoa.  Kouluterveydenhoi-

tajan roolista, työstä ja työn kehittämisestä on saatavilla suomalaista ja kansainvälistä 

tutkimustietoa. 

Etsimme tietoa internetistä, Medic-, Finna- ja Cinah- tietokannoista hakusanoilla kesä-

terveydenhoitaja, kesäterkkari, terveydenhoitajan työ kouluissa kesällä, school nursing 

summer, kouluterveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto. Otimme yhteyttä Terveyden-

hoitajaliittoon, selvittääksemme onko kesäterveydenhoitajatoiminta käsitteenä tuttua ja 

millaisena sitä mahdollisesti toteutetaan valtakunnallisesti. Tutkittua tietoa aiheesta ei 

liitossakaan löytynyt, joten Terveydenhoitajaliiton Facebook sivuilla julkaistiin työmme 

aihe ja pyydettiin terveydenhoitajien kuvauksia ja kokemuksia kesäterveydenhoitajatoi-

minnasta. Emme saaneet lainkaan yhteydenottoja. 

Suomesta puuttuu valtakunnallinen yksikkö, jonka tehtävänä olisi kunnallisen opiskelu-

terveydenhuollon kehittäminen. Kehittämistoiminta on tehty lähinnä yksittäisten kuntien 

tai terveyskeskusten varassa, eikä tieteellistä tutkimusta ei juuri tehdä. (Seilo 2012:18.) 

THL tekee kansallista tutkimus- ja kehittämistyötä, josta esimerkkinä kouluterveyskysely, 

joka tuottaa valtakunnallista seurantatietoa 10–20-vuotiaiden hyvinvoinnista, tervey-

destä, osallisuudesta ja palveluista (Vantaa 2019). Tätä tutkimustietoa kunnat hyödyn-

tävät koulu -ja opiskeluterveydenhuollon toiminnan ja palvelujen suunnittelussa. Sosi-

aali- ja terveysministeriön opiskeluterveydenhuollon selvityksessä vuodelta 2012 tode-

taan, että opiskeluhuoltoa tulisi jatkossa kehittää huomioimaan eri oppilasryhmien erilai-

set tarpeet (Seilo 2012:18). 

Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitajalla on monia rooleja. Terveydenhoitaja toimii 

mm. terveyskasvattajana, terveyden edistäjänä, asiantuntijana, luottamus- ja yhdyshen-

kilönä sekä tukijana. Näistä merkittävimpänä on nähty terveyden edistäjän rooli.  Ter-

veydenhoitaja on terveyskasvattaja, joka antaa lapsille ja nuorille laaja-alaisesti neuvon-

taa, ohjausta ja tukea. Tällä on vaikutusta yksilötasolla ja mahdollisesti myös yhteiskun-

nallisesti kansanterveyttä edistävästi. (Tukkikoski 2009:55-57.) Myös Iso-Britanniassa 

kouluterveydenhoitajan päärooleina, nähtiin terveyskasvatus ja -neuvonta (Hoekstra ym. 

2016). 
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Doi ym. (2018) ovat tutkineet kouluterveydenhuollossa menetelmää ja ohjelmaa, joka on 

kehitetty kouluikäisen lasten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen. Skotlannissa koulu-

terveydenhuoltoon on kehitetty kansallinen ohjelma, joka ohjaa kouluterveydenhuollon 

työtä, ohjelman tarkoituksena on auttaa terveydenhoitajia tunnistamaan koululaisten ter-

veysriskejä ja parantaa hyvinvointia. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ohjelman 

soveltuvuutta ja hyötyjä kouluterveydenhoitajan työssä ja koulutuksessa. Tutkimuksessa 

todettiin, että ohjelma helpotti kouluterveydenhoitajan varhaista riskien tunnistamista ja 

hoitoonohjausta koululääkärille ja muille asiantuntijoille. (Doi – Wason – Malden – Jep-

son. 2018: 664.) 

Opiskeluterveydenhuollon palveluja tulisi kehittää vastaamaan opiskelijoiden tarpeita ja 

terveyttä edistävän työn tulisi olla opiskelijoiden tarpeet huomioon ottavaa, tasavertaista 

toimintaa. Palveluita pitäisi myös tuoda enemmän esille ja tietoa niiden sisällöstä lisätä. 

(Kettunen 2012.) Terveydenhoitajan työ on kehittynyt yhteiskunnan muutosten ja kehi-

tyksen mukana ja muuttunut vastaamaan väestön tarpeita. Terveydenhoitajien työtä ku-

vataan ammattikohtaiseksi ja yhteiskunnallisesti suuntautuneeksi.  Yhteiskunnallisesti 

suuntautunut terveydenhoitotyön malli toimii laadullisesti parhaiten ja vastaa paremmin 

toiminnan vaatimuksiin. (Simoila 1994.) 

 Kesäterveydenhoitajatoiminta Vantaalla 

Nuori voi hakeutua kesäterveydenhoitajan vastaanotolle samoissa asioissa kuin koulu-

vuoden aikana. Vastaanotolla voidaan antaa rokotuksia, jutella esimerkiksi kaverisuh-

teista, kotioloista, seksuaalisuudesta, päihteistä, nukkumisesta tai netinkäytöstä tai laatia 

kutsuntojen ennakkoterveystarkastuksia. Palvelu on tarkoitettu kaikille koululaisille ja 

opiskelijoille Vantaalla, alakoululaisista ammattikorkeakouluopiskelijoihin. Kesätervey-

denhoitajat hoitavat vastaanotolla sekä akuutteja asioita että ei-kiireellisiä asioita. Kesä-

terveydenhoitajia on ollut paikalla kesäisin 2-3 terveydenhoitajaa. (Vantaan kaupunki. 

2017.)  

Kesäterveydenhoitajatoimintaa oli mainostettu ennen toiminnan aloittamista esimerkiksi 

koulujen sisätelevisioruuduissa, Wilma-palvelun kautta, käyntikorteilla ja suullisesti ter-

veydenhoitajan vastaanotoilla sekä muutamilla lehtikirjoituksilla Vantaan seudulla. Li-

säksi toiminnasta on kerrottu Vantaan kaupungin internet sivuilla. Kesäterveydenhoitajat 

ovat pitäneet kesällä avointa vastaanottoa, sekä palvelleet sähköpostin, puhelimen ja 

chatin kautta lapsia ja nuoria ja heidän vanhempiaan. Vastaanotoilla on tehty myös esi-
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merkiksi peruskouluikäisten ikäkausitarkastuksia, nuorten kutsuntatarkastuksia ja rokot-

tamista. Terveydenhoitajia on ollut mukana toiminnassa kaikkiaan noin 30 henkilöä. Jot-

kut olivat kesäterveydenhoitajana vain yhden päivän, osa pidemmän jakson. Kesäter-

veydenhoitajien vastaanotoilla kävi yhteensä 176 asiakasta. (Hammarberg 2018.)  

5 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimustehtävät 

Opinnäytetyön tarkoitus on teemahaastatteluilla selvittää vantaalaisten terveydenhoita-

jien kokemuksia kesäterveydenhoitajatoiminnasta. Tavoitteena on kehittää kesällä teh-

tävää terveydenhoitajatoimintaa. Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää kehitettä-

essä Vantaan kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kesäterveydenhoitajamal-

lia. Työtä voi mahdollisesti hyödyntää muuallakin koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. 

Tutkimuskysymykset ovat:  

1) Mitkä olivat kesäterveydenhoitajatoiminnan lähtökohdat? 

2) Millaisena terveydenhoitajat kokevat koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kesätervey-

denhoitajatoiminnan?  

3) Millaisia tulevaisuuden kehittämistarpeita terveydenhoitajat näkevät koulu- ja opiske-

luterveydenhuollon kesäterveydenhoitajatoiminnassa?  
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6 Opinnäytetyön metodologiset lähtökohdat ja empiirinen toteutus 

 Laadullisen tutkimusmenetelmän kuvaus 

Opinnäytetyö toteutettiin laadullisen tutkimuksen menetelmin ja aineistonkeruumenetel-

mänä oli Vantaan kaupungin kesäterveydenhoitajien teemahaastattelut. Teemahaastat-

telut toteutettiin opinnäytetyön tekijöiden toimesta yksilöhaastatteluina. Haastattelut nau-

hoitettiin. Teemahaastattelu valittiin menetelmäksi sen käytännön läheisen näkökulman 

vuoksi, tutkija pääsee lähemmäksi tutkittaviaan. Teemahaastattelun ideana tutkimuk-

sessa on, että haastattelun aihepiiri on kaikille sama. (Hirsjärvi – Hurme 2008: 48.) Tee-

mahaastattelussa korostuvat haastateltavien asioille antamat merkitykset, näistä etsi-

tään vastauksia tutkimuskysymyksiin (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2010: 97). 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on tiedekäsityksenä tulkitseva ja asioita tarkastel-

laan niiden luonnollisissa yhteyksissään. Laadullinen tutkimus pyrkii kuvaamaan, selittä-

mään ja ymmärtämään erilaisia ilmiöitä ja niiden välisiä suhteita. Laadullinen tutkimus 

soveltuu parhaiten sellaisille aihealueille, joita ei ole vielä runsaasti tutkittu. (Paunonen 

– Vehviläinen 1998: 220-221.) Kesäterveydenhoitajatoiminnasta ei ole aiempaa tutki-

mustietoa, joten laadullinen lähestymistapa toimii tässä tapauksessa hyvin. Tutkimuk-

sessa käytettävä otos perustuu valikointiin ja lähtöoletuksena voidaan pitää sitä, että ih-

misten kokemuksen kautta voidaan tavoittaa todellisuus. Tutkijan rooli laadullisessa tut-

kimuksessa korostuu erityisesti aineiston keruussa. (Paunonen – Vehviläinen-Julkunen 

1998: 19-21.) Laadullisen tutkimuksen keskeinen merkitys on lisätä ymmärrystä tutki-

musilmiöstä. (Kankkunen – Vehviläinen – Julkunen 2013.) Fenomenologialla tarkoite-

taan oppia ilmiöistä ja sen tavoitteena on kuvata kokemuksia ja ymmärtää merkityksiä 

(Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2010: 54-55). 

 Tutkimushaastattelu 

Haastattelu toimii tutkimusmenetelmänä hyvin, kun halutaan selvittää tutkittavan ajatuk-

sia, tuntemuksia ja syitä toiminnalleen. Haastattelun etuna on sen joustavuus, haastat-

telijalla on mahdollisuus toistaa tai selventää ilmaisuja, oikaista mahdollisia väärinkäsi-

tyksiä ja esittää tarkentavia kysymyksiä.  (Tuomi – Sarajärvi 2013: 72-73.) Haastattelun 

etuihin voidaan laskea myös se, että haastattelija voi haastattelun kuluessa säädellä ai-

heiden järjestystä ja aineiston keruuta tilanteen vaatimalla tavalla. Haastateltava on ak-

tiivinen, merkityksiä luova osapuoli, hän saattaa tuoda haastattelutilanteessa tietoa ai-

heesta laajemmin kuin tutkija on osannut ennakoida.  
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Haastatteluun menetelmänä liittyy myös ongelmia. Haastattelu on aikaa vievää ja vaatii 

huolellista suunnittelua ja valmistautumista etukäteen. Haastatteluun sisältyy virheläh-

teitä, jotka voivat liittyä haastattelijaan, haastateltavaan tai haastattelutilanteeseen; esi-

merkiksi haastattelija saattaa olla kokematon tai huonosti valmistautunut, haastateltava 

saattaa antaa haastattelussa sosiaalisesti hyväksyttävämpiä vastauksia kuin mahdolli-

sesti antaisi täysin anonyyminä kirjallisessa kyselyssä tai haastattelutilanne saattaa olla 

rauhaton. (Hirsjärvi – Remes – Sajavaara 2012: 205-207.) 

Haastatteluun liittyviä ongelmia voidaan vähentää hyvällä valmistautumisella. Haastat-

telijan tulee perehtyä haastatteluun menetelmänä ja tutkittavaan aiheeseen huolella en-

nen haastattelua. Haastattelukysymysten tai teemojen toimittaminen hyvissä ajoin etu-

käteen haasteltaville, kasvattaa haastattelussa onnistumisen mahdollisuutta (Tuomi – 

Sarajärvi 2013: 73). Haastattelutilanne kannatta sopia rauhalliseen tilaan ja sille pitää 

olla varattuna riittävästi aikaa (Hirsjärvi – Hurme 2000: 73-74). 

Tutkimushaastattelu voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin sen mukaan, miten strukturoitu 

haastattelutilanne on. Täysin strukturoidussa haastattelussa eli lomakehaastattelussa 

edetään lomaketta apuna käyttäen, kysymysten ja väittämien muoto ja järjestys ovat täy-

sin ennalta määrätty, eikä siitä poiketa. Toinen ääripää on täysin vapaa haastattelu, 

jossa haastattelijalla on tiedossa aihe tai aihealue ja keskustelu käydään vapaasti aihe-

piirin sisällä. Näiden kahden välimuotona on teemahaastattelu, jossa aihepiirit eli teemat 

ovat tiedossa mutta kysymysten tarkka muoto tai järjestys puuttuu.  (Hirsijärvi ym. 2012: 

208.) 

Teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu etenee tiettyjen etukäteen valittujen 

teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa (Tuomi – Sarajärvi 

2013:75). Teemahaastattelussa korostuu haastateltavien tulkinta asioista ja merkitykset, 

joita he asioille antavat vuorovaikutuksessa haastattelijan kanssa. Teemahaastattelu on 

puolistrukturoitu menetelmä, koska haastattelujen aihepiiri ja teemat ovat kaikille haas-

tateltaville samat mutta haastattelu etenee keskustelunomaisesti ja kysymysten järjestys 

ja muoto voivat vaihdella haastateltavien välillä. (Hirsjärvi – Hurme 2008: 47-48.) Etukä-

teen määritellyt teemat ja kysymykset pyrkivät löytämään vastauksia tutkimuskysymyk-

siin ja tutkimustehtävään (Tuomi – Sarajärvi 2013: 75). Teemojen määrittelemiseksi pi-

tää aihepiiriin, tutkittavaan asiaan tai ilmiöön ja aiemmin tutkittuun tietoon tutustua huo-

lellisesti. Tutkittaviksi teemahaastatteluun valitaan henkilöitä, joilla on paljon tietoa tutkit-

tavasta aiheesta (Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetel-

mien verkko-oppikirja. 2009-2012:5) Teemahaastattelun runko perustuu muutamaan 
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keskeiseen teema-alueeseen. Teema-alueiden alle mietitään aiheeseen liittyviä alakä-

sitteitä tai -luokkia, jotka ovat yksityiskohtaisempia kuin ongelmat. Haastattelutilanteessa 

haastattelija tarkentaa teemoja kysymyksillä ja näin ollen alaluokat toimimat muistilistana 

ja tarkentavien kysymysten pohjana. (Hirsjärvi – Hurme 2010: 66.) 

Teemahaastattelut voidaan toteuttaa yksilö-, pari-, tai ryhmähaastatteluna. Näistä haas-

tattelumuodoista yksilöhaastattelu on tavallisin. Haastattelumuodon valintaan vaikuttaa 

esimerkiksi tutkimuksen luonne ja aihepiiri sekä tutkittavien ikä. Pari- ja ryhmähaastatte-

lun etuna on, että saadaan samalla kertaa tietoa useammalta henkilöltä. Joskus parin tai 

ryhmän tuki vapauttaa arempaa haasteltavaa. (Hirsjärvi ym. 2012: 208.) 

Haastattelijan tulee osata haastattelun runko ulkoa haastattelutilanteessa, koska tavoit-

teena on, että teema-alueet käsitellään ilman muistiinpanoja, keskustellen. Haastattelija 

tehtävänä on johtaa keskustelua ja huolehtia siitä, että haastattelun tarkoitus pysyy mie-

lessä ja keskustelu pysyy aiheessa. Haastattelijan tulee käyttää selkeää kieltä ja esittää 

kysymykset lyhyesti ja ymmärrettävästi. Hyvä haastattelija keskittyy haastattelun aikana 

tehtäväänsä, kuuntelee vastauksia ja havainnoi myös sanatonta viestintää. Haastatteli-

jan käytöksen tulisi olla neutraalia, empaattista ja välitöntä sekä luottamusta herättävää. 

(Hirsjärvi – Hurme 2010: 68-72.) Jotta haastattelu pystytään toteuttamaan luontevasti 

keskustellen, ilman häiritseviä katkoja, ei ole tarkoituksenmukaista, että haastattelija kir-

joittaa muistiinpanoja haastattelun aikana. Teemahaastattelun luonteeseen kuuluu haas-

tattelujen tallentaminen. (Hirsjärvi ym. 2012: 208.) Nauhoittamalla haastattelu, tallentuu, 

keskustelun häiriintymättä, kaikki tapahtuman kommunikaatio. Haastateltavaa informoi-

daan etukäteen nauhurin käytöstä. (Hirsjärvi – Hurme 2010: 92.) 

Haastatteluun sovitaan sellainen ajankohta, joka sopii haastateltavan tilanteeseen, johon 

haastateltava pystyy varaamaan riittävästi aikaa rauhalliseen keskusteluun. Haastatte-

lupaikan valintaan tulee myös kiinnittää huomiota etukäteen, sillä teemahaastattelu me-

netelmänä edellyttää hyvää kontaktia haastateltavaan, joten paikan, jossa haastattelu 

tehdään, tulisi olla miellyttävä, rauhallinen ja mahdollisimman häiriötön. Haastatteluun 

kuluvaa aikaa on etukäteen mahdotonta arvioida tarkasti, koska haastattelujen kesto 

vaihtelee riippuen siitä, miten keskustelu etenee. Esihaastattelujen perusteella voi esit-

tää suuntaa antavan arvion haastattelun kestosta. (Hirsjärvi – Hurme 2010: 73-74.) 
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 Aineiston keruu 

Opinnäytetyömme aiheen saimme Vantaan kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuol-

losta. Kohderyhmänä olivat Vantaan kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ter-

veydenhoitajat, jotka ovat olleet mukana kesäterveydenhoitajatoiminnassa 2017 ja 2018 

kesällä (n 30). Tutkimuslupahakemuksen lähetimme Vantaan kaupungille syksyllä 2018. 

Saimme Vantaan kaupungilta tutkimusluvan opinnäytetyön tekemiseen marraskuussa 

2018. 

Opinnäytetyön yhteyshenkilö Vantaan kaupungin koulu -ja opiskeluterveydenhuollossa 

oli vs. osastonhoitaja Leila Hammarberg ja hänen lisäkseen osastonhoitajat Jaana Kar-

vonen-Lemmetty ja Kirsti Linnoinen. Kommunikoimme sähköpostitse koulu- ja opiskelu-

terveydenhuollon yhdyshenkilön kanssa ja sovimme käytännön järjestelystä hänen 

kanssaan. Yhteyshenkilömme välitti haastattelupyynnöt terveydenhoitajille, jotka olivat 

olleet mukana kesäterveydenhoitajatoiminnassa. Tarkoituksena oli haastatella 5-10 ke-

säterveydenhoitajatoiminnassa mukana ollutta terveydenhoitajaa. 

Haastattelurungon toimivuuden varmistamiseksi tehtiin yksi esihaastattelu ennen varsi-

naisiin teemahaastatteluihin ryhtymistä. Esihaastattelu tehtiin terveydenhoitoalalla työs-

kentelevälle henkilölle, joka ei kuulunut tutkimusjoukkoon, eikä osallistunut aineistonke-

ruuseen. Esihaastattelun jälkeen muokkasimme hieman kysymysasettelua, mutta muu-

ten esihaastattelu tuntui sopivalta kysymysten, sekä aikataulun suhteen, joten varsinai-

set haastattelut voitiin aloittaa. Esihaastattelussa testattiin myös nauhurin käyttöä luon-

nollisessa tilanteessa ja nauhoitteen purkua haastattelun jälkeen. Yhdyshenkilömme vä-

litti kesäterveydenhoitajatoiminnassa mukana olleille terveydenhoitajille saatekirjeemme 

ja sen liitteenä olevan teemahaastattelurungon, joista selvisi opinnäytetyömme aihe ja 

tarkoitus sekä teemat, joita haastatteluissa käsitellään.  

Haastattelut toteutettiin Vantaalla terveydenhoitajien työpaikoilla 21. ja 23.1.2019. Haas-

tatteluihin osallistui kolme (3) terveydenhoitajaa. Haastatteluun osallistuneet terveyden-

hoitajat sopivat kanssamme itselleen sopivan haastatteluajan sähköpostitse. Haastatte-

lut tehtiin terveydenhoitajien työpisteissä, heille sopivaan ajankohtaan, näin taattiin kii-

reettömyys ja rauhallisuus haastattelutilanteessa. Haastattelutilanteessa olivat läsnä 

molemmat opinnäytetyön tekijät ja haastateltava terveydenhoitaja. Ennen haastattelun 

aloittamista kerrottiin opinnäytetyöstä ja sen tarkoituksesta, haastateltavaa informoitiin 

siitä, että haastattelu nauhoitetaan ja että kaikki tieto on luottamuksellista ja osallistumi-
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nen vapaaehtoista. Lisäksi haastateltavalta pyydettiin kirjallinen suostumus opinnäyte-

työhön osallistumiseen. Kaikki haastattelut nauhoitettiin, niiden aikana ei tehty kirjallisia 

muistiinpanoja, vaan edettiin keskustellen teemojen mukaisesti. Haastattelutilanteet oli-

vat luontevia ja sujuvia, niiden kesto vaihteli 20-30 minuutin välillä. Nauhoitteet purettiin 

ja litteroitiin heti haastattelutilanteiden jälkeen.  Litteroituja sivuja tuli yhteensä 13 sivua. 

Haastattelujen analysointi tehtiin helmikuun lopulla 2019. Litteroitu aineisto analysoitiin 

ja tehtiin analyysin pohjalta johtopäätökset, kehittämisehdotukset. Nauhoitteet ja kirjalli-

nen aineisto hävitettiin, kun opinnäytetyö oli valmis. Opinnäytetyö valmistui huhtikuussa 

2019, jonka jälkeen se vietiin Theseus tietokantaan ja Vantaan kaupungin sosiaali- ja 

terveystoimen käyttöön. 

 Aineiston analysointi 

Teemahaastatteluissa aineiston määrä on yleensä runsas ja sen käsittely on aikaa vie-

vää. Laadullisen aineiston purku, käsittely ja analyysi aloitetaan jo joko keruuvaiheessa 

tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Näin aineisto on vielä tuore ja sen mahdollinen 

täydentäminen tai puuttuvien tietojen selventäminen on helpompaa. (Hirsjärvi – Hurme 

2010: 135-136.) 

Aineistoa voidaan analysoida useilla erilaisilla lähestymistavoilla mutta tallennettu laa-

dullinen aineisto on useimmiten tarkoituksenmukaista kirjoittaa puhtaaksi sanalliseen 

muotoon eli litteroida. Aineisto voidaan joko kirjoittaa sanasta sanaan koko aineistosta 

tai valikoiden teema-alueiden mukaan. (Hirsjärvi ym. 2012: 222.) Tekstin analysointiin 

on mahdollista käyttää tekstianalyysiohjelmia (Hirsjärvi ym. 2012: 208). 

Aineistolähtöinen analyysi etenee vaiheittain, kun aineisto on purettu kirjalliseen muo-

toon, se luetaan useaan kertaan. Tämän jälkeen aineistoa kuvaillaan eli kartoitetaan 

henkilöiden, tapahtumien tai kohteiden ominaisuuksia tai piirteitä. Aineiston laajemman 

kokonaiskäsittelyn jälkeen se luokitellaan osiin ja näistä luokista etsitään yhteyksiä, joi-

den pohjalta tehdään tulkintaa ja raportoidaan. (Hirsjärvi – Hurme 2010:143-146.) Ai-

neistolähtöisessä eli induktiivisessa analyysiprosessissa laaja haastatteluaineisto pelkis-

tetään, tarkoituksena on löytää tutkimustehtävän kannalta olennaiset ilmaisut, luokitte-

lussa aineisto tiivistyy, jonka jälkeen siitä voidaan erottaa ala-, ylä- ja pääluokkia (Tuomi 

– Sarajärvi 2013: 108-111). 
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Aluksi luimme litteroidun aineiston moneen kertaan. Tämän jälkeen ryhmittelimme teh-

dyistä haastatteluista teemoittain esiin nousseita ilmauksia ja tarkastelimme niiden sa-

mankaltaisuuksia ja erilaisuuksia. Poimimme puretuista haastatteluista yhtäläisyyksiä ja 

kirjasimme ne ylös. Teimme aineiston pelkistämistä kysymällä aineistolta tutkimuskysy-

myksiin vastauksia. (Taulukko 1) 

Taulukko 1. Esimerkki aineiston analysoinnista, Kesäterveydenhoitajatoiminnan lähtökohdat 

suora lainaus pelkistys alakate-
goria 

yläkategoria pääkategoria 

”että matalalla kynnyksellä 
ja helpolla löydettäis pal-
velua akuuteissa asioissa 
kesällä” 

matalalla kyn-
nyksellä palve-
luiden tarjoami-
nen 

matalan 
kynnyksen 
palvelut 

matalan kyn-
nyksen palve-
luja lapsille ja 
nuorille 

Kesätervey-
denhoitajatoi-
minnan lähtö-
kohdat 

”se on niinkun lasten ja 
nuorten kohtaamista kesä-
aikaan” 

nuorten kohtaa-
mista kesäai-
kaan 

nuorille tu-
kea kesä-
aikaan 

”ehkä se oli vähän sem-
monen että kesäajalla ois 
nuorille apua ja tukea ja 
kohtaamista” 

avun ja tuen 
saatavuus ke-
sällä 

tuen saa-
tavuus 

 

7 Tulokset 

Analysoimme aineistomme teemojen pohjalta. Opinnäytetyössä käytettiin kolme eri tee-

maa, jotka oli laadittu tutkimuskysymysten perusteella. Teemat olivat: kesäterveydenhoi-

tajatoiminnan lähtökohdat, kokemukset kesäterveydenhoitajatoiminnasta, kesätervey-

denhoitajatoiminnan kehittäminen.  

 Kesäterveydenhoitajatoiminnan lähtökohdat 

Terveydenhoitajien mielestä kesäterveydenhoitajatoiminnan lähtökohtana on matalan 

kynnyksen palvelujen tarjoaminen lapsille ja nuorille. Se tarkoittaa lasten ja nuorten koh-

taamista kesäaikaan ja sitä, että on mahdollisuus saada apua ja tukea myös kesällä. 

(Taulukko 2) 

”ehkä se oli vähän semmonen, että ois nuorille apua ja tukea ja kohtaamista” 
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Taulukko 2. Kesäterveydenhoitajatoiminnan lähtökohdat 

alakategoria yläkategoria pääkategoria 

matalan kynnyksen 
palvelut 

matalan kynnyksen palveluja lap-
sille ja nuorille 

Kesäterveydenhoitajatoiminnan 
lähtökohdat 

nuorille tukea kesäai-
kaan 

tuen saatavuus 

 

 Terveydenhoitajien kokemukset kesäterveydenhoitajatoiminnasta 

Terveydenhoitajien kokemukset kesäterveydenhoitajatoiminnasta koostuivat 1) mielek-

käästä työstä 2) matalan kynnyksen palvelusta 3) oikea-aikaisesta tiedottamisesta ja 

markkinoinnista 4) oikeasta sijainnista ja 5) ajanvarauksen ajoituksesta. (Taulukko 3)  

Terveydenhoitajat kokivat kesäterveydenhoitajatoiminnan mielekkääksi ja tarpeelliseksi 

uudeksi palveluksi. Terveydenhoitajien oman työn kannalta kesäterveydenhoitajatoimin-

taa pidettiin mielekkäänä vaihteluna työnkuvaan. Positiivisena koettiin, että tutustui kol-

legoihin ja pystyi yhdessä keskustelemalla suunnittelemaan ja kehittämään omaa työtä. 

”mä tutustuin koulun puolen kollegoihin siellä, me pystyttiin kehittää työtä, puheissamme 

ja muutenkin vähän” 

Terveydenhoitajat kokivat, että uusi toimintamuoto tukee etenkin niitä lapsia ja nuoria, 

joilla on lisääntynyttä tuen tarvetta. Terveydenhoitajat kokivat tärkeänä, että lapset ja 

nuoret voivat hakeutua helposti ja matalalla kynnyksellä terveydenhoitajan vastaanotolle 

myös kesäaikana. Kesäterveydenhoitajatoiminnalla voidaan myös tarjota joustavasti ter-

veystarkastus- ja rokotusaikoja. 

”että matalalla kynnyksellä ja helpolla löydettäis palvelua akuuteissa asioissa, jos tulee 

kesällä jotain kotona yllättäen esiin, esim. viiltelyä tai jos on itse havahtunut siihen, että 

terveystarkastus jäänyt väliin kouluvuoden aikana, ollut vaikka sairaana, eikä sitten ole 

muistanut käydä, niin voi päivittää sen tai sitten saattaa tulla rokotusasioita yllättäen” 
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Kesäterveydenhoitajatoiminnassa mukana olleet terveydenhoitajat kokivat, että tiedotta-

minen on ollut suppeaa ja se on aloitettu liian myöhään. Terveydenhoitajat pitivät tär-

keänä, että sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen aloitettaisiin ajoissa.  

”et kyllähän siitä pitäis enemmän tiedottaa ja sen pitäis olla esillä joka paikassa ja sen 

pitäis alkaa kyl hyvissä ajoin” 

Kaikki terveydenhoitajat pitivät tärkeänä lasten ja nuorten kannalta toimipaikan keskeistä 

sijaintia. Terveydenhoitajat kokivat, että nyt toimipisteet ovat sijainneet asiakkaan kan-

nalta liian syrjässä.  

Haastatteluissa tuli esiin, että kesäajan ajanvarausta olisi hyvä edelleen kehittää. Kesä-

ajan ajanvarauksen koettiin auenneen liian myöhään. Koulu- ja opiskeluterveydenhuol-

lossa seurantavälit voivat olla kuukausia, joten hoidon jatkuvuuden toteutumiseksi pitäisi 

pystyä tarjoamaan seuraava vastaanottoaika, esimerkiksi kesäajalle. 

Terveydenhoitajat pitivät kesäterveydenhoitajatoimintaa hyvänä ja tärkeänä palveluna, 

he ajattelivat, että toiminnan suunnitteluun pitäisi panostaa enemmän jatkossa. Toimin-

taa pitäisi kehittää asiakkaiden tarpeet huomioiden, asiakaslähtöisempään suuntaan. 

Taulukko 3. Terveydenhoitajien kokemukset kesäterveydenhoitajatoiminnasta 

alakategoria yläkategoria pääkategoria 

työssä viihtyminen 

potentiaalia 

vaihteleva työnkuva 

kehittäminen 

työviihtyvyys, vaihtelevuus 
lisäävät työn mielekkyyttä 

terveydenhoitajien kokemukset  

kesäterveydenhoitajatoiminnasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koululaisten ja opiskelijoi-
den tarpeiden huomioimi-
nen 

tarvelähtöisyys  

matalankynnyksen palvelu 

tiedottamisen ja markki-
noinnin ajoittaminen, lisää-
minen 

oikea-aikainen tiedottami-
nen ja markkinointi 

markkinoinnin vahvistami-

nen 



19 

 

alakategoria yläkategoria pääkategoria 

lasten ja nuorten näkökul-
man huomioiminen sijain-
nin suunnittelussa 

oikea sijainti 
terveydenhoitajien kokemukset  

kesäterveydenhoitajatoiminnasta 

 

 
ajanvarauksen oikea-ai-
kaisuus 

ajanvarauksen ajoitus 

 

 Kesäterveydenhoitajatoiminnan kehittäminen 

Toiminnan kehittämisen osalta terveydenhoitajat kokivat tärkeänä 1) toiminnan suunnit-

telun asiakaslähtöisesti 2) matalan kynnyksen palvelun tarjoamisen 3) markkinoinnin ja 

tiedottamisen vahvistamisen ja lisäämisen 4) tunnettuuden lisäämisen 5) toimipaikan si-

jainnin (Taulukko 4) 

Kaikkien terveydenhoitajien mielestä tiedottaminen tulisi jatkossa aloittaa riittävän 

ajoissa, jo talvella. Terveydenhoitajien mukaan olisi hyödyllistä tietää ajoissa myös ajan-

kohta, jolloin työskentelee kesäterveydenhoitajatoiminnassa. Tämä mahdollistaisi asia-

kaslähtöistä työn suunnittelua. Terveydenhoitajat toivoivat, että voisivat varata aikoja 

myös omille, tutuille oppilaille, joilla tietävät olevan tarvetta myös kesäajan tapaamiselle.  

”se että vois ohjata ihan omia oppilaita sinne itselleen, joillakin voi olla kynnys se, että 

tulee sen oman tutun luokse” 

Osa terveydenhoitajista toivoi, että terveydenhoitajia otettaisiin enemmän mukaan toi-

minnan suunnitteluun. Myös markkinointiin toivottiin panostusta.  

” mun mielestä meillä on hirveen hyvä tää idea, se perusidea, meillä on hyvä nimi sille ja 

logo siihen ja mä oon sitä mieltä, että pitää vähän brändätä se homma, Vantaan kesä-

terkkarit, sehän ois ihan mieletön!” 

Terveydenhoitajien mielestä kesäterveydenhoitajatoiminnan painopiste tulisi jatkossa 

olla matalan kynnyksen palveluna sekä avo- että ajanvarausvastaanottoina. Myös 

helppo sähköinen tavoitettavuus sekä puhelinpalvelu koettiin tärkeäksi. Kaikki haastatel-
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tavat olivat sitä mieltä, että toimipaikan sijaintiin tulisi jatkossa kiinnittää huomiota. Sijain-

nin tulisi olla alueellisesti kattava ja keskeisellä paikalla, jonne on helppo ja vaivaton ha-

keutua. Toimipaikan tulisi olla myös terveydenhuollon toimintaan tarkoituksenmukainen.  

Taulukko 4. Kesäterveydenhoitajatoiminnan kehittäminen 

alakategoria yläkategoria pääkategoria 

asiakkaan tar-
peiden huomioi-
minen 

toiminnan suun-
nittelu asiakas-
lähtöisesti 

kesäterveydenhoitajatoiminnantoiminnan kehittäminen 

 

 
tuen helppo 
saatavuus, tar-
velähtöisyys 

 

matalan kynnyk-
sen palvelua 

palvelun saatta-
minen tietoisuu-
teen 

markkinoinnin ja 
tiedottamisen 
vahvistaminen, 
lisääminen 

kohderyhmän 
tavoittaminen 

palvelun tunnet-
tuus 

tunnettuuden  

lisääminen 

nuoret tavoit-
tava, keskeinen 
sijainti 

nuorille sopiva 
toimipaikan si-
jainti 

 
palvelun helppo 
saatavuus 

 

8 Pohdinta 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata terveydenhoitajien kokemuksia kesäterveyden-

hoitajatoiminnasta Vantaalla ja tavoitteena on kehittää kesällä tehtävää kesäterveyden-

hoitajatoimintaa. Aineisto koostuu kesäterveydenhoitajatoiminnassa mukana olleista ter-

veydenhoitajista. Kyseessä on uusi toimintamalli, josta ei löydy aiempaa tutkittua tietoa.  

Pidämme tärkeänä terveydenhoitajatyön kehittämistä. Terveydenhoitotyön tulee pystyä 

vastaamaan yhteiskunnan ja väestön muuttuviin tarpeisiin. Lasten ja nuorten ennaltaeh-

käisevän terveydenhoitotyön suunnittelu ja kehittäminen on tärkeää. Myös Simoilan 
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(1994) mukaan yhteiskunnallisesti suuntautunut terveydenhoitotyö toimii laadullisesti 

parhaiten ja vastaa parhaiten toiminnan vaatimuksiin.  

Vantaalla kesäterveydenhoitajatoiminnan lähtökohtana on parantaa lasten ja nuorten 

palveluita kehittämällä uutta ympärivuotista toimintaa. Aineistosta nousee keskeisimpinä 

tuloksina se, että kesäterveydenhoitajatoiminta on ollut ideana hyvä ja tarpeellinen uusi 

toimintamuoto. Kesäterveydenhoitajatoiminta koetaan hyvänä vaihteluna omalle työlle ja 

se parantaa lasten ja nuorten palveluita Vantaalla.  Toiminnan tarkoituksena oli tuottaa 

matalan kynnyksen palveluita lapsille ja nuorille ja sellaisena kaikki vastaajat toivoivat 

sen jatkuvan. Suurin osa haastatelluista terveydenhoitajista pitää tärkeänä, että jatkossa 

oikea-aikaiseen tiedottamiseen ja markkinointiin kiinnitettäisiin enemmän huomiota. Ket-

tusen (2012) mukaan palveluita pitäisi myös tuoda enemmän esille ja tietoa niiden sisäl-

löstä lisätä. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana tulisi olla asiakaslähtöisyys. Kettusen 

(2012) mukaan opiskeluterveydenhuollon palveluja tulisi kehittää vastaamaan opiskeli-

joiden tarpeita ja terveyttä edistävän työn tulisi olla opiskelijoiden tarpeet huomioonotta-

vaa, tasavertaista toimintaa. Kaikki terveydenhoitajat olivat sitä mieltä, että toimipaikan 

keskeinen sijainti on avainasemassa. Pohdimme, että toimipaikan syrjäinen sijainti voi 

olla esteenä palvelun hakeutumiseen. Pohdimme myös, voisivatko esimerkiksi sähköiset 

palvelut ja sosiaalinen media olla enemmän tukena toiminnassa.  

Haastateltavien vähäisestä lukumäärästä huolimatta saimme riittävästi olennaista tietoa, 

joka vastasi tutkimuskysymyksiin. Kolmannen haastattelun jälkeen koimme, että aineis-

tosta alkoi selvästi nousta samoja teemoja. Opinnäytetyön luotettavuus olisi kasvanut, 

jos olisimme saaneet lisää haastateltavia. Meistä riippumattomista syistä, aktiivisesta 

yrittämisestä huolimatta, emme saaneet enempää haastateltavia. 

Aineiston ollessa pieni, ei tämän opinnäytetyön tutkimustuloksia voida pitää yleistettä-

vinä kaikkien Vantaalla kesäterveydenhoitajina työskentelevien kokemuksina. Tulokset 

toimivat kuitenkin suuntaa antavana kehitettäessä kesäterveydenhoitajatoimintaa. Opin-

näytetyöstämme mahdolliseksi jatkotutkimusaiheeksi nousee asiakasnäkökulman tutki-

minen, mitä asiakkaat itse palvelulta toivovat. 

 Eettisyys ja luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuskriteereinä voidaan pitää uskottavuutta, siirrettä-

vyyttä, riippuvuutta ja vahvistettavuutta. Uskottavuuden (credibility) saavuttamiseksi 

edellytyksenä on, että tutkimuksen tulokset on kuvattu niin selkeällä tavalla, että lukija 
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saa ymmärryksen, kuinka analyysi on tehty ja mitä vahvuuksia sekä rajoituksia tutkimuk-

sella on. Aineiston ja tulosten suhdetta kuvatessa tutkijan on kuvattava analyysinsä mah-

dollisimman tarkasti. (Kankkunen - Vehviläinen-Julkunen 2013: 198.) Siirrettävyys 

(transferability) esittää, kuinka hyvin tutkimuksen tulokset voisivat olla siirrettävissä jo-

honkin muuhun tutkimusympäristöön. Kesäterveydenhoitajatoiminnasta ei ole aiempaa 

tutkimustietoa, koska kyseessä on uusi toimintamuoto. Opinnäytetyössä ei voitu näin 

ollen käyttää vertailua aiempiin tutkimuksiin. Työn otos oli suppea ja osa tuloksista saat-

taa perustua vain muutaman henkilön näkemykseen aiheesta, joten tulokset eivät suo-

raan ole siirrettävissä toiseen tutkimusympäristöön. Opinnäytetyön tuloksia voidaan kui-

tenkin hyödyntää tulevaisuudessa kesäterveydenhoitajatoimintaa edelleen kehitettä-

essä. Tutkimuseettisenä lähtökohtana tulisi olla aiheen hyödyllisyys. Tutkimustuloksia 

voidaan hyödyntää toisinaan vasta tulevaisuudessa. (Kankkunen ym. 2010: 176-177.) 

Tutkimuskonteksti on kuvattava huolellisesti, osallistujat valittava ja taustat selvitettävä 

huolella ja aineiston keruu ja analysointi kuvattava kohta kohdalta (Kankkunen ym. 2013: 

198). Tässä työssä luotettavuutta ja uskottavuutta lisää se, että kaikki haastateltavaksi 

otettiin terveydenhoitajia, jotka olivat olleet mukana kesäterveydenhoitajatoiminnassa. 

Opinnäytetyössä kuvattiin analyysiprosessi sekä sanallisesti että taulukoina. Haastatel-

tavien suoria lainauksia käytettiin tulosten havainnollistamiseksi. 

Opinnäytetyötä tehdessä noudatetaan tutkimuseettisiä periaatteita, joita ovat yksityisyys, 

itsemääräämisoikeus, tasa-arvo, hyvän edistäminen (Kankkunen ym. 2013).  Opinnäy-

tetyön tutkimuksellista osuutta varten hankittiin tarvittavat tutkimusluvat Vantaan kau-

pungilta. Jokainen haastateltava suostui tietoisesti ja vapaaehtoisesti tutkimukseen ja 

häneltä pyydettiin kirjallinen suostumus haastatteluun. Opinnäytetyössä tehtyjen haas-

tattelujen tulokset esitetään siinä muodossa, ettei yksittäistä haastateltavaa voida tun-

nistaa. Tulokset raportointi toteutettiin hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. (Kank-

kunen ym. 2013. Opinnäytetyömme sisältää suoria lainauksia haastatteluista, varmis-

taaksemme sen, ettei yksittäistä haastateltavaa voida tunnistaa lainauksista, lähetimme 

ennen työn julkistamista työmme luettavaksi ja tarkastettavaksi haastatteluun osallistu-

neille terveydenhoitajille. Haastatteluihin liittyvät nauhoitteet ja litteroitu aineisto tuhottiin 

opinnäytetyön valmistuttua. 

Opinnäytetyö on tarkastettu Turnitin-järjestelmän kautta useita kertoja työprosessin ai-

kana. Turnit In-järjestelmä tarkastaa, ettei opinnäytetyössä ole käytetty plagiointia. Pla-

gioinnilla tarkoitetaan esimerkiksi toisen kirjoittaman tekstin suoraa käyttämistä omassa 

opinnäytetyössä ilman asianmukaisia lähdeviitteitä ja merkintöjä. (Kankkunen 2010: 

182-183.) 
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 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 

Opinnäytetyömme tutkimuskysymykset ovat: mitkä olivat kesäterveydenhoitajatoimin-

nan lähtökohdat, millaisena terveydenhoitajat kokevat koulu- ja opiskeluterveydenhuol-

lon kesäterveydenhoitajatoiminnan ennaltaehkäisevässä terveydenhoitajatyössä ja mil-

laisia tulevaisuuden kehittämistarpeita terveydenhoitajat näkevät koulu- ja opiskeluter-

veydenhuollon kesäterveydenhoitajatoiminnassa? Tutkimuskysymysten avulla pyrittiin 

tuomaan esiin kesäterveydenhoitajien kokemusten pohjalta kehittämisideoita uuden pal-

velun edelleen kehittämiseksi. 

Johtopäätöksinä voidaan todeta, että kesäterveydenhoitajatoiminta uutena palveluna on 

tarpeellinen ja hyvä toimintamuoto lasten ja nuorten ennaltaehkäisevään terveydenhuol-

totyöhön. Tulosten perusteella palvelun toteutustapaa ja käytäntöjä pitää vielä kehittää. 

Tuloksista nousi kehittämiskohteina oikea-aikainen tiedottaminen, markkinoinnin lisää-

minen, toimitilojen sijaintiin liittyvät tekijät (tavoitettavuus) ja toimintamallin asiakasläh-

töisyys. 

Tuloksista nousi kehittämisehdotukseksi toiminnan hyvä suunnittelu etukäteen. Jatkossa 

terveydenhoitajien osaamista voisi enemmän hyödyntää toiminnan suunnittelussa. Ter-

veydenhoitajilla on paljon käytännön näkökulmaa lasten ja nuorten tarpeista, tätä tietoa 

voitaisiin käyttää hyödyksi suunnitellessa toimintaa.  Mielestämme olisi tärkeää selvittää 

myös palvelun käyttäjien, lasten ja nuorten ajatukset ja toiveet toiminnalle. Lapsia ja nuo-

ria voisi mahdollisesti ottaa mukaan suunnitteluun, jolloin kesäterveydenhoitajatoimintaa 

voitaisiin paremmin kohdentaa asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. 

Tulosten mukaan riittävään ja oikea-aikaiseen tiedottamiseen tulisi jatkossa panostaa. 

Mikäli sisäinen tiedottaminen olisi yhdenmukaista ja oikea-aikaista, tieto palvelusta siir-

tyisi terveydenhoitajilta oppilaille ja heidän vanhemmilleen ja näin saataisiin paremmin 

uusi palvelu näkyvämmäksi. Aineistosta nousi esiin markkinoinnin merkitys. Mieles-

tämme markkinointiin panostamalla saataisiin uusi toiminta näkyvämmäksi ja paremmin 

hyödynnettyä sen potentiaali. Uusi toiminta pitää saada tunnetuksi markkinoimalla use-

assa eri kanavassa. Toimipaikan asiakkaiden kannalta keskeisen sijainnin merkitys 

nousi kaikista vastauksista. Mielestämme toimipaikan tulisi sijaita sellaisessa paikassa, 

johon nuorten on helppo tulla ja niitä tulisi keskittää eri puolille kaupunkia. Palveluun 

pääsy ja yhteydenotto tulisi tehdä mahdollisimman helpoksi. Ajattelisimme, että kesäter-

veydenhoitajatoimintaan liittyvää sähköisten palveluiden tarjontaa voisi vielä kehittää ja 

lisätä, esimerkiksi chatpalvelut, snapchat jne. 
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 Opinnäytetyöprosessi 

Opinnäytetyön toteuttaminen oli haastava, mutta opettavainen prosessi. Opiskelemme 

monimuotoryhmässä ja opinnäytetyöprosessia ei oltu suunniteltu lukujärjestykseen. 

Ryhmästämme vain muutama opiskelija toteutti opinnäytetyön, sillä useimmilla oli jo suo-

ritettu ammattikorkeakoulututkinto. Meillä molemmilla oli pitkä aika aiemmista opinnoista, 

joten opinnäytetyöprosessiin perehtyminen vei aikaa. Opinnäytetyöhön liittyviä työpajoja 

oli tarjolla rajoitetusti ja ohjauksen saaminen työn eri vaiheisiin oli toisinaan haastavaa. 

Osallistuimme niihin mahdollisuuksien mukaan. Saimme henkilökohtaista ohjausta oh-

jaavalta opettajalta.  

Ohjaava opettaja esitti meille vaihtoehtoja työn aiheeseen ja valitsimme meitä eniten 

kiinnostavan, tulevan työmme kannalta tärkeän aiheen. Aihe on työelämälähtöinen ja 

hyödyllinen. Aluksi opinnäytetyön toteutustavan piti olla oppilaille suunnattu kysely, 

mutta päädyimme kuitenkin keräämään haastattelemalla kesäterveydenhoitajatoimin-

nassa olleiden terveydenhoitajien kokemuksia. Haastattelumenetelmä oli meille työta-

pana uusi, joten käytimme paljon aikaa menetelmään tutustumiseen. Haastattelutilan-

teita jännitimme etukäteen, mutta tämä osoittautui turhaksi. Koska olimme perehtyneet 

haastattelumenetelmään laajasti ennen varsinaisia haastatteluja, ne sujuivat hyvin.  Yh-

teistyömme sujui koko prosessin ajan hyvin. Aikataulut pitivät hyvin, mutta yllätyimme 

siitä, kuinka paljon opinnäytetyön prosessiin kului aikaa. Opimme paljon laadullisesta 

tutkimuksesta, terveydenhoitotyön kehittämisestä ja opinnäytetyöhön liittyvästä suunni-

telmallisuudesta, myös kirjoitustaitomme kehittyivät prosessin aikana. 

  



25 

 

Lähteet 

Aluehallintovirasto. 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön uudistus ja lasten ja nuorten 
palvelut. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena -koulutus 1.2.2018. 
Kouvola. Verkkodokumentti. Päivitetty 2.2.2018. <https://www.avi.fi/docu-
ments/10191/10614852/Sosiaali-+ja+terveydenhuollon+uudistus+ja+lasten+ja+nuor-
ten+palvelut%2C%20STM%2C%20Maire+Kolimaa/d98315c2-f5d9-40f3-9a1a-
956e9007b92a > Luettu 24.1.2019. 

Doi, Lawrence – Wason, Deborah –   Malden,Stephen  –  Jepson, Ruth. 2018. Sup-
porting the health and well-being of school-aged children through a school nurse pro-
gramme: a realist evaluation. BMC Health Services Research (2018) 18:664.  Saata-
villa sähköisesti osoitteessa <https://doi.org/10.1186/s12913-018-3480-4 > Luettu 
15.1.2019. 

Haarala, Päivi – Honkanen, Hilkka – Mellin, Oili-Katriina –Tervaskanto-Mäentausta, 
Tiina. 2009. Terveydenhoitajan osaaminen. Edita Porvoo. 

Haarala, Päivi – Honkanen, Hilkka – Mellin, Oili-Katriina –Tervaskanto-Mäentausta, 
Tiina. 2015. Terveydenhoitajan osaaminen. 2.uudistettu painos. Edita Helsinki. 

Janhonen, Sirpa –Nikkonen, Merja (toim.).2003. Laadulliset tutkimusmenetelmät hoito-
tieteessä 2.uudistettu painos. WSOY. Helsinki. 

Hammarberg, Leila. vs. osastonhoitaja, Vantaan keskinen koulu- ja opiskeluterveyden-
huolto. Sähköpostitiedonanto 2018. 10.9.2018. 

Hirsjärvi, Sirkka – Hurme, Helena 2000. Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teo-
ria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino. 

Hirsjärvi, Sirkka – Hurme, Helena 2008. Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teo-
ria ja käytäntö. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.  

Hirsjärvi, Sirkka – Hurme, Helena 2010 lisäpainos. Tutkimushaastattelu: Teemahaas-
tattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.  

Hirsijärvi, Sirkka – Remes, Pirkko – Sajavaara, Paula. 2012. Tutki ja kirjoita. 15.-17. 
painos. Helsinki. Tammi. 

Hoekstra, A. – Beverley, Vicki L. – Young, Charlotte V. – Eley, Meredith K. D. – Hawk-
ing Cliodna A. – McNulty. M. 2016. School Nurses’ perspectives on the role of the 
school nurse in health education and health promotion in England. BMC Nursing 
(2016) 15:73 DOI. Saatavilla sähköisesti osoitteessa <10.1186/s12912-016-0194-y> 
Luettu 15.1.2019.  

Kankkunen, Päivi – Vehviläinen-Julkunen, Katri. 2010. Tutkimus hoitotieteessä.1.-2. 
painos. Helsinki. WSOYPro Oy. 



26 

 

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

Karvinen, Ikali – Kuula, Anja – Puusniekka, Anna – Rissanen, Riitta – Saaranen-Kaup-
pinen, Anita. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetel-
mien verkko-oppikirja. 2009-2012. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yli-
opisto. Toinen vedos. Saatavilla sähköisesti osoitteessa. < http://www.fsd.uta.fi 
URN:NBN:fi-fe2012112210007 >  

Kettunen, Maija. 2012.Opiskeluterveydenhuollon palvelut lukiossa - Asiakaslähtöinen 
kehittäminen Bikva-mallilla. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. Ylempi 
ammattikorkeakoulu. Terveyden edistämisen koulutusohjelma. Saatavilla sähköisenä 
osoitteessa. < http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201301291808>  

Kostiainen, Elisa – Linnanmäki, Eila 2015. Sosioekonomiset terveyserot ja niiden ka-
ventaminen. Teoksessa Haarala, Päivi – Honkanen, Hilkka – Mellin,Oili-Katriina – Ter-
vaskanto-Mäentausta, Tiina (toim.). Terveydenhoitajan osaaminen. Helsinki. Edita. 

Kunttu, Kristiina – Komulainen, Anne – Makkonen Päivi – Pynnönen Päivi (toim.)2011.  
Opiskeluterveys. Helsinki. Duodecim. 

Kylmä, Jari – Vehviläinen-Julkunen, Katri – Lähdevirta, Juhani 2003.Laadullinen ter-
veystutkimus - mitä, miten ja miksi? Katsaus. Duodecim; 119:609-15. Saatavilla myös 
sähköisesti osoitteessa: <http://www.terveyskirjasto.fi/xmedia/duo/duo93495.pdf> Lu-
ettu 31.1.2019 

Milén, Anneli 2014. Opiskeluterveydenhuollon kehittämisohjelma 2014-2018, suunni-
telma. THL. Saatavilla sähköisesti osoitteessa. <https://www.julkari.fi/bitstream/han-
dle/10024/116030/URN_ISBN_978-952-302-162-4.pdf?sequence=1> luettu 2.9.2018  

Paunonen, Marita – Vehviläinen-Julkunen, Katri 1998. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. 
2.painos. WSOY.Helsinki 

Seilo, Noora 2012. Opiskeluterveydenhuollon selvitys. Sosiaali- ja terveysministeriön 
raportteja ja muistiota. 18. s.16-17<https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-
dle/10024/74265/URN%3ANBN%3Afi-fe201504227062.pdf?sequence=1>Luettu 
14.1.2019 

STM= Sosiaali- ja Terveysministeriö 

STM Opiskeluterveydenhuollon opas. Julkaisuja 2006:12. Yliopistopaino, Helsinki. 

STM 2018. Kouluterveydenhuolto.  <https://stm.fi/kouluterveydenhoito> Luettu 
10.10.2018. 

Terho Pirjo – Ala-Laurila Eija-Liisa – Laakso Juhani – Krogius Hillevi – Pietikäinen Matti 
(toim.) 2002. Kouluterveydenhuolto. 2.uudistettu painos. Duodecim. Helsinki  



27 

 

Terveydenhuoltolaki 1326/2010. Annettu Helsingissä 2010. Saatavilla sähköisesti 
osoitteessa. <http://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-
tasa/2010/20101326?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=terveydenhuol-
tolaki> Luettu 10.9.2018. 

THL= Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos 

THL 2018. Lapset nuoret ja perheet. Verkkodokumentti. < https://thl.fi/fi/web/lapset-
nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto/kouluterveydenhuolto > Luettu 
10.10.2018. 

THL 2018.Terveysneuvonta. Verkkodokumentti. Saatavilla sähköisesti osoitteessa. 
<https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto/koulutervey-
denhuolto/terveystarkastukset/terveysneuvonta#terveysneuvonnan%20keskei-
set%20aihealueet >Luettu 24.1.2019 

Tukkikoski, Tarja 2009. Terveydenhoitajan rooli ja yhteistyömuodot kouluterveyden-
huollossa. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. Hoitotieteen laitos. Saatavilla 
sähköisesti osoitteessa < http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-19738 > Luettu 15.1.2019. 

Tuomi, Jouni – Sarajärvi, Anneli 2013. Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi.11.uu-
distettu laitos. Tammi. Helsinki. 

Valtioneuvoston asetusneuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä 
lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011. Annettu Helsingissä 
6 päivänä huhtikuuta 2011. 

Vantaan kaupunki. Verkkodokumentti: < http://www-vantaa-fi-a.innofactor.com/uuti-
sia/101/0/132462> Luettu 10.10.2018. 

Vantaan kaupunki. Verkkodokumentti. <https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/ta-
lous_ja_strategia/hyvinvointityo/kouluterveyskysely>. Luettu14.1.2019. 

 

 



 Liite 1 

 1 (1) 

 

Saatekirje terveydenhoitajille 

 

Hyvä Terveydenhoitaja!  

 

Olemme terveydenhoitajaopiskelijat Heli Sorvari ja Taija Viljamaa Metropolia Ammattikorkeakou-

lusta Helsingistä. Teemme opinnäytetyömme Vantaan kaupungin koulu- ja opiskeluterveyden-

huollon tarjoamasta kesäterkkaritoiminnasta. Opinnäytetyömme tarkoituksena on selvittää kesä-

terkkaritoiminnassa mukana olleiden terveydenhoitajien kokemuksia kesäterveydenhoitajatoimin-

nasta ja sen kehittämisestä. Tavoitteena on terveydenhoitajilta saatujen tietojen perusteella löy-

tää kehittämisehdotuksia tulevaan kesäterkkaritoimintaan.  

 

Sinulla on nyt ainutlaatuinen tilaisuus osallistua terveydenhoitajatyön kehittämiseen kertomalla 

kokemuksiasi kesäterkkaritoiminnasta. Aihetta on tutkittu vähän, joten lisätietoa tarvitaan toimin-

nan kehittämiseksi. Osallistumisesi antaa arvokasta tietoa tulevaisuuden terveydenhoitajatyöhön. 

Kiitos jo etukäteen osallistumisestasi ja ajastasi! Toivomme, että opinnäytetyömme tuloksista on 

hyötyä meidän lisäksemme myös oman työsi ja kollegojesi työn kehittämiseen. 

 

Keräämme aineiston kesäterveydenhoitajatoiminnassa mukana olleilta terveydenhoitajilta teke-

mällä yksilöhaastattelut, tammi-helmikuussa 2019. Aikaa haastatteluun varataan 30- 60 minuut-

tia. Haastattelu nauhoitetaan. Osallistuminen on vapaaehtoista ja kaikki annettu tieto käsitellään 

luottamuksellisesti ja niin, ettei yksittäistä terveydenhoitajaa voi tunnistaa valmiista työstä. Nau-

hoitteet hävitetään, kun ne on purettu kirjalliseen muotoon. 

 

Opinnäytetyömme valmistuu keväällä 2019 ja se on luettavissa sähköisessä Theseus-tietokan-

nassa toukokuusta lähtien. 

 

Vastaamme mielellämme opinnäytetyötämme koskeviin kysymyksiin heli.sorvari@metropolia.fi ja 

taija.viljamaa@metropolia.fi . 

 

Opinnäytetyömme ohjaajana toimii lehtori TtT Anne Nikula anne.nikula@metropolia.fi puh. 

04046301497 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

terveydenhoitajaopiskelijat Heli Sorvari ja Taija Viljamaa 

 

mailto:heli.sorvari@metropolia.fi
mailto:taija.viljamaa@metropolia.fi
mailto:anne.nikula@metropolia.fi
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Teemahaastattelurunko  

 
Taustatiedot:  

 
Missä olet työskennellyt terveydenhoitajana? (peruskoulu, lukio, opiskeluterveyden-
huolto) 

 
Kuinka kauan olet toiminut koulu- ja opiskeluterveydenhoitajana? (vuosi, kk) 

 
 
Teemat: 
 

 
Teema 1.  Kesäterkkaritoiminnan lähtökohdat 

 
 
Mistä tarve toimintaan syntyi? 

 
Mitä toimintoja kesäterkkaritoiminta on pitänyt sisällään?  

 
Millaisia tavoitteita toiminnalle on asetettu? 
 
Mitkä ovat resurssinne toiminnan ylläpitämiseen? 

 
Kuinka paljon ja millä tavoin olet osallistunut kesäterkkaritoimintaan? 

 
Miten kesäterkkaritoiminnasta tiedotettiin? 

 
 
 
 

Teema 2. Kokemukset kesäterkkaritoiminnasta 
 
 

Millaiseksi olet kokenut kesäterkkaritoiminnan? 
 

Millaisia hyötyjä kesäterkkaritoiminnasta mielestäsi on ollut? (oman työn kannalta, kou-
lulaisten ja opiskelijoiden ja heidän perheidensä kannalta?) 
 
Miten kesäterkkaritoiminta mielestäsi tukee koululaisen/opiskelijan arkea, millaiset asiat 
erityisesti nousevat esiin? 
 
Mitä palvelua käytettiin eniten ja minkälaisen toiminnan koet olleen hyödyllisintä? 

 
 
Miten moniammatillinen yhteistyö kesäaikaan mielestäsi toteutui? 

 

Teema 3 Kesäterkkaritoiminnan kehittäminen  

 
Millaisia kehittämishaasteita kesäterkkaritoimintaan mielestäsi liittyy? 
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Pitäisikö kesäterkkaritoimintaa mielestäsi laajentaa, miten? 
 

Mitä tulisi mielestäsi ottaa huomioon, jos kesäterkkaritoimintaa edelleen laajennetaan, 
kehitetään? 

 

Miten toiminnasta pitäisi jatkossa tiedottaa? 
 

 
 

  



Liite 3 

 

Suostumus 

 

Suostun siihen, että minua haastatellaan Heli Sorvarin ja Taija Viljamaan opinnäytetyö-

hön ”Terveydenhoitajien kokemuksia koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kesäterveyden-

hoitajatoiminnasta” ja että haastattelu tallennetaan. Olen tietoinen, että tallenteet hävite-

tään puhtaaksikirjoittamisen jälkeen. Minulle on selvitetty, että yksittäistä vastaajaa ei 

pystytä tunnistamaan opinnäytetyön raportista. 

Suostun myös siihen, että opinnäytetyön tuloksia voidaan esittää esimerkiksi seminaa-

reissa ja konferensseissa sekä artikkeleina erilaisissa julkaisuissa. 

 

Vantaalla (Päiväys) 

 

___________________________________________________________ 

 

Nimi ja nimen selvennys (Allekirjoitus) 

 

 

________________________________________________________ 

 

  



 

 

 


