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1 JOHDANTO 

 

 

Lapsen oikeuksien yleissopimus hyväksyttiin Yhdistyneiden Kansakuntien (YK:n) yleiskokouksessa 

20.11.1989 ja se tuli kansainvälisesti voimaan vuonna 1990. Suomi liittyi lapsen oikeuksien yleisso-

pimukseen elokuussa 1991. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan tulee aina ottaa huomi-

oon lapsen etu, lasta koskevista asioista päätettäessä. Valtiot, jotka ovat hyväksyneet YK:n yleissopi-

muksen lapsen oikeuksista takaavat lapsen hyvinvoinnin ja välttämättömän suojelun ja huolenpidon 

huomioiden lapsen vanhempien tai laillisten huoltajien oikeudet ja velvollisuudet. Sopimusvaltioiden 

on kunnioitettava vanhempien vastuuta kasvatuksessa. Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen ja hy-

vään elämään. Lapsen vanhemmat tai huoltajat ovat ensisijaisessa vastuussa lapsen hyvinvoinnista, 

kehityksestä sekä kasvatuksesta. Sopimuksen noudattamista valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea. 

(YK:n yleissopimus.) 

 

Vuoden 2017 perhebarometrin mukaan Suomessa syntyvyys on ollut laskussa yli sadan vuoden ajan. 

Viime vuosina syntyvyys on edelleen ollut laskusuuntainen se erottuu selvästi aikaisemmista vuosista. 

Vanhemmaksi tullaan aina vain myöhemmin ja perheet ovat pienempiä ja aiheuttaa ongelmia muun 

muassa raskaaksi tulemiseen sekä lisää lapsettomuutta. Ensimmäisen lapsen saamisen ikä naisella on 

noin 28,6 vuotta ja miehellä noin 31,6 vuotta. (Rotkirch ym. 2017, 9–12, 16). Perheen perustamista 

siirretään erinäisten elämässä olevien keskeneräisten asioiden vuoksi, kuten esimerkiksi halutaan saat-

taa opinnot loppuun ennen perheen perustamista. Myös työllisyyden epävarmuus sekä taloudellinen 

epävakaus vaikuttavat perheen perustamiseen. Ennen lapsen hankintaa halutaan myös saavuttaa ja ko-

kea omat mielenkiinnon kohteet elämässä, esimerkiksi matkustella tai muuten panostaa itseensä sekä 

elämään. Lisäksi halutaan olla riittävän kypsiä vanhemmuuteen ennen lapsen hankintaa. (Klemetti, 

Gissler, Lammi-Taskula & Miettinen 2014, 173.) 

 

Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeena oli Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE), jonka 

tavoitteena oli luoda lapselle ja nuorelle suotuisa kasvu- ja oppimisympäristö sekä tukea koko perheen 

hyvinvointia. Muutostyö oli käynnissä vuosina 2017–2018. (Sosiaali- ja terveysministeriö.) Olen myös 

itse ollut kehittämässä maakunnallisesti lapsiperheiden palveluja tämän opinnäytetyöprosessin aikana 

työskentelemällä maakunnallisessa työkokouksessa, johon kuului koko Pohjois-Pohjanmaan maakun-

nasta moniammatillisesti lapsiperheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset. 
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Ensimmäistä lastaan odottavat vanhemmat eivät enää osallistu neuvolan järjestämään perhevalmen-

nukseen niin aktiivisesti kuin aikaisemmin. Tulevat vanhemmat kokevat, että eivät tarvitse perheval-

mennusta samassa mittakaavassa. Aikaisemmin perhevalmennus oli tärkeä tuleville vanhemmille ni-

menomaan sieltä saadun tiedon vuoksi. Nykyisin on tietoa paljon saatavilla helposti internetistä, eivät-

kä tulevat vanhemmat koe tarvetta osallistua perhevalmennukseen pelkän tiedon saamisen takia.  Per-

hevalmennusta tulee kehittää asiakkaiden tarpeiden mukaan. Yhteistä perheille on kuitenkin lapsen 

odottaminen, synnyttäminen ja vastasyntyneen hoito sekä pärjääminen uudessa elämätilanteessa. (Paa-

nanen, Pietiläinen, Raussi-Lehto & Äimälä 2015, 211–213.) 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ensimmäistä lastaan odottavien vanhempien käsityksiä saa-

mastaan tuesta vanhemmuuteen äitiysneuvolasta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää neuvolaan 

uusi toimintatapa vanhemmuuden tukemiseksi. Tavoitteena oli tuottaa tietoa ensimmäistä lastaan odot-

tavien vanhemmuuden tuen tarpeista sekä kehittää palveluita asiakkaiden tarpeita kuunnellen. Aikai-

semmin Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen neuvoloissa oli käytössä ryhmämuotoinen perhe-

valmennus vanhemmuuden tukemisessa, mutta tästä toimintamallista luovuttiin vuoden 2018 alusta 

lähtien vähäisen osallistujamäärien vuoksi. Perhevalmennuksen lopettamisen jälkeen PPKY Kallion 

alueen neuvoloissa vanhemmuuden tukemisessa on käytössä internetlinkkilista, joka annetaan asiak-

kaille ensimmäisellä neuvolakäynnillä. Synnytysvalmennus tapahtuu asiakkaan valitsemassa synnytys-

sairaalassa.  

 

Opinnäytetyön kehittämisosana kehitettiin tutkimustulosten perusteella asiakkaiden tarpeiden mukai-

sesti ja asiakkaita kuunnellen kaksi neuvolan järjestämää vanhempainryhmää, uudistunut ”Matka vau-

vaperheeksi”-perhevalmennus sekä synnytyksen jälkeen ”Muuttuva elämäntilanne” ryhmätapaaminen. 

Kehittämisen työryhmässä oli mukana terveydenhoitajia jokaisen Peruspalvelukuntayhtymä Kallion 

alueelta sekä osastonhoitaja. Erilaiset neuvolan järjestämät ryhmätoiminnat ovat kuitenkin tuleville 

vanhemmille ja vastasynnyttäneille vanhemmille tärkeitä ja tarpeellisia. 
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2 VANHEMMUUS, VANHEMMUUTEEN KASVU SEKÄ PARISUHTEEN MERKITYS 

VANHEMMUUDELLE 

 

 

Vanhemmuus alkaa ensimmäisen lapsen syntyessä. Vanhemmuudessa on eroja sekä kulttuurisia että 

yksilöllisiä. Vanhemmuus on yleistä ja universaalia. Vanhemmuudessa lapsen tarpeet ja hyvinvointi 

menevät vanhempien tarpeiden edelle. (Schmitt 2003, 298–324.)  Schmitt & Piha (2008) aukaisevat 

artikkelissaan käsitteitä vanhemmuus, vanhempana oleminen (parenthood) ja vanhempana toimiminen 

(parenting). ”Vanhempana oleminen on vanhemmaksi tulemisen myötä syntyvä ja kehittyvä psyykki-

nen mielentila. Vanhempana toimimisella tarkoitetaan niitä vanhemman konkreettisia käyttäytymisen 

tapoja, joilla hän suhtautuu lapseensa tämän kasvun ja kehityksen aikana. Siirtyminen vanhempana 

olemiseen on muutosprosessi ja se edellyttää uuden tietämyksen omaksumista sekä lukuisia muutoksia 

roolien, identiteetin sekä käyttäytymisen tasolla. Vanhemman oma mielenterveys ja oman lapsuuden 

kokemukset vaikuttavat hyvin voimakkaasti vanhempana olemiseen.” (Schmitt & Piha 2008, 6 – 12.) 

 

Ensimmäisen lapsen syntymä muuttaa koko perheen elämäntilannetta. Se muuttaa muun muassa van-

hempien ajankäyttöä, ihmissuhteita, taloudellista tilannetta sekä parisuhdetta. Vanhemmuuteen kas-

vuun vaikuttavat molempien vanhempien oma lapsuus ja kasvuympäristö sekä omilta vanhemmilta 

saatu malli. Vanhemmuuteen valmistautuminen alkaa tulevilla vanhemmilla jo raskauden varhaisessa 

vaiheessa, vanhemmuuteen kasvetaan koko raskauden ajan. Raskaudenaikaiset mielikuvat vauvasta ja 

perheestä sekä synnytyskokemus ovat tärkeitä äidiksi ja isäksi kasvulle sekä perheen muotoutumiselle. 

Vanhemmuuden prosessi jatkuu lapsen synnyttyä ja se jatkuu koko elämän ajan. Omaa vanhemmuutta 

joutuu myös välillä tarkastelemaan ja miettimään lapsen kasvaessa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2004, 80, 83; Hellström 2010, 249.) 

 

Ensimmäisen lapsen odotusaika ja syntymä tuovat suuria muutoksia sekä naiselle että miehelle. Hei-

dän tulee sitoutua vanhemmuuteen sekä kasvettava äitiyteen ja isyyteen. Lapsen syntymä tuo muutok-

sia myös vuorovaikutussuhteeseen. Ennen lapsen syntymää vuorovaikutussuhde on ollut kahden aikui-

sen välistä, mutta lapseen synnytyä vuorovaikutus muuttuu ja kasvaa kolmen ihmisen väliseksi vuoro-

vaikutussuhteeksi. Vanhemmuuteen käsitetään viisi keskeistä osa-aluetta, jotka ovat rakkauden antaja, 

elämän opettaja, ihmissuhdeosaaja, rajojen asettaja ja huoltaja. (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 

32–33.) Vanhemmuus tuo parisuhteelle haastetta, mutta sen voi myös antaa mahdollisuuden. Puolisot 

ovat tyytyväisiä vanhemmuuteen, kun parisuhde voi hyvin. Hyvin toimiva parisuhde toimii kivijalkana 

koko perheen hyvinvoinnille, ja se on suuri voimavara puolisoille. Lapsen syntymä tuo erinäisiä haas-
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teita vanhemmille heidän tulee muun muassa muodostaa kahden henkilön suhteesta kolmen henkilön 

suhde. Parisuhde tulee myös ottaa huomioon muuttuneessa elämäntilanteessa. (Klemetti ym. 2013, 31; 

Neuvolainfo 2018.)  

 

Vauvan syntymän aikaan on tärkeää, että parisuhde on turvallinen ja miellyttävä, ja tähän tunnetilaan 

vaikuttavat puolison saatavilla olo, luotettavuus, tuki ja ymmärrys. Puolisoiden antamalla tuella on 

suuri merkitys molemmille vanhemmille. Miehen antama tuki tuo äidille varmuutta vanhempana ole-

miseen ja toimimiseen sekä vähentää stressiä. Naisen antama tuki isälle vaikuttaa hänen osallisuuteen 

lapsen hoidossa sekä parisuhteen tyytyväisyyteen. Intiimi ja lämmin parisuhde lisää sekä äidin ja lap-

sen välistä suhdetta että isän tyytyväisyyttä ja osallisuutta lapsen hoitoon. Ensimmäisen lapsen synty-

mä saa aikaa muutoksia aikuisen ihmisen käyttäytymisessä sekä persoonassa ja se aiheuttaa perheessä 

uudelleen järjestäytymistä. Vanhempien tulee keskustella ja sopia työnjaosta ja rooleista sekä kyettävä 

sovittamaan siihen myös parisuhteensa. (Savio 2017, 21, 148–149.) 

 

Lapsen syntymän jälkeen vanhemmuus ja parisuhde kuuluvat yhteen. Parisuhteen hoitamisella on suuri 

merkitys, se ennaltaehkäisee ja korjaa ongelmia sekä auttaa vahvistamaan koko perheen vahvuuksia ja 

parisuhdetta. Parisuhteen tyytyväisyys lisää vanhempi–lapsi suhteeseen laadukkuutta. Vanhemmuutta 

on hyvä jakaa tasapuolisesti yhdessä tekemällä sillä se tuo puolisoiden välille yhteenkuuluvuuden tun-

netta ja iloa. Lisäksi sillä on vaikutusta parisuhteeseen tuoden hyviä parisuhdehetkiä vanhempien välil-

le. Parisuhteen hoitamista ei pitäisi tapahtua vain puolisoiden kahdenkeskisinä aikoina, koska silloin 

sen on todennäköisesti melko harvinaista. Parisuhdetta tulee hoitaa osana jokapäiväistä perhe-elämää: 

esimerkiksi pienet hellyyden osoitukset, halaukset ja hyvät teot lujittavat parisuhdetta ja vaikuttavat 

myös lapsiin myönteisesti. (Malinen 2011, 55–56, 58, 64.) 

 

Perheen hyvinvoinnin kannalta keskeistä on vanhempien välinen toimiva parisuhde ja työnjako. En-

simmäisen lapsen syntyminen tuo erilaisia haasteita arkeen, se koetaan vaativaksi. Puolisoiden välistä 

yhteistä aikaa on aikaisempaa vähemmän, mikä saattaa aluksi vaikuttaa parisuhteeseen ja sen tyytyväi-

syyteen. Erilaisten päivittäisten arkirutiinien jakaminen tukee perheen hyvinvointia ja lujittaa parisuh-

detta sekä helpottaa arjesta selviytymistä. Parisuhde ja koko perhe voivat paremmin, kun molemmilla 

vanhemmilla on aikaa ja voimia osallistua yhteisten lasten ja kodin hoitamiseen. (Lammi-Taskula & 

Salmi 2014, 72, 80.) 
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Useat tutkimukset ovat osoittaneet johdonmukaisesti, että ensimmäisen lapsen syntymä ja siitä seuraa-

va vanhemmuus on usein stressaavaa aikaa ja se tuo tullessaan syvällisempiä ja eniten muutoksia per-

heeseen kuin mitkään muut perheen kehitysvaiheet. Raskaus on tärkeä siirtymävaihe tulevien vanhem-

pien elämässä, sen vuoksi on tärkeää luoda luottamuksellinen suhde ja seuranta terveydenhuollon am-

mattilaisen ja perheen välille. Tiedon saanti sekä neuvonta ovat tärkeitä tuleville vanhemmille siirty-

mäkauden aikana. Vanhemmat kokevat synnytyksen jälkeisen ajan vauvan kanssa kotoan olevan jän-

nittävää, sekavaa ja yllätyksellistä. Vanhemmat kokevat suuria tunteita vauvaa kohtaan muun muassa 

rakkautta, suurta vastuuntuntoa, joka on ollut elämän muuttava tapahtuma, mutta myös hämmennystä. 

Parisuhteessa olevien vanhempien on hyvä keskustella keskenään omista tunteistaan, huolistaan ja 

suhteistaan. (Deave, Johnson & Ingram 2008.) Keskusteleminen parisuhteesta tuo myönteistä suhtau-

tumista toisen odotuksiin ja tarpeisiin, ja on hyvä saada ilmaista omia tunteitaan. Ilman keskustelua 

parisuhde ei toimi, koska parisuhdetta ei voi perustaa olettamuksille. Goldingin (2014, 186.) mukaan 

lasten tulee antaa kasvaa turvallisessa ympäristössä ja ilmapiirissä. Turvallisessa perheessä lapset saa-

vat vastavuoroista nautintoa, kunnioitusta ja johdonmukaisia rajoja. Lisäksi lapset saavat mahdollisuu-

den iloita ja oppia. Empaattisen, jakavan, turvallisen ja rakastavan perheen ilmapiiri tarjoaa lapselle 

positiivisia kokemuksia ja mahdollisuuden oppia luottamusta sekä tuntemaan olonsa turvalliseksi.  

 

Vauvan kanssa oleminen ja vanhemman antama huomio lapselle, vuorovaikutus vauvan kanssa, ää-

nenpaino ja kosketus vaikuttavat lapsen myöhemmän itsetunnon kehittymiselle.  Vauvat tarvitsevat 

hellyyttä, kosketusta, turvaa, lohdutusta, syliä ja hoivaa, molemmat vanhemmat voivat näitä tarjota 

lapselle. Molempien vanhempien tulee muodostaa vauvan kanssa oma suhteensa. Vanhemmille on 

hyvä kertoa, että yhtä oikeaa tapaa toimia vauvan kanssa ei ole, vaan molemmilla vanhemmilla on 

omanlainen tapa toimia lapsen kanssa. Toisella vanhemmista saattaa mennä enemmän aikaa löytää 

oma tapansa toimia ja hän voi tarvita siihen enemmän tukea ja rohkaisua. Vanhemmille tulee antaa 

riittävästi tietoa raskaudesta, synnytyksestä ja vauvan hoidosta, tieto antaa vanhemmille keinoja ja 

ymmärrystä selviytyä sekä luoda suhde pieneen lapseen. (Hakulinen, Onwen-Huma, Varsa, Pulkkinen 

& Sandt 2017, 43–44.) 

 

 

2.1 Vanhemmuuden tukeminen 

 

Ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen perheelle alkaa uusi elämänvaihe. Uuden elämänvaiheen aikana 

vanhemmat tarvitsevat paljon tukea niin sosiaalisilta verkostoilta kuin yhteiskunnan palvelujärjestel-

mältäkin. Ensimmäistä lastaan odottaessa pohditaan ja arvioidaan tuen tarpeita, ja sen vuoksi ensim-
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mäistä lastaan odottavien tuen tarve on suurin. Vanhemmuudessa opitaan koko ajan uutta ja se on jat-

kuva prosessi, lisäksi siihen liitetään paljon erilaisia odotuksia vanhemmuudesta, lapsesta, koko per-

heestä ja parisuhteesta. (Rautio 2016, 26.) 

 

Bennett, Buchan, Letourneau, Shanker, Fenwick, Smith-Chant & Gilmer (2017) mukaan vanhemmuu-

teen siirtyminen voi olla haasteellista sekä stressaavaa aikaa vanhemmille, kun he opettelevat selviy-

tymään vauvan hoidossa. Vanhempien saaman sosiaalisen tuen määrä ja laatu vaikuttavat vanhempien 

toimintaan sekä lapsen kehitykseen. Vanhemmuuteen siirryttäessä yhteiskunnalliset yhteydet ovat tär-

keitä. Yhteiskunnalliset yhteydet parantavat terveyttä ja edistävät hyvinvointia. Perheiden ja vanhem-

pien kohdalla sosiaaliset yhteydet voivat vaikuttaa lapsen kehitykseen myönteisesti. Vanhempien sosi-

aalisen yhteydenpidon puute voi liittyä vanhempien sekä lasten heikompiin henkisiin, emotionaalisiin 

ja fyysisiin terveysvaikutuksiin. (Bennett, Buchan, Letourneau, Shanker, Fenwick, Smith-Chant & 

Gilmer 2017.) 

 

”Lastensuojelulain (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417) tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalli-

seen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lap-

sen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lasten ja perheiden 

kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja 

pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvitta-

essa lastensuojelun piiriin.” (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417.) 

 

Pääministeri Juha Sipilän hallitutuksen kärkihankkeena oli Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 

(LAPE). Tavoitteena oli nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaam-

mat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut sekä toimintakulttuurin uudistaminen. LAPE -hankkeessa 

oli lapsen etu ja vanhemmuuden tuki etusijalla. Muutosohjelmalla oli tarkoitus vahvistaa myös van-

hemmuutta sekä matalan kynnyksen palveluita. Muutosohjelman tuloksena lapset, nuoret ja perheet 

voivat paremmin, heidän voimavaransa ovat vahvistuneet ja he kokevat pystyvänsä vaikuttamaan 

omaan hyvinvointiin ja palveluihin. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa johtivat sosiaali- ja 

terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Ohjelman toimeenpanon tuesta vastasi Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos. (Sosiaali- ja terveysministeriö, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 2016, 

5–6; Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2018.)  

 

Suomessa perhepoliittisia tukitoimia ovat taloudelliset tuet, perheille tarjottavat palvelut sekä perheva-

paat. Lisäksi perheille on tarjolla myös yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluntuottajien tukitoimia. 
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Palveluiden tarkoituksena on tukia ja auttaa vanhempia tai lasten huoltajia lasten kasvatuksessa ja hy-

vinvoinnissa. Perhevapaat mahdollistavat, että vanhemmat voivat halutessaan hoitaa lastaan itse erilai-

sissa elämäntilanteissa. Vanhempainvapaan ja hoitovapaan tarkoituksena on, että molemmat vanhem-

mat voivat sitä hyödyntää tasavertaisesti ja kumpi vain vanhemmista voi jäädä lasta hoitamaan kotiin. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 6-10, 11.) Kansaneläkelaitos (Kela) tukee lapsiperheitä ras-

kausajasta lähtien. Vanhemmilla on oikeus äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaan. Kela maksaa lapsilisää 

jokaisesta alle 17-vuotiaasta lapsesta. Kela tukee myös pienten lasten hoitoa maksamalla kotihoidon tai 

yksityisen hoidon tukea. (Kansaneläkelaitos 2018.) 

 

Yhteiskunnan tarjoamat palvelut ja taloudellinen tuki lapsiperheille auttavat perheitä kasvatustehtäväs-

sä. Terveyskeskukset järjestävät äitiys- ja lastenneuvola- sekä kouluterveydenhuollon palveluita, ne 

ovat kuntalaisille tarkoitettuja lähi- ja peruspalveluita. Palveluiden tavoitteena on seurata ja edistää 

lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia. Palveluiden tehtävänä on mahdollisimman var-

hain tunnistaa tuen tarpeet ja järjestää tarvittava tuki sekä ohjata tutkimuksiin ja hoitoon. Yksilöllisen 

terveysneuvonnan tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten psykososiaalista hyvinvointia, vanhem-

muutta sekä koko perheen terveellisiä elintapoja. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 27, 31; Rautio 

2016, 22–24.) 

 

Tukettaessa ja autettaessa vanhempia vanhemmuudessa tuetaan ja autetaan samalla myös koko perhet-

tä, samalla joskus tuetaan myös laajempaa yhteisöä. Tukea tarvitaan vanhemmuuteen, lapsen hoitoon 

ja kasvatukseen, mutta lisäksi tukea tarvitaan myös sosiaalisiin verkostoihin, parisuhteeseen liittyviin 

ongelmatilanteisiin ja myös lisääntyneisiin päihde-, väkivalta- ja mielenterveysongelmiin. Enenevissä 

määrin perheillä on myös erilaisia vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia ja lapsilla tunne-elämän kehi-

tykseen liittyviä ongelmia. Perhe, perheen suhteet ja ongelmat vaikuttavat lapseen ja kehitykseen. Per-

he on keskiössä lapsen hyvinvoinnin tukemisessa. Neuvola on monelle perheelle ensisijainen paikka, 

jossa perhe voi ottaa puheeksi vaikeitakin asioita, sen vuoksi terveydenhoitajat ovat keskeisessä ase-

massa tunnistamassa sekä huomaamassa perheen tuen tarpeita. (Rautio 2016, 26–27.)  

 

Perheiden tukemisessa keskeistä on perheiden palveluverkoston vahvistaminen yhdistämällä erilaisia 

lakisääteisiä, julkisia, vapaaehtoisia, yhteisöllisiä ja yksityisiä palveluita. Näiden palveluiden tehtävänä 

on ensisijaisesti vastata perheiden tuen tarpeisiin mahdollisimman varhain sekä vahvistaa perheiden 

voimavaroja sekä etsiä ratkaisuja ongelmiin. Tavoitteena on, että perheet voivat paremmin ja että voi-

daan lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia ja oikeuksia. Lapsiperheiden tukeminen kuuluu lakisääteises-

ti neuvolapalveluille ja siihen sisältyy vanhemmuuden ja perheen hyvinvoinnin tukeminen, lapsen ja 
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perheen erityisen tuen varhainen tunnistaminen sekä lapsen ja perheen tukeminen. (Haaranen 2012, 

14–15.) 

 

 

2.2 Äitiysneuvola 

 

Äitiys- ja lastenneuvolan toimintaa ohjaa ja valvoo sosiaali-ja terveysministeriö. Äitiys- ja lastenneu-

volasta säädetään terveydenhuoltolaissa (Terveydenhuoltolaki 326/2010.) Neuvolatoiminnan valta-

kunnallisesti yhtenäinen laatu- ja palvelutaso varmistetaan asetuksella, Valtioneuvoston asetus neuvo-

latoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun tervey-

denhuollosta 338/2011. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013.) Terveydenhuoltolain 1326/2010 mukaan 

terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Potilaalla 

on oikeudet hyvään hoitoon, kohteluun, tiedonsaantiin ja itsemääräämiseen. (Klemetti ym. 2013, 19.) 

Äitiys- ja lastenneuvolatyötä ohjaavat ja valvovat tahot ovat Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), 

Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto), Aluehallintovirastot (AVI) ja Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos (THL). (Terveyden ja hyvin voinnin laitos 2018d). 

 

Äitiysneuvolan tarkoituksena on turvata raskaana olevan ja kasvavan sikiön terveys ja hyvinvointi sekä 

edistää koko perheen terveyttä ja hyvinvointia. Lisäksi äitiysneuvolan tavoite on tukea tulevan lapsen 

kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on ehkäistä ja 

tunnistaa raskaudenaikaisia häiriöitä sekä edistää kansanterveyttä. Toimintaa säätelee myös lastensuo-

jelulaki 417/2007. Äitiysneuvolan toiminnassa noudatetaan myös Maailman terveysjärjestö WHO:n 

määritelmiä perinataalihoidon periaatteita. (KUVIO 1). (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018c; 

Klemetti ym. 2013, 16–17; Tuominen 2016, 21.) Äitiysneuvola toimii kansallisiin sosiaali- ja terveys-

poliittisiin linjauksiin, lainsäädäntöön sekä ihmisoikeuksiin perustuen. Äitiysneuvolan säännölliset 

terveystarkastukset helpottavat tunnistamaan mahdollisimman varhain riskiraskaudet sekä tukemaan 

perhettä heidän tarpeiden mukaisesti. Äitiysneuvolassa annetulla varhaisella tuella kavennetaan terve-

yseroja sekä ehkäistään syrjäytymistä. (Klemetti ym. 2013, 18–19; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2018c.)  
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KUVIO 1. Perinataalihoidon periaatteet (mukaillen Klemetti & Raussi-Lehto 2016)  

 

Äitiysneuvolan terveydenhoitaja seuraa äidin vointia, sikiön kehitystä ja koko perheen hyvinvointia. 

Vanhempia tuetaan vanhemmuudessa, tuetaan huomioimaan lapsen tarpeet sekä tukemaan hänen hy-

vinvointia ja terveyttä. Äitiysneuvolan toiminta lähtee asiakkaiden tarpeista. Erilaiset neuvolan toimin-

tatavat korostavat perhekeskeisyyttä. Raskauden aikainen säännöllinen seuranta antaa turvaa raskaana 

olevalle ja hänen perheelleen. Äitiysneuvola edistää koko perheen hyvinvointia ja terveyttä. Äitiys-

neuvola edistää myös sikiövauvan terveyttä raskauden ajan ja vauvan syntymän jälkeistä terveyttä ja 

Medikalisaation 
välttäminen 

•Hoito on toteutettava minimäärällä interventioita ja hoidossa on 
käytettävä vähän teknologiaa.  

Tarkoituksen 
mukaisen 

teknologian käyttö 

•Tällä pyritään välttämään teknologian käyttöä, silloin kun 
yksinkertainen menetelmä riittää tai voi olla paras ratkaisu.  

Näyttöön 
perustuva  

•Hoidossa tulee käyttää tutkimusnäytön tuottamaa tietoa aina kun se 
on mahdollista ja sopivaa.  

Porrastettu hoito 

•Perusterveydenhuollosta lähetetään tarvittaessa 
erikoissairaanhoitoon.  

Moniammatillista 

•Hoitoon osallistuvat kätilöt, synnytyslääkärit, neonatologit, 
sairaanhoitajat, neuvolan terveydenhoitajat ja sosiaalialan henkilöt. 

Kokonaisvaltaista 

•Hoidossa on otettava huomioon nainen, lapsi ja perhe 
kokonaisvaltaisesti.  

Perhekeskeistä 

•Synnyttäneen ja vastasyntyneen lisäksi hoidon tulee kohdistua 
koko perheeseen. 

Kulttuurin 
huomioivaa 

•Hoidossa tulee ottaa huomioon asiakkaan kulttuuriset taustat ja 
lähtökohdat.  

Osallistuminen 
hoito koskeviin 

päätöksiin 

•Raskaanan olevalla on oikeus osallistua hoitoa koskevaan 
päätöksentekoon.  

Kunnioitus 

•Hoidossa on kunnioitettava asiakkaan yksityisyyttä, arvokkuutta ja 
luottamuksellisuutta.  



10 

 

hyvinvointia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 31; Klemetti ym. 2013, 18–19; Klemetti ym. 2016, 

98.) Äitiysneuvolassa järjestetään määräaikaisia terveystarkastuksia ensimmäistä lastaan odottaville 

yhteensä 11 ja uudelleensynnyttäjille yhteensä 10. Ensimmäistä lastaan odottaville suositellaan kaksi 

kotikäyntiä, joista toinen on raskausaikana ja toinen synnytyksen jälkeen. Uudelleensynnyttäjille on 

synnytyksen jälkeen yksi kotikäynti. Synnytyksen jälkitarkastuksen tekee joko lääkäri tai siihen koulu-

tuksen saanut terveydenhoitaja tai kätilö. Lisäkäyntejä järjestetään raskaana oleville perheille ja syn-

nyttäneille perheille yksilöllisen tarpeen mukaan. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2018a.) 

 

Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun tervey-

denhuoltoa koskevan asetuksen (338/2011) voimaan astumisen seurauksena määräaikaiset terveystar-

kastukset muuttuivat lakisääteisiksi vuonna 2009. Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan neljä terveystar-

kastusta sekä kouluterveydenhuollon kolme määräaikaistarkastusta säädettiin laajoiksi terveystarkas-

tuksiksi. Äitiysneuvolan yksi määräaikaistarkastus säädettiin lasta odottavan perheen laajaksi terveys-

tarkastukseksi. Laajan terveystarkastuksen tekee terveydenhoitaja tai kätilö yhteistyössä lääkärin kans-

sa. Laajassa terveystarkastuksessa terveysneuvonta on tärkeä osa terveystarkastusta. Terveysneuvon-

nan aihealueita ovat muun muassa odotusaika ja lapsen syntymän vaikutukset perhe-elämään ja pa-

risuhteeseen sekä lapsen uusien kehitysvaiheiden tuomat muutokset ja haasteet. Lisäksi tärkeitä aihe-

alueita ovat vanhemmuuteen kasvu ja parisuhteen muutokset, vuorovaikutus ja mielenterveys. Terve-

ysneuvonnan tulee myös sisältää tietoa raskausajasta ja siihen liittyvistä riskeistä, synnytyksestä ja 

lapsen hoidosta. Terveysneuvonnan avulla on tarkoitus tukea vanhemmuutta ja parisuhdetta sekä edis-

tään perheen sosiaalisia verkostoja ja sen merkitystä erilaisiin perheen tuen tarpeisiin. (Hakulinen-

Viitanen, Hietanen-Peltola, Hastrup, Wallin & Pelkonen 2012, 12–15, 48–49). Säännöllisissä äitiys-

neuvolan määräaikaistarkastuksissa luodaan luottamuksellinen vuorovaikutussuhde terveydenhoitajan 

ja perheen välille. Luottamuksellinen vuorovaikutussuhde on tärkeää perheiden tuen tarpeiden varhai-

selle tunnistamiselle ja tuen kohdistamiselle sitä tarvitseville. Äitiysneuvolakäynnillä perhe voi itse 

tuoda tuen tarpeen ja huolen esille tai työntekijä voi sen havaita terveystarkastuksen yhteydessä ja ot-

taa asian puheeksi perheen kanssa. (Hakulinen-Viitanen, Hietanen-Peltola & Pelkonen 2014, 243.) 

 

Lasta odottaville vanhemmille tulee kertoa, että erilaisilla valinnoilla jo raskauden aikana on vaikutus-

ta kehittyvään sikiöön ja hänen tulevaisuuteen. Varhaisella vuorovaikutuksella jo sikiöaikana on mer-

kitystä ja sikiö aistii erilaisia ärsykkeitä lapsiveden värähdyksistä. Sikiölle voi jutella, laulaa tai sikiötä 

voi silitellä vatsanpeitteiden päältä, sikiö reagoi kosketukseen ja ääniin ja tunnistaa myös perheen mui-

denkin jäsenten äänet. Sikiön sydänäänten kuunteleminen tai ultraäänitutkimuksen tekeminen vastaan-

ottokäynnillä konkretisoi lasta tuleville vanhemmille ja vahvistaa vanhempien suhteen luomisessa si-
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kiövauvaan. Terveydenhoitajan tai kätilön on hyvä keskustella vanhempien kanssa erilaisista raskau-

den tuomista ja herättämistä tunteista ja mielikuvista sekä siitä, millaiseksi tulevat vanhemmat näkevät 

tulevaisuutensa vauvan kanssa perheenä. Vanhempien kanssa on hyvä keskustella edellä mainituista 

asioista sekä siitä, miten sikiö reagoi erilaisiin ääniin ja miten sikiö rauhoittuu ollessaan vilkkaalla tuu-

lella. Tämä auttaa vanhempia konkretisoimaan, että sikiö on tunteva ja reagoiva yksilö. Tuleville van-

hemmille on hyvä kertoa, että heillä on mahdollisuus jo raskauden aikana tutustua lapseensa, rauhoit-

taa häntä ja antaa myönteisiä kokemuksia. Syntymän jälkeen vauvan ja vanhempien välistä vuorovai-

kutusta ja läheisyyttä tulee suosia kaikessa toiminnassa. (Paananen ym. 2015, 325, 327.) 

 

Valtioneuvoston asetus seulonnoista 339/2011 määrittää, että kaikilla seulottavaan ryhmään kuuluvilla 

on oikeus osallistua seulontaan seulonnan perusteiden mukaisesti. Seulontaan osallistuminen on va-

paaehtoista. Seulontaan osallistuville tulee antaa riittävästi tietoa seulonnan tavoitteista ja vaikuttavuu-

desta, seulontaan mahdollisesti liittyvistä riskeistä sekä seulonnan järjestämisestä. Raskaana oleville 

seulontoja on varhaisraskauden yleinen ultraäänitutkimus raskausviikolla 10+0–13+6. Kromosomi-

poikkeavuuksien selvittäminen ensisijaisesti varhaisraskauden yhdistelmäseulonnan avulla (seeru-

miseulonta raskausviikolla 9+0–11+6 ja niskaturvotuksen mittaus yleisen ultraäänitutkimuksen yhtey-

dessä raskausviikolla 11+0–13+6) tai vaihtoehtoisesti toisen raskauskolmanneksen seerumiseulonnan 

avulla raskausviikolla 15+0–16+6 ja ultraäänitutkimus rakennepoikkeavuuksien selvittämiseksi ras-

kausviikolla 18+0–21+6 tai raskausviikon 24+0 jälkeen.” (Valtioneuvoston asetus seulonnoista 

339/2011.)  

 

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuor-

ten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011, 15§, määrittää puolestaan, että ensimmäistä las-

taan odottavalle perheelle on järjestettävä moniammatillisesti toteutettua perhevalmennusta, johon si-

sältyy vanhempainryhmätoimintaa. (VNA 338/2011). Perhevalmennus on hyvä järjestää ryhmämuo-

toisena ja sen tulee sisältää synnytysvalmennusta, joka voidaan järjestää synnytyssairaalassa. (Tervey-

den ja hyvinvoinninlaitos 2018b). Perhevalmennuksen tavoitteena on tukea perhettä vanhemmuudessa, 

lapsen hoidossa, imetyksessä, lapsen kasvatuksessa sekä valmentaa synnytykseen. Tavoitteena on 

myös antaa vanhemmille tietoa ja taitoja selviytyä lapsen kanssa, lapsen hoidosta, vanhemmuudesta, 

terveydestä ja terveystottumuksista, parisuhteesta sekä vuorovaikutuksesta. Perhevalmennus auttaa 

vanhempia lapsen kasvatuksessa, edistää raskaana olevan ja hänen perheen terveyttä ja parisuhdetta 

sekä lisää vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Lisäksi perhevalmennus mahdollistaa vertais-

tuen ja lisää sosiaalisia yhteyksiä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018b.) Vertaistuen merkitys on 

todella tärkeää uudessa elämäntilanteessa oleville perheille. Erilaisia vanhempainryhmiä on hyvä jat-
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kaa myös synnytyksen jälkeen, silloin tärkeitä ja ajankohtaisia aihealueita ovat mm. lapsen hoitoon ja 

kasvatukseen liittyvät asiat. (Klemetti ym. 2013, 80, 82.) 

 

Raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen ryhmämuotoiset perhevalmennukset ovat tuloksellisempia 

mitä yksilömenetelmät. Pienissä ryhmissä vanhemmat saavat toisiltaan vertaistukea ja tietoa, joka an-

taa uusia näkökulmia toimia omassa elämäntilanteessa. Se vähentää stressiä sekä auttaa erilaisten pul-

mien ratkaisemisessa. Ryhmä antaa tuen ja tilaisuuden jakaa kokemuksia toisten samassa elämäntilan-

teessa olevien ihmisten kanssa. Ryhmämuotoinen perhevalmennus lisää perheiden sosiaalista verkos-

toa ja helpottaa tutustumista uusiin ihmisiin ja perheisiin. Sosiaalisen verkoston laajenemisen myötä 

perhe saa enemmän tietoa ja tukea. Perhevalmennuksen ja muiden vanhempainryhmien tarkoituksena 

on vanhemmuuden tukeminen sekä voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen. Perhevalmennuk-

sen tavoitteena on ohjata perhettä ratkaisemaan itse omia pulmatilanteita, lasten ja vanhempien vuoro-

vaikutuksen parantaminen sekä sosiaalisen tuen ja vanhempien tiedon lisääminen. (Haaranen 2012, 

15–17, 25.) 

 

 

2.3 Asiakaslähtöisyyden kehittäminen terveydenhuollossa  

 

Asiakaslähtöisyyden periaatteessa korostuu, että asiakkaalla on itsellään paljon tietoa, ja sitä on tärkeää 

hyödyntää kehittämisessä. Asiakaslähtöisyyden periaate on lähtenyt Yhdysvalloista 1930-luvulla. 

Asiakaslähtöisyyden näkökulman toi ensimmäisenä esille humanistisen psykologia edustaja Carl Ro-

gers. Asiakaslähtöisyyden näkökulmaa alettiin Suomessa ottamaan huomioon 1990-luvun alussa. Sosi-

aali-ja terveysalalle asiakaslähtöisyyden näkökulma soveltuu hyvin, ja silloin palvelun tarjoaja pyrkii 

mahdollisimman hyvin ottamaan huomioon asiakkaiden tarpeet. (Mönkkönen 2018.) Asiakaslähtöi-

syydessä on tarkoituksena, että asiakas saa itse tehdä päätöksiä sekä valintoja. Asiakaslähtöisyydessä 

palveluiden tuottajat suunnittelevat palvelut asiakkaiden toiveiden mukaisesti. (Poikela 2010, 210.) 

 

Asiakaslähtöisyys ja palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti lähentävät eri palvelujen tarjoajia 

toisiinsa ja lisäävät heidän välistä yhteistyötä. Asiakaslähtöisyyden kehittämistä tapahtuu kaikilla sosi-

aali- ja terveyspalveluita tarjoavilla yrityksillä niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorilla-

kin. Erilaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien tulee yhdessä miettien kehittää palveluita ja 

kehittämisessä ottaa huomioon asiakkaiden toiveet ja tarpeet ja tämä vaatii palvelujen tuottajien välistä 

yhteistyötä sekä asiakkaan näkökulman ymmärtämistä. Asiakaslähtöisiä palveluita kehitettäessä tulee 

ottaa huomioon palvelut kokonaisuudessaan ja liittää niitä toisiinsa. Sosiaali- ja terveyspalveluita tulee 
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kehittää laajasti koko palvelujärjestelmässä asiakaslähtöisemmiksi. (Virtanen, Suoheimo, Lamminmä-

ki, Ahonen & Suokas 2011, 9–10.) 

 

Organisaation näkökulmasta katsottuna asiakaslähtöisyyden kehittämisessä on kysymys erilaisista pro-

sesseista, toiminnoista, järjestelmistä. Asiakkaan näkökulmasta katsottaessa kehittämisessä on kyse 

palvelun vastaamisesta asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen ja saatuun palveluun liittyvistä kokemuksis-

ta. Asiakaslähtöisyys ja sen kehittäminen edistävät palveluja ja tuovat tehokkuutta. Tällöin tuottavuus 

myös lisääntyy sekä organisaation vaikuttavuus kasvaa. Asiakaslähtöisyydessä palveluita ei toteuteta 

organisaation tarpeista lähtien, vaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, asiakkaita kuunnellen koko-

naisvaltaisiksi palveluiksi. Palveluntuottajan tulee kehittää palveluita ja tuoda asiakkaan näkökulma 

kehittämiseen mukaan. Asiakkaan osallistumista, toimijuutta ja tietämystä palveluiden käytöstä ja 

mahdollisuuksista on kasvatettava palveluiden tuottajille, näin palveluista saadaan asiakaslähtöisem-

piä. (Virtanen ym. 2011, 11–12, 22–23.)  

 

Korhonen & Virtanen (2015) aukaisevat artikkelissa termejä asiakaslähtöisyys ja asiakaskeskeisyys.  

Asiakaskeskeisyys tarkoittaa, että palvelut tuotetaan häntä varten organisaation näkökulmasta ja tar-

peista käsin, asiakas on silloin toimintojen keskipisteessä. Asiakaslähtöisyydessä palvelut määritellään 

ja suunnitellaan toimiviksi kokonaisuuksiksi asiakasta kuunnellen ja asiakkaan omista tarpeista lähtien. 

Asiakasta tulee kuunnella, koska hän tietää omat voimavaransa ja on oman terveytensä ja hyvinvoin-

tinsa asiantuntija. Sen vuoksi asiakkaan näkökulmaa tulee hyödyntää suunnitellessa ja kehitettäessä 

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Palveluprosesseja suunniteltaessa ja kehitettäessä sekä asiakas 

että työntekijä toimivat tasavertaisina toimijoina yhdessä palvelujen tuottajan kanssa. (Korhonen ym. 

2015.) 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tulee kehittää asiakaslähtöisesti. Palvelujen tulee olla laaduk-

kaita ja kaikkien saatavilla tasa-arvoisesti asuinpaikastaan riippumatta. Tästä johtuen tulee kiinnittää 

huomiota, että moniammatillinen yhteistyö sekä turvallinen tiedon siirto sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden tuottajien välillä on asiakkaan oman tahdon mukaista, turvallista ja mutkatonta. Sähköistä 

tiedonhallintaa tulee kehittää sekä yhteistyötä lisätä myös EU-tasolla, kansalaisten lisääntyvän liikku-

vuuden ja tulevaisuudessa mahdollisesti tulevan valinnanvapauden mahdollistavalle tasolle. Sote-tieto 

hyötykäyttöön 2020–strategian tavoitteena on lisätä tiedonhallintaa sekä sähköisiä palveluita, joiden on 

tarkoitus helpottaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista sekä lisätä asiakkaiden omaa aktiivisuut-

ta hyvinvointinsa ylläpitämisessä ja asiantuntijuudessa. (Sote-tieto hyötykäyttöön strategia 2020; Kor-

honen ym. 2015.) Juha Sipilän hallituksen yksi kärkihankkeista oli Palvelut asiakaslähtöisiksi-hanke. 
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Hankkeen tavoitteena oli kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista asiakaslähtöisiä, jotka mah-

dollistavat ja lisäävät asiakkaiden valinnanvapautta sekä omatoimisuutta. Tiedonhallintaa ja tiedon 

yhteiskäyttöä mahdollistetaan sekä asiakasta tuetaan omatoimisuuteen. (Valtioneuvoston kanslia 2018, 

28.)  

 

 

2.3 Asiakas osallisena kehittämässä terveydenhuollon palveluita 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluista saa asiakaslähtöisiä, kun asiakkaat osallistuvat palvelujärjestelmän ja 

palveluiden suunnitteluun. Tämä tarkoittaa asiakkaiden näkemysten huomioon ottamista uusien toi-

mintamuotojen innovoinnissa ja palvelujen toteuttamisessa. Asiakkaiden osaaminen ja heiltä saatava 

tieto sekä voimavarat nähdään tärkeänä ja arvokkaana hyötynä kehittämistyössä. (Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos 2017.) Hyvärin (2017) mukaan asiakkaan näkökulma tulee ottaa huomioon ja asiakas 

tulee ottaa mukaan palveluiden kehittämisen suunnitteluun, toteutukseen ja tuloksellisuuden arvioin-

tiin. Palveluja tuottavien organisaatioiden tulisi kerätä tietoa asiakkaiden tarpeista sekä niissä tapahtu-

vista muutoksista. Asiakkaiden osallisuuden vahvistamisen mahdollisuus voi toteutua sosiaali- ja ter-

veyspalveluissa, asiakkaille on annettava mahdollisuus vaikuttaa saamiinsa palveluihin ja niiden järjes-

tämisen tapoihin. (Hyväri 2017, 37, 42.) 

 

Juha Sipilän hallituksen kärkihankeessa Palvelut asiakaslähtöisiksi kehitettiin asiakkaiden osallisuutta 

palveluiden kehittämiseen. Mahdollisesti tulevien maakuntien asukkaat tulee ottaa mukaan maakunnan 

sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon. Tämä lisää palvelui-

den laatua sekä lisää ihmisten hyvinvointia ja tuo yhteiskunnallista hyötyä. (KUVIO 2). Kehittämises-

sä asiakkaiden ja ammattilaisten välinen hyvä dialogi mahdollistaa sen, että asiakkaat tulevat parem-

min kuulluksi ja heidän tarpeet ja toiveet palveluista ja niiden järjestämisestä saadaan paremmin selvil-

le. Asiakkailla tulee olla myös palautteen anto mahdollisuus saamastaan palvelusta. Palautteen antami-

nen tulee olla asiakkaalle helppoa. Asiakkaalle tulee vastata palautteeseen, mikäli hän on sitä toivonut. 

Asiakaspalautteen mahdollistamisesta vastaa palveluntuottaja. Palvelujen tuottajalla tulee olla laadittu-

na asiakaspalautejärjestelmä asiakaspalautteiden keräämistä ja käsittelemistä varten. Asiakaspalaute-

järjestelmään tulee laatia toimintatavat, miten palautteita kerätään ja käsitellään, miten siitä saadut tu-

lokset arkistoidaan sekä miten asiakkaalle vastataan palautteeseen, mikäli hän on sitä toivonut. Lisäksi 

asiakkaat osallistuvat palveluiden kehittämiseen esimerkiksi asiakasraatien, kuulumistilaisuuksien ja -

foorumien kautta sekä vastaamalla mielipidekyselyihin. Palvelujen tuottaja edistää yhteiskehittämisen 

menetelmien käyttöönottoa asiakkaiden osallistumisessa muun muassa kouluttamalla henkilöstöä ja 
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asiakkaita yhteiskehittämisen menetelmiin. Asiakkaat, asukkaat, kokemusasiantuntijat ja vertaistoimi-

jat osallistuvat suunnittelu-, kehittämis- ja arviointitehtäviin sekä toimivat sote- palveluissa erilaisissa 

neuvonta- ja tukitehtävissä tai pitävät kokemusasiantuntijavastaanottoa. (Maakunta- ja sote-uudistus a; 

Maakunta- ja sote-uudistus b.) 

 

 

  

 

 

KUVIO 2. Asiakasosallisuus toimintaa kehittämässä (mukaillen, hallituksen reformi, maakunta ja sote-

uudistus) 

 

Asiakkaiden mukaan ottaminen ja osallistaminen kehittämiseen tuo myös erilaisia haasteita, vaikkakin 

kyse on myös merkittävästä mahdollisuudesta hyödyntää palvelujen käyttäjien näkemyksiä ja tarpeita 

kehittämisen kohteena olevaan palveluun. Ongelmia voivat aiheuttaa osallistamisen toimintamallit ja 

niiden tuntemus, kohde organisaation oma toimintakulttuuri tai kehittäjäasiakkaat, heidän tiedot, taidot 

ja asenteet, vaikuttavat osallistamisen onnistumiseen. Asiakkaiden osallistaminen sosiaali- ja tervey-

denhuollon organisaatioiden palveluiden kehittämiseen edellyttää myös työntekijöiltä ammattitaidon ja 

työyhteisön kehittämistä. Työntekijöiden tulee ymmärtää, mihin asiakkaiden osallistamisella pyritään, 

muuten työyhteisön on vaikea sitoutua ja hyödyntää kokemusasiantuntijaa työnkehittämisessä. Asia-

kaslähtöisyys on parhaimmillaan, kun asiakkaille tarjotaan mahdollisuus osallistua palveluiden kehit-

tämiseen ja kannustaa niin asiakkaita kuin työntekijöistä yhteiseen vuorovaikutteiseen dialogiin kehi-

tettävästä aiheesta. Erilaisten asiakaspalautteiden, kyselyiden, haastatteluiden kerääminen ovat asiakas-

Asiakaspalaute 

Vuorovaikutus 

Kehitetään 
yhdessä 

Asiakasosallisuus 
strategiassa 

Asiakasosallisuus 
toimintakulttuu-

rina 

Tehokkaat palvelut 
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lähtöisyyden perustyötä, joka mahdollistaa kehittämistyön käynnistymisen tai uudelleen suuntautumi-

sen. Asiakaspalautteiden kerääminen on tärkeää, koska niiden avulla palveluiden tarjoajat voivat ha-

vaita kehittämiskohteita ja -tarpeita. Suomen kansalaisilla on oikeus osallistua itseään koskeviin pää-

töksiin, ja se on varmistettu sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöllä mm. Terveydenhuoltolaki 

(1326/2010), laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 

ja oikeuksista (812/1992). Laissa painotetaan itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja asiakaslähtöisyyttä 

näiden lisäksi lainsäädäntö painottaa, että asiakkaan kanssa tulee tehdä yhteistyötä. (Häyhtiö 2017, 16–

19, 23.)  
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSONGELMAT 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ensimmäistä lastaan odottavien vanhempien käsityksiä saa-

mastaan tuesta vanhemmuuteen äitiysneuvolasta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää neuvolaan 

uusi toimintatapa vanhemmuuden tukemiseksi. Tavoitteena oli tuottaa tietoa ensimmäistä lastaan odot-

tavien vanhemmuuden tuen tarpeista sekä kehittää palveluita asiakkaiden tarpeita kuunnellen. Aikai-

semmin Kallion alueen neuvoloissa oli ryhmämuotoinen perhevalmennus vanhemmuuden tukemisek-

si, mutta tästä toimintamallista on luovuttu vuoden 2018 alusta lähtien vähäisen osallistujamäärien 

vuoksi. PPKY Kallion alueen neuvoloissa vanhemmuuden tukemiseksi on tällä hetkellä käytössä in-

ternet-linkkilista, joka annetaan asiakkaille ensimmäisellä neuvolakäynnillä. Synnytysvalmennus ta-

pahtuu asiakkaan valitsemassa synnytyssairaalassa.  

 

Opinnäytetyön tutkimusongelmat olivat: 

Miten riittävänä ensimmäistä lastaan odottavat vanhemmat kokivat saamansa tuen äitiysneuvolasta? 

Millaista tukea ensimmäistä lastaan odottavat perheet olisivat tarvinneet äitiysneuvolasta? 
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4 OPINNÄYTETYÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KOHDERYHMÄ 

 

 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on kahden kaupungin ja kahden kunnan (Alavieska, Nivala, Sievi ja 

Ylivieska) yhteinen kuntayhtymä. PPKY Kallion perustehtävä on järjestää alueen asukkaille sosiaali- 

ja terveydenhuollon palvelut oikeatasoisina, oikea-aikaisina ja oikeassa paikassa. PPKY Kallio edistää 

alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. PPKY Kallion arvoihin kuuluu vastuullisuus, oikeuden-

mukaisuus, luottamus ja osaaminen. (Peruspalvelukuntayhtymä Kallio.) 

 

Neuvolapalvelut ovat maksuttomia lähipalveluja, joten toimipisteet ovat kaikissa PPKY Kallion alueen 

neljässä kunnassa. Äitiysneuvolan terveydenhoitajia on Alavieskassa noin 0,5 terveydenhoitajaa, missä 

terveydenhoitaja tekee äitiysneuvolatyön lisäksi ehkäisyneuvolaa, lastenneuvolaa ja ottaa joukkoseulo-

ja. Nivalassa äitiysneuvolassa työskentelee 2 terveydenhoitajaa, terveydenhoitajat tekevät myös ehkäi-

syneuvolaa sekä ottavat joukkoseuloja. Sievissä äitiysneuvolassa työskentelee 1,5 terveydenhoitajaa, 

jotka tekevät äitiysneuvolan lisäksi myös lastenneuvolaa, ehkäisyneuvolaa ja ottavat joukkoseuloja. 

Ylivieskan äitiysneuvolassa työskentelee 2,5 terveydenhoitajaa, jotka ottavat myös joukkoseuloja. Äi-

tiysneuvolan tehtävänä on edistää raskaana olevan naisen, sikiön ja vastasyntyneen lapsen ja koko lasta 

odottavan perheen terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena on raskaudenaikaisten häiriöiden varhainen 

toteaminen ja sujuva hoitoon ohjaaminen. Äidille järjestetään raskauden aikaiset terveystarkastukset 

neuvolassa yksilölliset tarpeet huomioiden. Äitiysneuvola tukee raskaana olevaa naista ja hänen puo-

lisoaan valmistautumaan vanhemmuuteen ja lapsen tuomiin muutoksiin perheessä. (Peruspalvelukun-

tayhtymä Kallio). 

 

Opinnäytetyön kohderyhmäksi oli valittu ensimmäisen lapsen saaneet vanhemmat, joiden lapsen ikä 

oli noin 5–13 kuukautta. Otannan ajankohta oli 1.9.2017–31.5.2018 ja tutkimus kohdistui ensimmäisen 

lapsen vanhempiin. Otantajakson aikana peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella oli synnytyksiä 

yhteensä 303, joista ensimmäisen lapsen saaneita oli yhteensä 78 (N=78). Kyselyn vastaajien kohde-

ryhmästä keskusteltiin ohjausryhmän kanssa. Ohjausryhmän kanssa tultiin siihen tulokseen, että niillä 

vanhemmilla, joilla lapsi on jo hieman isompi, olisi enemmän käsitystä siitä, millaista tukea he olisivat 

tarvinneet vanhemmuuteen neuvolasta.    

 

Opinnäytetyön ohjausryhmään kuuluivat Peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta hoitotyön johtaja ja avo-

terveydenhuollon palvelupäällikkö. Centria-ammattikorkeakoulusta ohjausryhmän jäsenenä toimi yli-

opettaja.   
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4.1 Opinnäytetyön lähestymistapa 

 

Opinnäyteyön lähestymistavaksi valitsin konstruktiivisen lähestymistavan, koska tässä lähestymista-

vassa kehittäjä on itse myös aktiivisesti mukana työstämässä uutta työkalua tai toimintatapaa. Smithin 

(2015) mukaan konstruktiivisen lähestymistavan yksi periaatteista on aktiivinen oppiminen. Kehittäjä 

osallistuu aktiivisesti mukaan ratkaisemalla ongelmia ja analysoimalla kysymyksiä. (Smith 2015, 3.) 

Uusitalon ja Kohtamäen (2011) mukaan konstruktiivinen sekä toimintatutkimus ovat tutkimusotteina 

läheistä sukua toisilleen. Konstruktiivisessa tutkimuksessa tutkija osallistuu työkalun kehittämiseen. 

Konstruktiivisen tutkimuksen tarkoituksena on syntyä laajemmin käyttöön otettava työkalu, malli tai 

menetelmä. (Uusitalo ym. 2011, 283.) Ojasalon, Moilasen & Ritalahden (2015) mukaan konstruktiivi-

sessa tutkimuksessa lähestytään ongelmaa käytännönläheisesti saavuttaen uusi tuotos. Uuden tuotok-

sen luomiseen tarvitaan jo olemassa olevaa teoriatietoa ja uutta käytännöstä kerättävää eli empiirisistä 

tietoa.Konstruktiivinen tutkimus muistuttaa uusien ideoiden ja keksintöjen tuottamista sekä palvelu-

muotoilua. Konstruktiivisessa tutkimuksessa suunnitellaan, tehdään käsitteellistä mallintamista, toteu-

tetaan saatuja malleja sekä testataan ja arvioidaan niitä. Konstruktiivisessa tutkimuksessa käytännön 

toimijat osallistuvat aktiivisesti tuotoksen laatimiseen. (Ojasalo ym. 2015, 65.) 

 

Konstruktiivisessa tutkimusotteessa ideoidaan ja innovoidaan. Sitä käytetään lähestymistapana, kun 

tehdään uusi tuotos esimerkiksi uusi tuote, järjestelmä, malli tai suunnitelma. Konstruktiivisessa tutki-

muksessa kehitetään jotakin uutta organisaation tarpeisiin. Sen vuoksi on tärkeää tuntea organisaation 

tarpeet ja painottaa yhteistyötä. Tämä tarkoittaa, että kehittämisprosessiin tulee ottaa mukaan tuotok-

sen käyttäjiä jo prosessin alkuvaiheessa. Konstruktiivisessa tutkimuksessa tutkija tai kehittäjä toimii 

myös muutosagenttina. (Ojasalo ym. 2015, 66–68.) Konstruktiivisen lähestymistavan ja kehittämisen 

vaiheet ovat käytännöstä nousseiden kehittämisvaiheiden tunnistaminen, ideointivaihe, suunnitteluvai-

he, toteutusvaihe, tulos ja tuotos, arviointivaihe ja päätösvaihe eli tulosten implementointi ja levittämi-

nen. Kehittämistyön vaiheet limittyvät toisiinsa tai voivat tapahtua samanaikaisesti. Konstruktiiviseen 

tutkimusotteeseen kuuluu syvällinen teorian ja käytännön ymmärtäminen. Konstruktiivisessa tutki-

musotteessa pitää pysähtyä ja arvioida ja sen jälkeen suunnata eteenpäin sekä käydä tasavertaista dia-

logia. (Salonen, Eloranta, Hautala & Kinos 2017, 52–53.) Tässä tutkimusotteessa keskitytään tosielä-

män ongelmakohtiin, jotka tulee ratkaista. Tässä korostuu innovatiivisuus, ja kehitetyllä konstruktiolla 

tullaan ratkaisemaan alkuperäinen ongelma testaten sen soveltumista käytäntöön.  Konstruktiivinen 

tutkimus vaatii huolellista teoriaa ja käytännöstä kerätyn tiedon yhteys tulee peilata takaisin teoriaan. 

(Lukka 2001.) 
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4.2 Opinnäytetyön prosessin eteneminen 

 

Opinnäytetyön prosessi lähti etenemään ongelman määrittelystä ja aiheen valinnasta konstruktiivisen 

lähestymistavan mukaan. Ongelmaa lähdettiin määrittelemään opinnäytetyön tilaajan tarpeista ja nä-

kökulmasta käsin aiheen valintaan. Opinnäytetyöstä olin yhteydessä PPKY Kallion hoitotyön johtajaan 

sekä avoterveydenhuollon palvelupäällikköön ja sain heiltä ajatuksen lähteä tutkimaan ja kehittämään 

vanhemmuuden tukemista ajankohtaisen LAPE–muutoshankkeen pohjalta. Aihe on ajankohtainen ja 

tärkeä. Neuvolan järjestämää perhevalmennusta kohtaan ensimmäistä lastaan odottavilla ei enää ollut 

kiinnostusta osallistua tai se ei enää sellaisessa muodossa palvellut asiakkaiden tarpeita, tämän vuoksi 

perhevalmennus neuvolassa lopetettiin. Perhevalmennuksen tilalle neuvolassa oli laadittu internet-

linkkilista vanhemmuuden tukemiseksi, joka annetaan vanhemmille ensimmäisellä äitiysneuvolakäyn-

nillä. Aiheeksi määriteltiin lokakuussa 2017 ensimmäistä lastaan odottavien vanhemmuuden tukemi-

nen neuvolassa. Tapasin LAPE–hankkeen aluekoordinaattorin ja hänen kanssa keskusteltiin opinnäyte-

työn aiheesta ja sen merkittävyydestä ja LAPE–hankkeesta helmikuussa 2018. Tämän tapaamisen jäl-

keen oli ensimmäinen tapaaminen ohjausryhmän kanssa, johon ohjaava opettaja osallistui puhelin yh-

teyden kautta. Ensimmäisessä ohjausryhmän tapaamisessa 12.2.2018 määriteltiin tutkimusote, PPKY 

Kalliosta haluttiin määrällistä tutkimusta, joka käsittää jokaisen kunnan alueelta asiakkaita ja päädyt-

tiin strukturoituun kyselylomakkeeseen aineiston keruu menetelmänä ja samalla päätettiin kohderyh-

mä. Kohderyhmäksi valittiin ensimmäisen lapsen saaneet vanhemmat, joiden lapsen ikä on noin 5–13 

kuukautta. Ohjausryhmän kanssa tultiin siihen tulokseen, että niillä vanhemmilla, joilla lapsi on jo 

hieman isompi, olisi enemmän käsitystä siitä, millaista tukea he olisivat tarvinneet vanhemmuuteen 

neuvolasta.    

 

Konstruktiivisen tutkimusprosessin mukaisesti lähdin opinnäytetyönprosessissa hakemaan tietoa kirjal-

lisuudesta ja aikaisemmista tutkimuksista, keskeisten käsitteiden määrittelyä varten ja joiden pohjalta 

laadin strukturoidun kyselylomakkeen. Tutkimussuunnitelman sekä kyselylomakkeen hyväksyi opin-

näytetyötä ohjaava opettaja marraskuussa 2018. Tutkimusluvan sain peruspalvelukuntayhtymä Kalli-

osta 7.11.2018. Kysely toteutettiin 26.11–4.12.2018 välisenä aikana sähköisesti Webropol-ohjelmaa 

käyttäen. Kyselystä lähetettiin PPKY Kallion toimesta tekemäni saatekirje, joka tavoitti kohderyhmän. 

Kyselyyn löytyi suoralinkki myös PPKY Kallion internetsivulta. Opinnäytetyön vaiheista ja prosessiin 

liittyvistä asioista käytiin keskustelua ohjaavan opettajan sekä tilaajan kanssa konstruktiivisen tutki-

musotteen mukaisesti, jotta opinnäytetyö palvelisi parhaalla mahdollisimmalla tavalla heidän tarpei-

taan. Tutkimusosion tulokset esittelin PPKY Kallion alueen äitiys- ja lastenneuvolan työntekijöille 

sekä esimiehille 18.1.2018 terveydenhoitajapalaverissa. Tämän jälkeen perustettiin työryhmä, jossa 
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lähdettiin yhdessä miettimään, miten kehitetään vanhemmuuden tukemista neuvolassa saatujen tulos-

ten ja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Aineistosta nousseiden asioiden pohjalta kehitettiin kaksi uutta 

ryhmää PPKY Kallion alueen äitiysneuvolaan ensimmäistä lastaan odottavien vanhemmuuden tukemi-

seksi. Uuden toimintatavan on tarkoitus palvella asiakkaita heidän tarpeitaan vastaavalla tavalla. Uusi 

toimintatapa palvelee asiakkaiden lisäksi myös äitiysneuvolan henkilökuntaa yhteneväisen käytännön 

myötä. Asiakkaat saavat heidän tarpeitaan vastaavat yhteneväiset, samansisältöiset sekä laadukkaat 

palvelut kaikista PPKY Kallion alueen äitiysneuvoloista. Opinnäytetyön etenemistä olen kuvannut 

prosessissa. (KUVIO 3).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

KUVIO 3. Konstruktiivisen tutkimusprosessin eteneminen (mukaillen Salonen ym. 2017, 52–53) 

 

 

 

 

  Kehittämiskohteen tunnistaminen, aiheen valinta 

10/2017.  

 

 

Ideointi: opinnäytetyön tilaajan sekä ohjausryhmän 

kanssa 2/2018. 

 

Kirjallisuuteen ja aikaisempiin tutkimuksiin perehtymi-

nen 9–10/2018 . 

 
Suunnitteluvaihe: tutkimussuunnitelma sekä kyselyloma-

ke valmis 11/2018. Tutkimuslupa 7.11.2018. 

 
Toteutusvaihe: kyselyn toteutus 26.11-4.12.2018. Aineis-

ton analysointi 12/2018 ja tulosten esittäminen 1/2019. 

Uuden toimintatavan ideointi ja kehittäminen 2–3/2019.  

 

 

 
 Jatkuva arviointi ja testaaminen: Ryhmät otetaan käyttöön 

neuvolassa syksyllä 2019.  

 

 

 

 

Tuotos: tulosten pohjalta kehitetty kaksi ryhmää vanhem-

muuden tukemiseksi äitiysneuvolaan, ”Matka vauvaper-

heeksi” ja ”Muuttuva elämäntilanne” ryhmät.   

Ei toteutunut opin-

näytetyössä. 
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4.3 Aineiston keruu ja analyysi   

 

Aineiston keruun toteutin kvantitatiivista lähestymistapaa käyttäen strukturoidulla kyselylomakkeella 

Webropol–ohjelmalla. (LIITE 1). Valitsin menetelmän, koska tarkoituksena oli tavoittaa laaja vastaa-

jajoukko. Kanasen (2015) mukaan määrällisen tutkimuksen aineiston keruuta sekä tutkimusasetelmaa 

käytetään, kun haetaan tietoa laajalta joukolta ihmisiä. (Kananen 2015, 95). Kyselylomake pohjautuu 

aiheeseen liittyvään teoriaan, jota olen käsitellyt viitekehyksessä (mm. Klemetti ym. 2013, Rautio 

2016, Klemetti ym. 2016, Korhonen ym. 2015). Kyselylomakkeen kysymykset 5–19 vastaavat tutki-

musongelmaan yksi ja kyselylomakkeen kysymykset 4, 20–23 vastaavat tutkimusongelmaan kaksi. 

Kyselylomakkeen viimeinen kysymys oli avoin kysymys, mihin vanhemmilla oli mahdollisuus kirjoit-

taa, miten itse kehittäisivät äitiysneuvolan toimintaa ensimmäistä lastaan odottavien vanhemmuuden 

tukemisessa. Valitsin sähköisen internetkyselyn, koska kohdejoukko oli nuoria henkilöitä ja he ovat 

tottuneita tietokoneiden käyttäjiä. Vallin (2018) mukaan kannattaa tarkkaan miettiä sähköposti- ja in-

ternetkyselyiden soveltuvuus kohderyhmälle. Usein nuoret henkilöt vastaavat paremmin sähköiseen 

kyselyyn. Wepropol–ohjelmassa vastaaja voi vertailla helpommin vastauksiaan, jolloin toinen kysy-

mys voi vaikuttaa seuraavaan vastaukseen. Tämä helpottaa vastaajaa saamaan kokonaiskäsityksen sekä 

parantaa vastauksien johdonmukaisuutta saman aihealueen ympärillä. (Valli 2018, 102, 122.) Käytin 

kyselylomakkeen mitta-asteikkona Likertin asteikkoa, koska se soveltuu mittariksi, kun on kyse asen-

teiden tai mielipiteiden mittaamisesta. Kyselylomakkeen asteikon on tärkeää muodostaa selvä jatkumo 

ääripäästä toiseen etenevänä. Tyypillisesti asteikossa on viisi porrasta, mutta käytetään myös seitsemän 

tai yhdeksänportaista asteikkoja. (Vehkalahti 2014, 35–37; Valli 2018, 106–108.) Kyselylomakkeen 

tein neljäportaisen Likertin asteikon mukaan. Jätin lomakkeesta pois ”en osaa sanoa” -kategorian, kos-

ka se ei tuonut aineistolle painoarvoa. Vallin (2018) mukaan vastaajat ottavat kantaa paremmin, kun 

tarjolla ei ole neutraalia vaihtoehtoa. Neutraali mielipide ei ole aina välttämätöntä, koska mikäli vas-

taajalla ei ole mielipidettä hän voi jättää vastaamatta. (Valli 2018, 106–107.) Kyselylomake esitestat-

tiin ensimmäisen lapsen saaneilla vanhemmilla ennen varsinaista kyselyn toteuttamista. Esitestaukses-

sa kyselylomake osoittautui toimivaksi. 

 

Kvantitatiivinen tutkimus voidaan tehdä kokonaistutkimuksena, mikäli kohderyhmä on pieni ja helpos-

ti tavoitettava, kuten esimerkiksi yrityksissä oleva henkilökunta. Tällöin kysely voidaan tehdä koko 

henkilökunnalle. Asiakkaiden osalta voidaan tutkia vain osaa ja silloin valinta tehdään otannalla. 

Otannalla tarkoitetaan sitä, että vain edustava joukko tutkitaan, ja sen perusteella tehdään yleistys po-

pulaatioon eli kohderyhmään. (Kananen 2015, 99–100.) Tässä tutkimuksessa tehdään harkinnanvarai-

nen otanta, jonka perusteella yleistys tehdään. Otanta eli kohderyhmä on määritelty yhdessä ohjaus-
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ryhmän kanssa. Tarkoituksena oli, että kyselyyn vastasivat ensimmäisen lapsen saaneet vanhemmat, 

joiden lapsen ikä oli noin 5–13 kuukautta, heitä oli otantajakson aikana eli 1.9.2017 – 31.5.2018 koko 

PPKY Kallion alueella 78 perhettä (N=78). Kyselystä lähetettiin saatekirje (LIITE 2) perheisiin postit-

se, missä oli linkki Webropol–kyselyyn. Saatekirje lähetettiin PPKY Kallion toimesta. Kyselyyn oli 

mahdollista vastata vain toisen vanhemmista, kumpikin vanhemmista erikseen tai vanhemmat yhdessä. 

Kyselyyn vastaaja kysyttiin kyselylomakkeessa, oliko vastaajana äiti tai isä vai vanhemmat yhdessä. 

Kanasen (2015, 95) mukaan kyselyä voidaan käyttää aineiston keruussa, jos halutaan selvittää asiak-

kaiden tyytyväisyyttä tuotteisiin ja palveluihin. Kysely toteutettiin 26.11–4.12.2018 välisenä aikana. 

Kyselyyn vastasi 15 vanhempaa, joten vastausprosentiksi muodostui 19,2 %. Alhaisesta vastauspro-

sentista käytiin keskustelua ohjausryhmän kanssa, PPKY Kallion toimesta kyselyä ei haluttu jatkaa.   

 

Aineiston analyysi vaiheen alussa tarkastelin aineistoa selailemalla ja katselemalla sekä tarkastelin 

Webropol-ohjelman tekemää perusraporttia. Webropol-ohjelma tekee automaattisesti tilastollisen mää-

rittelyn, joka helpottaa aineiston analysointia. Tyypillisesti kyselytutkimusaineistossa käytetään ha-

vaintomatriisia, jonka vaakarivejä kutsutaan havainnoiksi. Havainnot muodostuvat kyselystä saaduista 

vastauksista. (Vehkalahti 2014, 51.) Tutkimus aineisto tiivistetään tunnusluvuiksi ja taulukoiksi. Ai-

neiston esittämiseen voi käyttää taulukkoa, graafista esitystä tai keskilukuja. Taulukko on paras vaih-

toehto tulosten esittämiseen silloin, kun pyritään tarkkaan ja yksityiskohtaiseen tietoon. Kuviota kan-

nattaa käyttää silloin, kun halutaan antaa mahdollisimman nopeasti kokonaiskuva ilmiöstä. Aineistoa 

voidaan kuvata myös ristiintaulukoinnilla, frekvenssi- tai prosenttijakaumilla. (Vehkalahti 2014, 52–

53; Vilkka 2015, 82–83; Kananen 2015, 101–105.) Tulosten havainnollistamiseen olen käyttänyt kuvi-

oita sekä taulukoita. Avoimen kysymyksen vastukset olen aukikirjoittanut ja ryhmitellyt vastauksien 

mukaan.    
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5 KOHDERYHMÄN JAKAUMA  

 

 

Kyselytutkimus suoritettiin harkinnanvaraisella otannalla, joka määritettiin yhdessä ohjausryhmän 

kanssa. Otannan koko oli 78 perhettä (N=78). Kyselyyn vastasi 15 vanhempaa, joten vastausprosentti 

oli 19,2 %. Kysely oli avattu vastaajien toimesta 30 kertaa, eli 38,5 % ei lähettänyt vastausta. Vastaa-

jana 93 %:ssa oli äiti. Isä ei ollut vastannut kyselyyn yhtään kertaa. Vastaajana 7 %:ssa olivat van-

hemmat yhdessä.    

 

Vanhemmista yli puolella (53,3 %) oli vielä mahdollisuus osallistua neuvolan järjestämään perheval-

mennukseen. Perhevalmennukseen osallistuneista yli kolmannes (40 %) oli osallistunut yhdessä puoli-

son kanssa, yksi oli osallistunut yksin ja yksi vanhemmista ei ollut osallistunut perhevalmennukseen 

ollenkaan. Lähes puolelle vanhemmista (47 %) neuvola ei enää järjestänyt perhevalmennusta. (KUVIO 

4). Neuvolassa alettiin syksyllä vuonna 2017 jakamaan vanhemmille internet-linkkilistaa, minkä oli 

tarkoitus korvata suosion menettänyt neuvolan järjestämä perhevalmennus. Perhevalmennuksen osalta 

tuloksia tarkastelen vain niiden vanhempien kesken, joilla oli mahdollisuus osallistua neuvolan järjes-

tämään perhevalmennukseen ja heitä oli yhteensä 8 eli 53,3 % vanhemmista. Oulaskankaan sairaalan, 

Keski-Pohjanmaan keskussairaalan tai Oulun yliopistollisen sairaalan järjestämään 

snnytysvalmennukseen osallistui 80 % vanhemmista ja 20 % vanhemmista ei osallistunut ollenkaan 

synnytyssairaalan järjestämään synnytysvalmennukseen.  

 

 

 

KUVIO 4. Perhevalmennukseen osallistuminen 
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5.1 Ensimmäistä lastaan odottavien saadun tuen riittävyys 

 

Vanhemmista yli puolet (53 %) sai erittäin hyvin tietoa äitiyteen valmistautumiseen kaverilta, ystäväl-

tä, perheeltä. Internetistä itse etsien kolmannes (33 %) vanhemmista sai tietoa erittäin hyvin ja lähes 

puolet (47 %) vanhemmista sai tietoa melko hyvin äitiyteen valmistautumiseen. Vanhemmista yli puo-

let (64 %) sai tietoa neuvolasta melko hyvin äitiyteen valmistautumiseen. Vanhemmilla, joilla oli vielä 

mahdollisuus osallistua neuvolan järjestämään perhevalmennukseen, neljännes (25 %) vanhemmista 

sai tietoa äitiyteen valmistautumiseen erittäin hyvin ja reilu kolmannes (38 %) vanhemmista sai tietoa 

melko hyvin. Neuvolasta annetusta internet-linkkilistasta vanhemmista neljännes (27 %) sai tietoa 

melko hyvin äitiyteen valmistautumiseen, mutta jopa lähes puolet (47 %) vanhemmista ei saanut tietoa 

äitiyteen valmistautumiseen neuvolasta annetusta internet linkkilistasta. (TAULUKKO 1.) 

 

TAULUKKO 1. Äitiyteen valmistautumiseen liittyvä tiedon saanti raskauden aikana  

 

Äitiyteen valmistau-

tuminen 

 en ollen-

kaan 
 vähän 

melko     

hyvin 

erittäin 

hyvin 
Yhteensä Keskiarvo 

Medi-

aani 

neuvolasta 
0 5 9 0 14 2,64 3 

0% 36% 64% 0%    

neuvolassa 

 järjestetystä perhe-

valmennuksesta 

1 2 3 2 8 2,75 3 

12% 25% 38% 25%    

neuvolasta annetusta 

internet linkkilistasta 

7 4 3 1 15 1,87 2 

46% 27% 20% 7%    

internetistä itse etsien 
0 3 7 5 15 3,13 3 

0% 20% 47% 33%    

kaverilta, ystävältä, 

perheeltä 

0 1 6 8 15 3,47 4 

0% 7% 40% 53%    

Yhteensä 15 15 28 16 74 2,61 3 

 

 

Isyyteen valmistautumiseen liittyvään kysymykseen oli vastannut kuusi vanhempaa. Vanhemmista 

neljä oli osallistunut neuvolan järjestämään perhevalmennukseen ja vanhemmista kahdella ei ollut 

enää mahdollisuutta osallistua perhevalmennukseen, koska sitä ei enää neuvolassa järjestetty. Isyyteen 

valmistautumiseen vanhemmat oli saanut parhaiten tietoa kaverilta, ystävältä, perheeltä. Neuvolasta 

isyyteen valmistautumiseen liittyvää tietoa oli saanut vähän tai melko hyvin kolmannes (33 %) van-

hemmista, mutta jopa kolmannes (34 %) vanhemmista ei ollut saanut tietoa isyyteen valmistautumi-
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seen neuvolasta. Huonoiten tietoa vanhemmat olivat saaneet neuvolasta annetusta internet-

linkkilistasta isyyteen valmistautumiseen. Vanhemmista yli puolet (67 %) ei saanut tietoa isyyteen 

valmistautumiseen neuvolasta annetusta internet linkkilistasta. (TAULUKKO 2). Vastaajat toivovat, 

että isät otetaan huomioon neuvolassa tasavertaisina vanhempina. Lisäksi toivottiin, että neuvola jär-

jestäisi iseille samantyyppistä isäryhmätoimintaa kuin äideille äitiryhmätoimintaa.  

 

TAULUKKO 2. Isyyteen valmistautumiseen liittyvä tiedon saanti  

 

Isyyteen valmistau-

tuminen 

en ollen-

kaan 
 vähän 

melko 

hyvin 

erittäin 

hyvin 

Yh-

teensä 

Kes-

kiarvo 

Medi-

aani 

neuvolasta 
2 2 2 0 6 2 2 

33,4% 33,3% 33,3% 0%    

neuvolassa järjeste-

tystä perhevalmen-

nuksesta 

2 0 1 0 3 1,67 1 

67% 0% 33% 0%    

neuvolasta annetusta 

internet linkkilistasta 

4 2 0 0 6 1,33 1 

66,7% 33,3% 0% 0%    

internetistä itse etsi-

en 

2 2 1 1 6 2,17 2 

33,3% 33,3% 16,7% 16,7%    

kaverilta, ystävältä, 

perheeltä 

2 1 2 1 6 2,33 2,5 

33,3% 16,7% 33,3% 16,7%    

Yhteensä 14 7 6 2 29 1,86 2 

 

 

Raskauden tuomista fyysisistä muutoksista raskauden aikana vanhemmat saivat parhaiten tietoa kave-

rilta, ystävältä, perheeltä sekä internetistä itse etsien. Neuvolasta sai tietoa lähes puolet (44 %) van-

hemmista melko hyvin raskauden tuomiin fyysisiin muutoksiin. Vanhemmat, joilla oli vielä mahdolli-

suus osallistua neuvolan järjestämään perhevalmennukseen yli kolmannes (38 %) sai tietoa vähän tai 

melko hyvin raskauden tuomiin fyysisiin muutoksiin. Neuvolasta annetusta internet linkkilistasta jopa 

yli puolet (54 %) vanhemmista ei saanut tietoa raskauden tuomiin fyysisiin muutoksiin ja neljännes (33 

%) vanhemmista sai tietoa vähän. (TAULUKKO 3). Vanhemmat kokevat, että äidin fyysisiä muutok-

sia raskauden aikana ja fyysistä toipumista synnytyksen jälkeen tulisi käydä enemmän läpi raskauden 

aikana sekä synnytyksen jälkeen puolison läsnä ollessa. 
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TAULUKKO 3. Raskauden tuomiin fyysisiin muutoksiin liittyvä tiedon saanti 

 

Raskauden tuomat 

fyysiset muutokset 

 en ollen-

kaan 
vähän 

 melko 

hyvin 

erittäin 

hyvin 

Yh-

teensä 

Kes-

kiarvo 

Medi-

aani 

neuvolasta 
3 6 7 0 16 2,25 2 

18,7% 37,5% 43,8% 0%    

neuvolassa järjeste-

tystä perhevalmen-

nuksesta 

2 3 2 1 8 2,25 2 

25% 37% 25% 13%    

neuvolasta annetusta 

internet linkkilistasta 

8 5 2 0 15 1,6 1 

53,4% 33,3% 13,3% 0%    

internetistä itse etsi-

en 

0 5 6 4 15 2,93 3 

0% 33,3% 40% 26,7%    

kaverilta, ystävältä, 

perheeltä 

0 3 8 3 14 3 3 

0% 21,4% 57,2% 21,4%    

Yhteensä 20 22 25 8 75 2,28 2 

 

 

Synnytykseen valmistautumiseen vanhemmat saivat hyvin tietoa synnytyssairaalan järjestämästä syn-

nytysvalmennuksesta, sillä vanhemmista lähes puolet (43 %) sai tietoa erittäin tai melko hyvin. Kave-

rilta, ystävältä, perheeltä vanhemmat saivat myös hyvin tietoa synnytykseen valmistautumiseen, van-

hemmista yli kolmannes (40 %) sai tietoa melko ja erittäin hyvin. Internetistä itse etsien vanhemmista 

yli puolet (53 %) sai tietoa melko hyvin synnytyksen valmistautumiseen. Neuvolasta lähes puolet (46 

%) vanhemmista sai tietoa vähän, alle viidennes (20 %) vanhemmista sai tietoa melko hyvin ja neljän-

nes (27 %) vanhemmista sai tietoa erittäin hyvin synnytyksen valmistautumiseen. Vanhemmat, joilla 

oli vielä mahdollisuus osallistua neuvolan järjestämään perhevalmennukseen neljännes (29 %) sai tie-

toa melko ja erittäin hyvin synnytyksen valmistautumiseen ja noin neljännes (28 %) vanhemmista ei 

saanut tietoa synnytyksen valmistautumiseen perhevalmennuksesta. Neuvolasta annetusta internet 

linkkilistasta vanhemmista yli puolet (54 %) ei saanut tietoa synnytyksen valmistautumiseen. (TAU-

LUKKO 4). 
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TAULUKKO 4. Synnytyksen valmistautumiseen liittyvä tiedon saanti 

 

Synnytykseen valmis-

tautuminen 

en ollen-

kaan 
 vähän 

melko 

hyvin 

erittäin 

hyvin 

Yh-

teensä 

Kes-

kiarvo 

Medi-

aani 

neuvolasta 
1 7 3 4 15 2,67 2 

6,7% 46,6% 20% 26,7%    

neuvolassa järjestetystä 

perhevalmennuksesta 

2 1 2 2 7 2,57 3 

28% 14% 29% 29%    

synnytyssairaalan synny-

tysvalmennuksesta 

1 1 6 6 14 3,21 3 

7,1% 7,1% 42,9% 42,9%    

neuvolasta annetusta 

internet linkkilistasta 

8 5 2 0 15 1,6 1 

53,4% 33,3% 13,3% 0%    

internetistä itse etsien 
1 3 8 3 15 2,87 3 

6,7% 20% 53,3% 20%    

kaverilta, ystävältä, per-

heeltä 

0 3 6 6 15 3,2 3 

0% 20% 40% 40%    

Yhteensä 20 20 27 21 88 2,56 3 

 

 

Synnytyksestä toipumiseen vanhemmat saivat parhaiten tietoa kaverilta, ystävältä, perheeltä, vanhem-

mista yli puolet (67 %) sai tietoa melko hyvin. Internetistä itse etsien suurin osa (73 %) vanhemmista 

sai tietoa melko hyvin synnytyksestä toipumiseen. Neuvolaa koskien vastauksissa oli enemmän hajon-

taa, kolmannes (33 %) vanhemmista sai tietoa vähän ja neljännes (27 %) vanhemmista sai tietoa melko 

hyvin, mutta kolmannes (33 %) vanhemmista ei saanut tietoa neuvolasta synnytyksestä toipumiseen. 

Vanhemmat, joilla oli vielä mahdollisuus osallistua neuvolan järjestämään perhevalmennukseen yli 

kolmannes (38 %) sai tietoa vähän, mutta yli kolmannes (37 %) vanhemmista ei saanut tietoa synny-

tyksestä toipumiseen perhevalmennuksesta. Neuvolasta annetusta internet-linkkilistasta yli puolet (60 

%) vanhemmista ei saanut tietoa synnytyksestä toipumiseen. (TAULUKKO 5). 
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TAULUKKO 5. Synnytyksestä toipumiseen liittyvä tiedon saanti 

 

Synnytyksestä toipu-

miseen liittyvä tiedon 

saanti 

      en ol-

lenkaan 

 vä-

hän 

melko 

hyvin 

erittäin 

hyvin 

Yh-

teensä 

Kes-

kiarvo 

Medi-

aani 

neuvolasta 
5 5 4 1 15 2,07 2 

33,3% 33,3% 26,7% 6,7%    

neuvolassa järjestetys-

tä perhevalmennukses-

ta 

3 3 2 0 8 1,88 2 

37,5% 37,5% 25% 0%    

synnytyssairaalan syn-

nytysvalmennuksesta 

4 5 4 1 14 2,14 2 

28,6% 35,7% 28,6% 7,1%    

neuvolasta annetusta 

internet linkkilistasta 

9 4 2 0 15 1,53 1 

60% 26,7% 13,3% 0%    

internetistä itse etsien 
1 3 11 0 15 2,67 3 

6,7% 20% 73,3% 0%    

kaverilta, ystävältä, 

perheeltä 

0 3 10 2 15 2,93 3 

0% 20% 66,7% 13,3%    

Yhteensä 29 23 33 4 89 2,13 2 

 

 

Imetykseen liittyvää tietoa vanhemmat saivat eniten internetistä itse etsien, lähes puolet (46 %) van-

hemmista sai tietoa melko hyvin. Neuvolasta imetykseen liittyvää tietoa sai suurin osa (73 %) van-

hemmista vähän ja viidennes (20 %) vanhemmista melko hyvin. Synnytyssairaalan synnytysvalmen-

nuksesta suurin osa (71 %) vanhemmista sai tietoa vähän imetykseen liittyen. Neuvolan järjestämästä 

perhevalmennuksesta neljännes (25 %) vanhemmista, joilla oli siihen vielä mahdollisuus osallistua, sai 

tietoa melko hyvin imetykseen liittyen, mutta jopa puolet (50 %) vanhemmista ei saanut tietoa imetyk-

seen liittyen perhevalmennuksesta. Neuvolasta annetusta internet linkkilistasta yli puolet (54 %) van-

hemmista ei saanut tietoa imetykseen liittyen raskauden aikana. (TAULUKKO 6). Imetykseen liittyen 

vanhemmat olisivat tarvinneet enemmän tietoa ja tukea. Vanhemmat kokevat, että imetykseen liittyvää 

tietoa on hyvä saada raskauden aikana jonkin verran, mutta ehdottomasti enemmän tukea imetykseen 

olisivat tarvinneet synnytyksen jälkeen. 
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TAULUKKO 6. Imetykseen liittyvä tiedon saanti raskauden aikana 

 

Imetykseen liittyvä 

tiedon saanti 

en ollen-

kaan 

 vä-

hän 

 melko 

hyvin 

erittäin 

hyvin 

Yh-

teensä 

Kes-

kiarvo 

Medi-

aani 

neuvolasta 
1 11 3 0 15 2,13 2 

6,7% 73,3% 20% 0%    

neuvolassa järjestetys-

tä perhevalmennukses-

ta 

4 1 2 1 8 2 1,5 

50% 12% 25% 13%    

synnytyssairaalan syn-

nytysvalmennuksesta 

2 10 2 0 14 2 2 

14,3% 71,4% 14,3% 0%    

neuvolasta annetusta 

internet linkkilistasta 

8 5 2 0 15 1,6 1 

53,4% 33,3% 13,3% 0%    

internetistä itse etsien 
1 4 7 3 15 2,8 3 

6,7% 26,7% 46,6% 20%    

kaverilta, ystävältä, 

perheeltä 

1 6 4 4 15 2,73 3 

6,7% 40% 26,6% 26,7%    

Yhteensä 24 37 20 8 89 2,13 2 

 

 

Vauvan ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen liittyen vanhemmat saivat eniten tietoa kaverilta, 

ystävältä, perheeltä, puolet (50 %) vanhemmista sai tietoa melko hyvin. Neuvolasta vauvan ja van-

hemman väliseen vuorovaikutukseen yli puolet (53 %) vanhemmista sai tietoa melko hyvin ja yli kol-

mannes (40 %) vanhemmista sai tietoa vähän. Vanhemmilla, joilla oli vielä mahdollisuus osallistua 

neuvolan järjestämään perhevalmennukseen kolmannes (38 %) sai tietoa melko hyvin ja neljännes (25 

%) sai tietoa erittäin hyvin vauvan ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen. Vanhemmista reilu 

kolmannes (37 %) ei saanut tietoa vauvan ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen perhevalmen-

nuksesta. Synnytyssairaalan järjestämästä synnytysvalmennuksesta puolet (50 %) vanhemmista sai 

tietoa vähän vauvan ja vanhemman välisestä vuorovaikutuksesta. Neuvolasta annetusta internet-

linkkilistasta suurin osa (67 %) vanhemmista ei saanut tietoa vauvan ja vanhemman väliseen vuoro-

vaikutukseen. (TAULUKKO 7). Vauvan ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen liittyen vanhem-

mat toivovat enemmän tietoa ja tukea synnytyksen jälkeen.  
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TAULUKKO 7. Vauvan ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen liittyvä tiedon saanti raskauden 

aikana 
 

Vauvan ja vanhemman 

välinen vuorovaikutus 

 en ollen-

kaan 
vähän 

melko 

hyvin 

erittäin 

hyvin 

Yh-

teensä 

Kes-

kiarvo 

Medi-

aani 

neuvolasta 
1 6 8 0 15 2,47 3 

6,7% 40% 53,3% 0%    

neuvolassa järjestetys-

tä perhevalmennukses-

ta 

3 0 3 2 8 2,5 3 

37% 0% 38% 25%    

synnytyssairaalan syn-

nytysvalmennuksesta 

4 7 3 0 14 1,93 2 

28,6% 50% 21,4% 0%    

neuvolasta annetusta 

internet linkkilistasta 

10 3 2 0 15 1,47 1 

66,7% 20% 13,3% 0%    

internetistä itse etsien 
3 5 5 2 15 2,4 2 

20% 33,3% 33,3% 13,4%    

kaverilta, ystävältä, 

perheeltä 

0 6 8 2 16 2,75 3 

0% 37,5% 50% 12,5%    

Yhteensä 28 27 29 6 90 2,14 2 

 

 

Lapsen syntymän myötä tulevaan parisuhteen ja perhe-elämän muutoksiin liittyvää tietoa vanhemmat 

saivat eniten kaverilta, ystävältä, perheeltä, yli puolet (53 %) vanhemmista sai tietoa erittäin hyvin. 

Vanhemmista, joilla oli vielä mahdollisuus osallistua neuvolan järjestämään perhevalmennukseen, 

puolet (50 %) sai tietoa melko hyvin, neljännes (25 %) vanhemmista sai tietoa erittäin hyvin parisuh-

teen ja perhe-elämän muutoksiin liittyen. Vanhemmista neljännes (25 %) ei saanut tietoa lapsen syn-

tymän myötä tulevaan parisuhteen ja perhe-elämän muutoksiin perhevalmennuksesta. Vanhemmista 

yli puolet (60 %) sai tietoa vähän ja neljännes (27 %) sai tietoa melko hyvin parisuhteeseen ja perhe-

elämään liittyviin muutoksiin neuvolasta. Synnytyssairaalan synnytysvalmennuksesta lähes puolet (43 

%) vanhemmista sai tietoa vähän parisuhteen ja perhe-elämän muutoksiin. Neuvolasta annetusta inter-

net-linkkilistasta yli puolet (60 %) vanhemmista ei saanut tietoa lapsen myötä tulevaan parisuhteen ja 

perhe-elämän muutoksiin liittyen. (TAULUKKO 8). Vanhemmat toivovat parisuhteeseen tukea ja sen 

muuttumiseen tietoa sekä tukea vanhemmuuteen. Parisuhteen muuttumiseen liittyvää tietoa vanhem-

mat kokivat tarpeelliseksi saada synnytyksen jälkeen, koska ensimmäistä lastaan odottaessa raskau-

denaikana ajatukset ovat tulevassa synnytyksessä sekä vauvassa.   
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TAULUKKO 8. Lapsen syntymän myötä tulevaan parisuhteen ja perhe-elämän muutokseen liittyvä 

tiedon saanti raskauden aikana 

 

Parisuhteen ja perhe-

elämän muutoksiin 

liittyvä tiedon saanti 

en ollen-

kaan 
 vähän 

 melko 

hyvin 

erittäin 

hyvin 
Yhteensä 

Kes-

kiar-

vo 

Medi-

aani 

neuvolasta 
2 9 4 0 15 2,13 2 

13,3% 60% 26,7% 0%    

neuvolassa järjestetys-

tä perhevalmennukses-

ta 

2 0 4 2 8 2,75 3 

25% 0% 50% 25%    

synnytyssairaalan syn-

nytysvalmennuksesta 

6 6 2 0 14 1,71 2 

42,9% 42,9% 14,2% 0%    

neuvolasta annetusta 

internet linkkilistasta 

9 3 3 0 15 1,6 1 

60% 20% 20% 0%    

internetistä itse etsien 
3 6 2 4 15 2,47 2 

20% 40% 13,3% 26,7%    

kaverilta, ystävältä, 

perheeltä 

0 3 4 8 15 3,33 4 

0% 20% 26,7% 53,3%    

Yhteensä 29 27 19 14 89 2,2 2 

 

 

Vanhemmista, joilla oli vielä mahdollisuus osallistua neuvolaan järjestämään perhevalmennukseen yli 

puolet (57 %) sai tietoa melko hyvin synnytyksen jälkeisestä baby bluesista eli alavireisyydestä neuvo-

lan järjestämästä perhevalmennuksesta. Internetistä itse etsien neljännes (27 %) vanhemmista sai tietoa 

melko hyvin baby bluesista. Neuvolasta baby bluesiin liittyvää tietoa sai yli puolet (53 %) vanhemmis-

ta vähän. Neuvolasta annetusta internet linkkilistasta vajaa puolet (43 %) vanhemmista sai tietoa vä-

hän, mutta saman verran vajaa puolet (43 %) vanhemmista ei saanut tietoa neuvolasta annetusta inter-

net linkkilistasta baby bluesiin eli alavireisyyteen liittyen. Synnytyssairaalan järjestämästä synnytys-

valmennuksesta suurin osa (64 %) vanhemmista ei saanut tietoa baby bluesista. (TAULUKKO 9).  
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TAULUKKO 9. Synnytyksen jälkeiseen baby bluesiin eli alavireisyyteen liittyvä tiedon saanti raskau-

den aikana 

 

Baby bluesiin liittyvä 

tiedon saanti 

en ollen-

kaan 
 vähän 

 melko 

hyvin 

erittäin 

hyvin 
Yhteensä 

Kes-

kiarvo 

Medi-

aani 

neuvolasta 
4 8 2 1 15 2 2 

26,67% 53,33% 13,33% 6,67%    

neuvolassa järjeste-

tystä perhevalmen-

nuksesta 

2 0 4 1 7 2,57 3 

29% 0% 57% 14%    

synnytyssairaalan 

synnytysvalmennuk-

sesta 

9 2 3 0 14 1,57 1 

64,28% 14,29% 21,43% 0%    

neuvolasta annetus-

ta internet linkkilis-

tasta 

6 6 2 0 14 1,71 2 

42,86% 42,86% 14,28% 0%    

internetistä itse etsi-

en 

5 4 4 2 15 2,2 2 

33,33% 26,67% 26,67% 13,33%    

kaverilta, ystävältä, 

perheeltä 

4 7 3 1 15 2,07 2 

26,67% 46,66% 20% 6,67%    

Yhteensä 37 27 18 5 87 1,9 2 

 

 

Vanhemmat, joilla oli vielä mahdollisuus osallistua neuvolan järjestämään perhevalmennukseen, saivat 

synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistamiseen ja ehkäisemiseen eniten tietoa neuvolan järjestä-

mästä perhevalmennuksesta, vajaa puolet (43 %) vanhemmista sai tietoa melko hyvin. Internetistä itse 

etsien kolmannes (33 %) vanhemmista sai tietoa melko hyvin synnytyksen jälkeisen masennuksen tun-

nistamisesta ja ehkäisystä. Vanhemmista kolmannes (33 %) sai tietoa vähän ja viidennes (20 %) sai 

tietoa melko hyvin synnytyksen jälkeisen masennuksen ehkäisystä ja tunnistamisesta neuvolasta. Van-

hemmista kolmannes (33 %) ei saanut tietoa synnytyksen jälkeisen masennuksen ehkäisystä ja tunnis-

tamisesta neuvolasta. Neuvolasta annetusta internet linkkilistasta yli puolet (57 %) vanhemmista ei 

saanut tietoa synnytyksen jälkeisen masennuksen ehkäisystä ja tunnistamisesta. (TAULUKKO 10). 

Vanhempien mielestä neuvolassa tulisi ehdottomasti enemmän kiinnittää huomiota äidin psyykkiseen 

jaksamiseen synnytyksen jälkeen. Masennusseulan täyttämistä neuvolassa vanhemmat eivät pidä riit-

tävänä seurantamenetelmänä arvioimaan äidin psyykkistä jaksamista.  
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TAULUKKO 10. Synnytyksen jälkeisen masennuksen ehkäisyyn ja tunnistamiseen liittyvä tiedon 

saanti raskauden aikana 

 

Synnytyksen jälkei-

sen masennuksen 

ehkäisy ja tunnista-

minen 

 en ollen-

kaan 
 vähän 

 melko 

hyvin 

erittäin 

hyvin 

Yhteen-

sä 

Kes-

kiarvo 

Medi-

aani 

neuvolasta 
5 5 3 2 15 2,13 2 

33,3% 33,3% 20% 13,4%    

neuvolassa järjeste-

tystä perhevalmen-

nuksesta 

2 2 3 0 7 2,14 2 

28% 29% 43% 0%    

synnytyssairaalan 

synnytysvalmennuk-

sesta 

9 2 3 0 14 1,57 1 

64,3% 14,3% 21,4% 0%    

neuvolasta annetus-

ta internet linkkilis-

tasta 

8 4 2 0 14 1,57 1 

57,1% 28,6% 14,3% 0%    

internetistä itse etsi-

en 

1 7 5 2 15 2,53 2 

6,7% 46,7% 33,3% 13,3%    

kaverilta, ystävältä, 

perheeltä 

4 6 4 1 15 2,13 2 

26,7% 40% 26,7% 6,6%    

Yhteensä 36 26 20 5 87 1,93 2 

 

 

5.2 Ensimmäistä lastaan odottavien tuen tarve 

 

Lähes kaikki vanhemmista (89 %) olisi tarvinnut raskauden aikana ensimmäistä lastaan odottaessa 

enemmän tietoa supistuksiin liittyen. Suurin osa vanhemmista (80 %) olisi tarvinnut raskauden aikana 

enemmän tietoa synnytyksestä toipumiseen. Vanhemmista yli puolet (67 %) olisi tarvinnut raskauden 

aikana enemmän tietoa raskauden tuomiin fyysisiin muutoksiin, raskauden aikaiseen ravitsemukseen, 

raskauden aikaiseen liikuntaan ja vastasyntyneen hoitoon liittyen. Vanhemmista suurin osa (73 %) oli 

sitä mieltä, että parisuhteeseen ja sen muuttumiseen liittyen raskauden aikana ei tarvitse enempää tie-

toa. (KUVIO 5).  
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KUVIO 5. Ensimmäistä lastaan odottavien tuen tarve 

 

 

Vanhemmista suurin osa (73 %) kokee erittäin tarpeellisena jo neuvolassa toimivan äitiryhmätoimin-

nan. Isäryhmätoiminnan järjestämistä pitää erittäin tarpeellisena puolet (50 %) vanhemmista. Neuvo-

lassa järjestettävää perhevalmennusta, joka päättyy ennen synnytystä, pitää erittäin tarpeellisena mel-

kein puolet (47 %) vanhemmista ja melko tarpeellisena kolmannes (33 %) vanhemmista. Neuvolassa 

järjestettävää perhevalmennusta, joka jatkuu vielä synnytyksen jälkeen pitää erittäin tarpeellisena reilu 

kolmannes (40 %) vanhemmista ja melko tarpeellisena viidennes (20 %) vanhemmista. Vanhemmat, 

joilla ei enää ollut mahdollisuutta osallistua neuvolan järjestämään perhevalmennukseen, olisivat sitä 

ehdottomasti tarvinneet puolison kanssa.  Neuvolassa järjestettävää perheryhmätoimintaa pitää erittäin 

tarpeellisena reilu kolmannes (40 %) vanhemmista. (TAULUKKO 11.)  
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TAULUKKO 11. Neuvolan ryhmätoimintojen tarpeellisuus 

 

Neuvolan ryhmä-

toimintojen tar-

peellisuu 

ei ollen-

kaan tar-

peellinen 

 vähän 

tarpeel-

linen 

 melko 

tarpeel-

linen 

 erittäin 

tarpeel-

linen 

Yh-

teensä 

Kes-

kiarvo 

Medi-

aani 

ryhmämuotoisen 

perhevalmennuk-

sen, joka päättyy 

ennen synnytystä 

0 3 5 7 15 3,27 3 

0% 20% 33,3% 46,7%    

ryhmämuotoisen 

perhevalmmen-

nuksen, joka jatkuu 

vielä synnytyksen 

jälkeen 

2 4 3 6 15 2,87 3 

13,3% 26,7% 20% 40%    

äitiryhmätoimin-

nan 

1 3 0 11 15 3,4 4 

6,7% 20% 0% 73,3%    

isäryhmätoiminnan 
2 4 1 7 14 2,93 3,5 

14,3% 28,6% 7,1% 50%    

perheryhmätoi-

minnan 

3 4 2 6 15 2,73 3 

20% 26,7% 13,3% 40%    

Yhteensä 8 18 11 37 74 3,04 3,5 

 

 

Vanhemmilta myös kysyttiin, minkä tyylisen perhevalmennuksen he kokevat tarpeelliseksi ja mihin 

osallistuisivat. Internetissä tapahtuvaan neuvolan järjestämään perhevalmennukseen, jonka jokainen 

raskaana oleva saa katsoa kotona oman aikataulun mukaan, alle puolet (40 %) vastaajista ei osallistuisi 

ja saman verran eli alle puolet (40 %) vanhemmista osallistuisi melko todennäköisesti. Ryhmämuotoi-

seen osallistavaan perhevalmennukseen, jossa ryhmä osallistuu aktiivisesti, viidennes (20 %) van-

hemmista osallistuisi hyvin todennäköisesti ja melko todennäköisesti osallistuisi kolmannes (33 %) 

vanhemmista. Perinteiseen luentotyyliseen perhevalmennukseen osallistuisi ehdottomasti alle viiden-

nes (13 %) vanhemmista, hyvin todennäköisesti osallistuisi kolmannes (33 %) vanhemmista ja melko 

todennäköisesti yli puolet (54 %) vanhemmista. Luentotyylisen perhevalmennuksen ja osallistavan 

perhevalmennuksen keskiarvo on molemmissa 2,6. Mediaani on luentotyylisessä perhevalmennuksessa 

2 ja osallistavassa perhevalmennuksessa 3. (TAULUKKO 12.) 
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TAULUKKO 12. Neuvolan järjestämään perhevalmennukseen osallistuminen 

 

Perhevalmen-

nukseen osallis-

tuminen 

 en 

ollen-

kaan 

 melko 

todennä-

köisesti 

 hyvin 

toden-

näköi-

sesti 

 kyllä 

ehdotto-

masti 

Yh-

teensä 

Kes-

kiarvo 

Medi-

aani 

luentotyylinen 

perhevalmennus 

0 8 5 2 15 2,6 2 

0% 53,4% 33,3% 13,3%    

ryhmämutoinen 

perhevalmennus, 

jossa kaikki ryh-

mässä olevat 

osallistuvat aktii-

visesti 

2 5 5 3 15 2,6 3 

13,4% 33,3% 33,3% 20%    

internetissä ta-

pahtuva perhe-

valmennus 

6 6 2 1 15 1,87 2 

40% 40% 13,3% 6,7%    

Yhteensä 8 19 12 6 45 2,36 2 

 

 

Vanhemmilta kysyttiin, milloin he kokevat tarpeelliseksi neuvolan antamat erilaiset ohjauksen osa-

alueet, raskauden aikana vai vasta synnytyksen jälkeen. Seuraavasta kuviosta huomaa, mitkä ohjauk-

sen osa-alueet vanhemmat kokevat tarpeelliseksi ohjaukseksi raskauden aikana ja mitkä vasta synny-

tyksen jälkeen. Vanhemmista suurin osa (64 %) oli sitä mieltä, että synnytyksen jälkeistä baby bluesia 

eli alavireisyyttä tulisi käydä enemmän läpi raskauden aikana. Samoin yli puolet (52 %) vanhemmista 

oli sitä mieltä, että synnytyksen jälkeistä masennusta tulee käydä enemmän läpi raskauden aikana. 

Muita ohjauksen osa-alueita on hyvä käydä jonkin verran läpi raskauden aikana, mutta pääpaino muilla 

ohjauksen osa-alueilla tulisi vanhempien mielestä olla vasta synnytyksen jälkeen. Vanhemmat ovat sitä 

mieltä, että raskauden aikana mielessä on tuleva synnytys ja vauva, ja sen vuoksi pääpaino muilla oh-

jauksen osa-alueilla on hyvä olla vasta synnytyksen jälkeen. Silloin ne asiat ovat enemmän ajankohtai-

sia ja silloin niihin tarvitsee enemmän tietoa ja tukea. (KUVIO 6).  

 



38 

 

 

KUVIO 6. Neuvolan terveysneuvonnan oikea aikaisuus 

 

Aivoimeen kysymykseen vanhemmat olivat esittäneet omia tarpeita ja toiveita neuvolan järjestämää 

perhevalmennusta ajatellen. Vanhemmat, joilla ei enää ollut mahdollisuutta osallistua neuvolan järjes-

tämään perhevalmennukseen olisivat sitä ehdottomasti tarvinneet puolison kanssa. Neuvolan järjestä-

mässä perhevalmennuksessa toivottiin käsiteltävän muun muassa vastasyntyneen hoitoa, imetystä ja 

synnytykseen valmistautumista. Imetyksestä vanhemmat toivoivat jonkin verran tietoa raskauden aika-

na, mutta synnytyksen jälkeen, kun se on enemmän ajankohtainen niin silloin tietoa ja tukea tarvitsee 

enemmän. Vastaajat olivat sitä mieltä, että äidin fyysisiä muutoksia ja fyysistä toipumista raskaudesta 

ja synnytyksestä olisi hyvä käydä läpi perhevalmennuksessa puolison kuullen. Myös äidin psyykkinen 

jaksaminen tulisi paremmin huomioida ja käydä läpi perhevalmennuksessa. Lisäksi toivottiin, että itse 

synnytys käydään pääpiirteissään läpi, vaikka se käydään myös synnytyssairaalan järjestämässä synny-

tysvalmennuksessa. Vanhemmat kokevat tarpeelliseksi, että perhevalmennus jatkuisi muutaman kerran 

vielä synnytyksen jälkeen ja silloin tarpeellisia ja tärkeitä aihealueita ovat vauvan itkuisuus, vauvan 

nukuttaminen ja vauvan ja vanhemman välinen vuorovaikutus sekä parisuhde. 
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6 PERHEVALMENNUKSEN KEHITTÄMINEN 

 

 

Perhevalmennuksen kehittämisen työryhmään kuului terveydenhoitajia jokaisen PPKY Kallion kunnan 

alueelta yhteensä viisi minut mukaan lukien sekä yksi osastonhoitaja. Ensimmäinen tapaaminen oli 

Ylivieskan neuvolassa 7.2.2019. Tapaamisen aluksi esittelin tutkimusosion tuloksia työryhmälle. Sen 

jälkeen alettiin yhdessä ideoimaan perhevalmennusta ja post-it-lapuille kirjattiin tärkeät aihealueet 

ylös. Kehittämisessä toimin aktiivisesti ja yritin tuoda työryhmään erilaisia työelämän kehittämisen 

menetelmiä, mutta en saanut ryhmää niistä innostumaan. Yritin myös useampaan otteeseen saada ke-

hittämisen työryhmään mukaan asiakkaita kokemusasiantuntijan rooliin, mutta se ei myöskään mah-

dollistunut.  Ensimmäisellä tapaamisella päätettiin, että perhevalmennus järjestetään keskitetysti PPKY 

Kallion alueella. Järjestämiskuntaa voi vaihdella Sievi, Nivala ja Ylivieska. Terveydenhoitajat jokaisen 

PPKY Kallion alueen kunnasta osallistuu vuorollaan perhevalmennuksen pitämiseen. Ensimmäisellä 

tapaamisella myös päätettiin, että perhevalmennukseen ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti PPKY 

Kallion internet sivulla. Sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä vanhemmat voivat lähettää anonyy-

misti kysymyksiä etukäteen, jotka käsitellään perhevalmennuksessa. Näin asiakkaiden on helpompi 

kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä, jotka mahdollisesti ryhmätapaamisessa jäisi muuten kysymät-

tä. Perhevalmennukseen osallistujilla on mahdollisuus laittaa kysymyksiä myös seuraavaa tapaamista 

varten tai antaa palautetta joko sähköpostilla tai perinteisesti kynää ja paperia käyttäen perhevalmen-

nuskerran jälkeen. Asiakkaat pääsevät vaikuttamaan, joka kerta perhevalmennuksen sisältöön heidän 

tarpeiden mukaan, lisäksi neuvola saa palautetta perhevalmennuksesta ja pystyy kehittämään perhe-

valmennusta asiakaslähtöisesti. Terveydenhoitajat vetävät perhevalmennusta pareittain. Ensimmäisestä 

tapaamisesta tein muistion, jonka lähetin työryhmän jäsenille sähköpostitse.  

 

Työryhmän toinen tapaaminen oli maaliskuun alussa 2019. Toisella tapaamisella kerrattiin edellisen 

tapaamisen muistio, jotta muistetaan, missä ollaan menossa. Tapaamisella keskusteltiin perhevalmen-

nuksen markkinoinnista. Perhevalmennusta markkinoidaan positiivisesti ja kannustetaan ensimmäistä 

lastaan odottavia vanhempia osallistumaan. Tapaamisella päätettiin, että tehdään markkinointiesite. 

Perhevalmennuksesta olen tehnyt markkinointiesitteen, joka annetaan vanhemmille ensimmäisen neu-

volakäynnin yhteydessä. (LIITE 3). Tapaamisella keskusteltiin ja mietittiin perhevalmennuksen ajan-

kohtaa, millä raskausviikolla perhevalmennus alkaa. Työryhmässä päätettiin, että perhevalmennus 

aloitetaan raskausviikolla 24–32 ja järjestetään kaksi tapaamista ennen synnytystä peräkkäisinä viik-

koina. Sen jälkeen on synnytyssairaalan synnytysvalmennus noin raskausviikolla 35. Toisella tapaami-

sella myös mietittiin, miten vanhempia tuetaan synnytyksen jälkeen neuvolassa ja päätettiin, että jär-
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jestetään synnytyksen jälkeen toinen ryhmä, jonka tarkoituksena on antaa tukea vanhemmuuteen ja 

vanhempana olemiseen. Työryhmän toisesta tapaamisesta tein muistion, jonka lähetin työryhmään 

kuuluville sähköpostilla.  

  

Työryhmän kolmas tapaaminen oli maaliskuun lopussa 2019. Tapaamisen alussa kerrattiin edellisen 

tapaamisen muistio, joka toimi myös aiheeseen herättelynä. Viimeisessä työryhmän tapaamisessa 

ideoitiin perhevalmennuksen sisältöjä ja toteutustapaa. Mietittiin, mitä aiheita käsitellään ensimmäisel-

lä perhevalmennustapaamisella ja mitä asioita toisella. Ideoitiin myös synnytyksen jälkeisen ryhmäta-

paamisen sisältöjä sekä toteutusta. Kolmannen tapaamisen jälkeen aloin suunnittelemaan ja tekemään 

tarkemmat rungot perhevalmennukselle sekä tein markkinointi esitteet ja perhevalmennuksen proses-

sikaavion.  

 

Perheillä on mahdollisuus osallistua neuvolan järjestämään ”Matka vauvaperheeksi”–

perhevalmennukseen kaksi kertaa ennen synnytystä. Ensimmäisellä tapaamisella tutustutaan toisiin ja 

käydään läpi perhevalmennuksen sisältöä ym. käytännön asioita. Keskustellaan synnytykseen valmis-

tautumisesta ja synnytyksestä pääpiirteittäin, koska synnytysvalmennuksessa käydään synnytys läpi 

tarkemmin. Keskustellaan synnytyksestä toipumisesta, baby bluesista ja synnytyksen jälkeisestä ma-

sennuksesta ja sen tunnistamisesta sekä ehkäisystä. Learning cafe-menetelmää käyttäen herätellään 

mielikuvia vauvasta ja kuvitellaan kohdussa kasvavaa vauvaa, mietitään puolison/tukihenkilön tärkeää 

tukea synnytyksessä, sekä vauvan ja vanhempien ensikohtaamista. Toisella perhevalmennustapaami-

sella keskustellaan ja pohditaan imetystä ja siihen liittyviä asioita, katsotaan imetysvideo sekä käydään 

läpi vauvan oikea imuote. Keskustellaan ihokontaktista sekä sen merkityksestä imetykseen ja vauvan 

kehitykseen. Imetyksestä keskusteltaessa apuna voidaan käyttää Vauvamyönteisyyskouluttajien laati-

maa Kompassia, joka toimii karttana ja keskustelun alustana. Keskustellaan ja mietitään yhdessä tule-

vien vanhempien kanssa vauvan hoitoa sekä varhaista vuorovaikutusta ja sen merkitystä kehittyvälle 

vauvalle. Toteutuksessa käytetään videon lisäksi pienryhmätoimintaa sekä harjoittelupisteitä. Näiden 

neuvolan järjestämien tapaamisten jälkeen perheillä on myös mahdollisuus osallistua synnytyssairaa-

lan järjestämään synnytysvalmennukseen valitsemassaan synnytyssairaalassa.   

 

Kolmannessa työryhmän tapaamisessa mietittiin myös synnytyksen jälkeisen ”Muuttuva elämätilanne” 

ryhmätapaamisen sisältöjä ja toteutus tapaa. ”Muuttuva elämäntilanne”-ryhmä tapaaminen järjestetään 

neljä kertaa vuodessa, kaksi kertaa keväällä ja kaksi kertaa syksyllä samansisältöisenä. Äitiys- ja las-

tenneuvolan terveydenhoitajat pitävät tapaamisen pareittain. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisen 

ajanvarauksen kautta ja tapaamiseen ovat tervetulleita kaikki vanhemmat joiden lapsen ikä on alle 6 
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kuukautta. Ilmoittautumisen yhteydessä voi halutessaan laittaa anonyymisti etukäteen kysymyksiä tai 

aihealueita, jotka perheet kokevat tärkeäksi ja tarpeelliseksi käydä läpi yhteisesti tapaamisella, näin 

asiakkaat pääsevät vaikuttamaan käsiteltäviin aiheisiin heidän tarpeiden mukaisesti. Markkinoidaan 

”Muuttuva elämäntilanne” tapaamista ja annetaan vanhemmille esite kotikäynnin yhteydessä. (LIITE 

4). Tapaamisella käsitellään muuttuvaa elämäntilannetta, miten elämä on muuttunut vauvan syntymän 

jälkeen. Keskustellaan vanhemmuudesta ja vanhempana olemisesta sekä parisuhteesta. Mietitään pien-

ryhmissä vauva-arjen päivärytmiä. Keskustellaan esille nousseista asioista mahdollisesti mm. vauvan-

hoitoon liittyen, imetykseen, vauvan ruokailuun, nukuttamiseen, synnytyksestä toipumiseen, parisuh-

teeseen ym. liittyviin asioihin. Erilaisista neuvolan tarjoamista ryhmätapaamista vanhemmuuden tu-

kemisessa olen tehnyt yhteenvedon (LIITE 5) sekä perhevalmennuksesta prosessikaavion.(KUVIO7).
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KUVIO 7. Perhevalmennuksen prosessikaavio 
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7 POHDINTA 

 

 

Ensimmäistä lastaan odottavat saavat paljon tietoa ja tukea kavereilta, ystäviltä, perheeltä ja mahdolli-

sesti myös omilta vanhemmilta. Erilaiset neuvolan järjestämät ryhmätoiminnot ovat tuleville vanhem-

mille ja vastasynnyttäneille vanhemmille tärkeitä ja tarpeellisia, jossa he saavat tietoa ja tukea lasten 

hoidosta, kasvatuksesta, imetyksestä, parisuhteesta ja vanhemmuudesta. Ryhmämuotoiset toiminnat 

antavat mahdollisuuden myös vanhempien vertaistuelle samassa elämätilanteissa olevien vanhempien 

kanssa. Dialogi muiden vanhempien sekä neuvolan terveydenhoitajien kanssa mahdollistuu neuvolan 

järjestämien ryhmätoimintojen kautta. Haarasen mukaan (2012) erilaiset neuvolan ryhmätoiminnot 

ovat perheille tärkeitä ja tuloksellisempia yksilömenetelmiin verrattuna. Vertaistuki on tärkeää lapsi-

perheille ja se on myös hyvä tiedon ja uusien näkökulmien mahdollistaja. Erilaiset ryhmätoiminnot 

antaa myös mahdollisuuden luoda uusia sosiaalisia verkostoja samassa elämäntilanteessa olevien kans-

sa. Yksi perhevalmennuksen tärkeä tehtävä on myös lisätä ja vahvistaa perheiden voimavaroja ja tukea 

perhettä ratkaisemaan pulmatilanteitaan. (Haaranen 2012, 15 – 17.) Heikkilän (2017) mukaan perhe-

valmennuksessa on tärkeää hyvä ryhmäyttäminen. Ryhmäyttämistä helpottaa osallistujien hyvät esitte-

lyt ja terveydenhoitajan persoonalliset ominaisuudet, sosiaalisuus ja aito välittämisen tunne, joka ilme-

nee aitona kiinnostuksen osoittamisena. (Heikkilä 2017, 53.) 

 

Perheille tulee antaa mahdollisuus palautteen antamiseen ryhmätapaamisen jälkeen. Palautteen yhtey-

teen he voivat myös laittaa ehdotuksia aiheesta tai teemasta, jonka kokevat tarpeelliseksi ja tärkeäksi 

käydä läpi seuraavalla tapaamisella. Samalla neuvolan henkilökunta pystyy muuttamaan esimerkiksi 

perhevalmennuksen sisältöä asiakkaiden tarpeiden mukaan, asiakaslähtöisesti. Heikkilän (2017) tutki-

muksen mukaan asiakkaat kokevat hyväksi, että heidät otetaan mukaan kehittämiseen ja heidän mieli-

piteitään kysytään mm. kyselyiden ja palautteiden muodossa. Palautteen antamista lisää, kun se on 

mahdollistettu ja siihen on varattu riittävästi aikaa. (Heikkilä 2017, 53.) 

 

Tiedon lisääminen raskaana oleville ja pikkulapsiperheille auttaa vanhempia tekemään päätöksiä ter-

veyden ja turvallisuuden näkökulmasta sekä edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä myös parisuhdetta ja 

myönteistä kasvamista vanhemmuuteen. Tiedon lisääminen antaa myös vanhemmille tukea selvitä 

vanhemmuudessa ja siihen liittyvissä haasteissa. Mielestäni on hyvä, että ensimmäistä lastaan odotta-

vat saavat paljon tukea kaverilta, ystävältä ja perheeltä. Se lisää yhteisöllisyyttä sekä antaa laajempaa 

näkökulmaa, näin uudet vanhemmat saavat tärkeää tietoa perhe-elämästä, lasten hoidosta ja kasvatuk-

sesta jopa ylisukupolven. Yhteisöllisyys ja ylisukupolven siirtyvä tieto voi auttaa tulevaa perhettä sekä 
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parisuhdetta ja mahdollisesti myös muokkaa omia arvoja vanhemmuutta ja perhettä ajatellen. Tulevilla 

isovanhemmilla on myös varmasti paljon annettavaa, tietoa ja tukea ensimmäistä lastaan odottavalle ja 

saaneelle perheelle, mikä auttaa ja mahdollisesti myös helpottaa vanhemmuudessa, lapsen kasvatuk-

sessa ja hoidossa.  

 

Vanhemmat hakevat nykyään paljon tietoa internetistä. Neuvolan antaman internet-linkkilistan tarkoi-

tuksena on antaa vanhemmille ajantasaista, luotettavaa ja tutkittua tietoa raskauteen, synnytykseen, 

parisuhteeseen ja lapsen hoitoon liittyen. Internetissä on myös paljon epäluotettavaa materiaalia ja jo-

kaisen omakohtaisia kokemuksia, tämän vuoksi on tärkeää, että raskaana olevat ja perheet ohjataan 

näiltä sivustoilta laadukkaille ja luotettaville internet sivustoille ja lähteille tietoa kartuttamaan. Vastaa-

jista lähes kaikki eivät kuitenkaan jostain syystä löytäneet tai osanneet hyödyntää tätä toimintamallia, 

vaan hakivat tietoa internetistä itse. Internetissä on tieto helposti kaikkien saatavilla, ja se on varmasti 

yksi syy sille, miksi perhevalmennusta kohtaan on selvästi kiinnostus vähentynyt. Kuitenkin tämän 

kyselytutkimuksen tuloksissa suurin osa vastaajista ei osallistuisi internetissä tapahtumaan perheval-

mennukseen, vaan haluavat ryhmämuotoisia neuvolan järjestämiä toimintoja. Vastaajat olivat myös 

sitä mieltä, että neuvola antaa liian suuren vastuun vanhemmille tiedon hankkimisesta itse internet-

linkkilistan muodossa. Internet linkkilistan tarkoituksena ei ole, että vanhemmat hakevat sieltä itsenäi-

sesti tietoa ja muuten neuvolassa aiheita ei käsitellä. Internet linkkilista on hyvä tuki vanhemmille lisä-

tiedon kartuttamista varten, mikäli jostakin aiheesta haluaa vielä enemmän tietoa mitä neuvolassa eh-

dittiin keskustella. Internet linkkilista käy myös hyvänä aiheen pohjustuksena, vanhemmat voivat käy-

dä siellä ensin tutustumassa esimerkiksi imetykseen, ja sitten seuraavalla neuvolakäynnillä siitä on 

helpompi dialogisesti keskustella vanhempien kanssa.  

 

Vastauksista päätellen perhevalmennus on kuitenkin tärkeä tiedon, tuen ja vertaistuen mahdollistaja, 

ensimmäistä lastaan odottavat perheet sitä kuitenkin haluavat tässä nyky-yhteiskunnan digitaalisessa 

maailmanmenossa. Perhe ja perheen perustaminen on kuitenkin hyvin ainutlaatuista, universaalia sekä 

myöskin perinteistä, jonka tukemiseen toivotaan lähtökohtaisesti perinteisiä tukimuotoja. Varmasti 

hyvänä lisänä perinteisen ryhmämuotoisten toimintojen rinnalla on tärkeää ja hyvä olla nykyaikaiset 

internet ja sosiaalisen median antamat tiedon ja tuen mahdollisuudet. Oman lapsen saanti on kuitenkin 

jotakin niin ihmeellistä ja erilaista, mitä elämässä voi saavuttaa, että sitä on kuitenkin hyvä ajatella 

lähtökohtaisesti myös perinteisin menetelmin tuettavaksi. Vanhemmuus, lapsen kasvatus, perhe-elämä 

ja parisuhde vaikuttavat kaikki vahvasti toisiinsa. Digitaalisuutta kannattaa kuitenkin hyödyntää, pal-

veluita voi myös yhdistää tapahtuvaksi sekä sähköisesti että vastavuoroisesti tapahtuvaksi. 
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Mönkkösen (2018) mukaan myös ammattilaisten palveluita voi lisätä tapahtuvaksi verkossa. Verkon 

antamia mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää, sillä verkossa voi myös antaa henkilökohtaista tukea 

asiakkaalle. Lisäksi asiakas voi halutessaan pysyä anonyyminä. (Mönkkönen 2018.) Neuvolan kannat-

taa tulevaisuudessa hyödyntää verkkopalveluita. Neuvolan asiakkaat toivovat, että ammattilaiseen tuli-

si saada helposti ja nopeasti yhteys tarvittaessa. Verkkopalveluiden hyödyntäminen mahdollistaisi, että 

vanhemmat saisivat nopeasti ja helposti yhteyden terveydenhoitajaan. Digitaalisuus lisäisi neuvolan 

antamaa tukea lapsiperheille lapsen kasvatuksessa sekä vanhemmuudessa.  

 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tekemä pilottitutkimus Mitä vauvaperheille kuuluu? tukee osal-

taan myös tämän opinnäytetyön tutkimustuloksia. Pilottitutkimus toteutettiin kuuden maakunnan alu-

eella ja siihen osallistui 657 perhettä. Tutkimuksesta käy ilmi, että raskausaikana ja synnytyksen jäl-

keen perheet tarvitsevat saatua enemmän tukea. Vanhemmat olisivat tarvinneet raskausaikana enem-

män tukea synnytyspelkoon, synnytykseen valmistautumiseen ja parisuhteeseen. Vauvan syntymän 

jälkeen vanhemmat olisivat tarvinneet saatua enemmän tukea vauvan nukkumiseen ja itkuisuuteen 

liittyen sekä omaan ja puolison jaksamiseen sekä lisäksi vanhemmuuteen. Vastanneista lähes kaikki 

vanhemmat saivat tarvittaessa tukea läheisiltä sekä isovanhemmilta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 

2018e.) 

  

Johtamisen näkökulmana tässä opinnäytetyössä oli asiakaslähtöisyys ja sen huomiointi sekä hyödyn-

täminen kehittämisessä. Asiakaslähtöisyydessä ja sen kehittämisessä keskeisenä on, että asiakas ote-

taan mukaan kehittämään palveluita heidän tarpeiden mukaisesti mahdollisimman toimiviksi palvelu-

kokonaisuuksiksi. (Mönkkönen 2018; Virtanen ym. 2011, 11–12.) Tämä tarkoittaa, että asiakkaan nä-

kemykset otetaan huomioon innovoidessa ja kehitettäessä palveluita. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 

2017). Erilaisten asiakas palautteiden ja asiakaskyselyiden kerääminen on asiakaslähtöisyyden perus-

työtä. Keräämien asiakaspalautteiden avulla organisaatio voi havaita uusia kehittämiskohteita. Asia-

kaslähtöisyys ja sen kehittäminen tuo organisaatiolle lisää näkyvyyttä ja parantaa tuottavuutta sekä 

laatua. (Virtanen ym. 2011, 11–12.) Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tulee olla tasavertaisesti 

kaikkien saatavilla, sähköisiä palveluita tulee lisätä ja niiden käyttö mahdollistaa myös tiedon vaihto 

eri toimijoiden välillä pitää turvata.  (Sote-tieto hyötykäyttöön strategia 2020). Asiakkaan mukaan ot-

tamista kehittämiseen ja asiakaslähtöisyyttä on terveydenhuollossa lisättävä. Asiakas on oman hyvin-

vointinsa asiantuntija ja hänellä on paljon tietoa, jota tulee ehdottomasti hyödyntää suunnitellessa pal-

veluita. Näin palveluista saadaan kaikkia osapuolia hyödyntäviä kokonaisuuksia.  
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7.1 Opinnäytetyön eettisyys 

 

Opinnäytetyössä tulee kunnioittaa ihmisarvoa sekä itsemääräämisoikeutta, jokaisella ihmisellä tulee 

olla mahdollisuus itse päättää osallistumisestaan tutkimukseen. Opinnäytetyössä, johon sisältyy myös 

kehittäminen, tulee ottaa huomioon sekä tieteen että yritysmaailman eettiset säännöt. Opinnäytetyössä 

tulee kiinnittää erityistä huomiota, että työ tehdään rehellisesti, huolellisesti ja tarkasti sekä sen tulok-

set hyödynttävät käytäntöä. Tutkimuksen ja kehittämisen kohteena olevien ihmisten tulee tietää, mitä 

kehittämisopinnäytetyön tekijä on tekemässä ja mikä on hänen roolinsa. (Hirsjärvi ym. 2016, 23–27; 

Ojasalo ym. 2015, 48–49.) 

 

Tutkimuksessa tulee noudattaa tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia ohjetta ” Hyvä tieteellinen 

käytäntö ja sen loukkausepäilyn käsitteleminen Suomessa”. Tutkimuksesta tiedottaessa tulee olla seu-

raavat tiedot: 1. tutkijan yhteystiedot, 2. tutkimuksen aihe, 3. aineistonkeruun konkreettinen toteutusta-

pa ja arvioitu ajankulu, 4. kerättävän aineiston käyttötarkoitus, säilytys ja jatkokäyttö, 5. osallistumisen 

vapaaehtoisuus. Yksityisyyden suojaa tulee kunnioittaa opinnäytetyötä tehdessä ja se kuuluu Suomen 

perustuslailla suojattuun oikeuteen. Tietosuoja on tärkein yksityisyyden suoja, joka tulee ottaa ehdot-

tomasti huomioon aineistojen keruussa, käsittelyssä ja tulosten julkaisemisessa. (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2018.)  

 

Ojasalo ym. (2015) mukaan vastaajia ei tule yksilöidä ja heidän anonyymiys tulee taata, jolloin kohde-

ryhmältä saadaan rehellisiä ja luotettavia vastauksia. (Ojasalo ym. 2015, 48). Tutkimuksen kohteena 

olevalla on oikeus kieltäytyä tutkimuksesta tai vetäytyä pois tutkimuksesta, vaikka se olisi vielä kes-

ken. Tutkimustulokset tulee julkaista avoimesti. Opinnäytetyön avoimuus ja rehellisyys tulee näkyä 

tutkimuksessa. (Vilkka 2015, 91–92.) Opinnäytetyön aineiston keräsin anonyymisti strukturoidulla 

kyselylomakkeella Webropol-ohjelmaa käyttäen ja vastaaminen perustui täysin vapaaehtoisuuteen. 

Saatekirje lähetettiin PPKY Kallion toimesta, joten minulla ei tutkijana ollut mitään tietoa kenelle saa-

tekirje ja ohjeistus kyselystä oli lähetetty. Työskentelen PPKY Kalliossa äitiysneuvolassa terveyden-

hoitajana, mutta otanta oli sen verran kauempana, että minulla ei ollut niistä asiakkaista enää muistiku-

vaa, keitä he olivat. Varmasti osa asiakkaista tämän vuoksi minut tunnisti minut saatekirjeessä. Odotin 

siitä kuitenkin olevan tässä opinnäytetyössä hyötyä motivoidessa asiakkaita vastaamaan tärkeään ja 

ajankohtaiseen kyselyyn.  
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7.2 Opinnäytetyön luotettavuus 

 

Luotettavuus on keskeinen tunnusmerkki tieteellisessä tiedossa. Luotettavuus kohdistuu tutkimusme-

netelmiin, tutkimusprosessiin ja tutkimustuloksiin. Määrällisessä tutkimuksessa luotettavuutta on lä-

hestytty validiteetin eli pätevyyden avulla. Validiteetti liittyy käytettyjen mittareiden ja tutkittavan 

ilmiön väliseen suhteeseen. Toinen luotettavuuden käsite on reliabiliteetti, joka liittyy mittarien ja tut-

kimusasetelmien toimivuuteen. Reliabiliteetti liittyy toistettavuuteen, pysyvyyteen ja tarkkuuteen. 

(Toikko & Rantanen 2009, 121–122; Mäki 2004, 51.)   

 

Opinnäytetyötä tehdessäni olin opintovapaalla terveydenhoitajan työstä, mika myös helpotti asennoi-

tumista tutkijan sekä kehittäjän rooliin ja lisää opinnäytetyön luotettavuutta. Kyselylomake testattiin 

etukäteen, jotta sain selville kyselylomakkeen toimivuuden. Esitestauksessa kyselylomake osoittautui 

toimivaksi eivätkä esitestaajat antaneet siitä palautetta. Toimiva kyselylomake eli mittari vaikuttaa 

opinnäytetyön luotettavuuteen ja onnistumiseen. Dokumentoin kaikki opinnäytetyön vaiheet tarkasti, 

mikä tuo opinnäytetyöhön luotettavuutta. Opinnäytetyössä olen noudattanut hyviä tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan laatimia ohjeita. Lähdeviitteissä olin huolellinen sekä tarkka, lainaamasta tekstistä 

merkitsen aina lähdeviitteen tekstiyhteyteen. Opinnäytetyöni lähdekirjallisuus on laaja ja lähteiden 

suhteen olin kriittinen ja pidin tärkeänä, että käyttämäni lähde oli mahdollisimman uusi ja vielä tässä 

sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa luotettava sekä ajankohtainen.  

 

Otanta oli poimittu koko kohderyhmästä käsittäen ensimmäisen lapsensa saaneet vanhemmat, joiden 

lapsen ikä on noin 5–13 kuukautta. Tämä otanta valittiin, koska niillä vanhemmilla, joiden lapsi on jo 

vähän isompi, on enemmän käsitystä siitä, minkälaista tukea olisivat tarvinneet äitiysneuvolasta ras-

kauden aikana. Vastasynnyttäneet vanhemmat eivät vielä oikein tiedä, minkälaista tukea olisivat tar-

vinneet, kun kaikki on uutta. Mikäli otantaa olisi laajennettu koskemaan reilusti yli 1–2 -vuotiaiden 

lasten vanhempia, heillä on jo mahdollisesti toinen lapsi jolloin he ajattelevat taas asioista eri tavalla. 

Kohderyhmä eli otanta valittiin huolella, jotta yleistys perusjoukkoon voidaan tehdä. Tämä vaikuttaa 

tulosten luotettavuuteen ja yleistettävyyteen. Alhainen vastausprosentti tässä opinnäytetyössä vaikuttaa 

yleistettävyyteen eikä sitä voida tehdä. Matalaan vastausprosenttiin vaikuttaa varmasti myös se, että 

neuvolassa oli päällekkäin menossa useampi kysely asiakkaille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta 

oli yhtä aikaa valtakunnallinen neuvolakysely ja LAPE–hankkeella oli myös oma kysely vanhemmille 

samoihin aikoihin. LAPE–hankkeeseen liittyvään kyselyyn on myös tullut vähän vastauksia. Alhaises-

ta vastausprosentista käytiin keskustelua ohjausryhmän kanssa, mutta PPKY Kalliosta kyselyä ei enää 

haluttu jatkaa. Opinnäytetyön kyselylomakkeen tekeminen oli pitempi prosessi kuin olin alun perin 



48 

 

ajatellut. Kävin useaan otteeseen keskustelua kyselystä ohjausryhmän kanssa. Likertin neliportainen 

asteikko osoittautui hyväksi ratkaisuksi, koska vastausprosenttikin oli alhainen, näin neutraali mielipi-

de jäi pois ja sillä ei olisi ollut tässä opinnäytetyössä painoarvoa.  

 

Kyselystä lähetettiin saatekirje valittuihin perheisiin ja sen vuoksi ajateltiin, että vastausprosentti olisi 

ollut parempi. Pohdittaessa tutkimuksen reliabiliteettiä toistettavuuden näkökulmasta uskon kuitenkin, 

että mikäli kysely tehtäisiin uudelleen tulisi saman suuntaiset vastaukset ensimmäistä lastaan

odottavien vanhemmuuden tukemisen kehittämiseen liittyen, eli vanhemmat varmasti haluavat enem-

män neuvolan järjestämiä ryhmätoimintoja sekä uudelleen suunniteltua nykyaikaistettua neuvolan jär-

jestämää perhevalmennusta. Opinnäytetyön tulokset antavat kuitenkin pohjan uudistetun perheval-

mennuksen kehittämiseen sekä vastaukset tutkimusongelmiin. Toikon & Rantasen (2009) mukaan ke-

hittämisopinnäytetyössä tärkein luotettavuuden mittari on käyttökelpoisuus ja hyödyllisyys. Kehittä-

misprosessissa syntyneet tulokset tulee olla hyödynnettäviä ja siirrettäviä myös laajemmin. (Toikko 

ym. 2009, 121–122, 125.) 

 

Kehittämisopinnäytetyössä kehittäjä osallistuu toimintaan ja toimijat kehittämiseen, kehittäminen on 

sosiaalinen prosessi. Kehittämiseen osallistujat tulee siihen sitoutua, koska huono sitoutuvuus heiken-

tää tulosten luotettavuutta ja kasvattaa virhemahdollisuutta. (Toikko ym. 2009, 124.) Opinnäytetyössä 

olen toiminut aktiivisena toimijana ja käynyt keskustelua tarvittaessa ohjausryhmän kanssa, jotta kehit-

tämisopinnäytetyö palvelisi mahdollisimman hyvin tilaaja organisaatiota. Opinnäytetyön asiakas-

kyselyn tulokset olen esitellyt äitiys- ja lastenneuvolan henkilökunnalle sekä esimiehille. Kehittämisen 

työryhmään kuului PPKY Kallion alueelta minut mukaan lukien viisi terveydenhoitajaa sekä yksi osas-

tonhoitaja. Valmiista opinnäytetyöstä luovutetaan yksi kappale Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolle. 

Kirjallinen raportti julkaistaan Theseus–tietokannassa.  

 

Opinnäytetyön kehittämisestä syntynyt uusi toimintatapa PPKY Kallion alueen neuvoloihin, uudistu-

nut perhevalmennus, otetaan käyttöön syksyn 2019 aikana. Jatkuvaa arviointia kahdesta uudesta neu-

volan järjestämistä ryhmistä pyritään saamaan asiakkailta aina ryhmän päätyttyä, jotta voidaan muoka-

ta sekä kehittää toimintaa asiakkaiden tarpeiden mukaan. Opinnäytetyön kehittämisenä syntynyttä toi-

mintatapaa ensimmäistä lastaan odottavien vanhemmuuden tukemista voidaan hyödyntää valtakunnal-

lisesti jokaisessa äitiys- ja lastenneuvolassa. Toimintapa helpottaa myös työntekijöitten ja heidän aika-

resursseitten hyödyntämisessä, koska terveydenhoitajien ei tarvitse niin perusteellisesti käydä kaikkia 

asioista läpi jokaisen perheen kanssa yksilöllisesti, vaan pystyvät keskittymään ja antamaan enemmän 

tukea niille perheille, jotka sitä enemmän tarvitsevat, yksilöllisen tuen tarpeen mukaan. 
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7.3 Oman osaamisen kehittyminen opinnäytetyön prosessissa  

 

Opinnäytetyöprosessi on ollut haastava ja mutkiakin on mahtunut mukaan, mutta matka on ollut myös 

erittäin mielenkiintoinen, antava ja todella opettavainen. Opinnäytetyön läpivieminen ei olisi ollut 

mahdollista ilman viiden kuukauden opintovapaata ja perheen äärimmäisen kärsivällistä ja myönteistä 

suhtautumista sekä puolison mittaamattoman korvaamatonta tukea sekä kannustusta. Myös omat van-

hemmat ovat aina kannustaneet kehittämään itseä ja opiskelemaan. Prosessi sisälsi myös paljon uuden 

opiskelua. Muun muassa Webropol–ohjelma täytyi opiskella kokonaan, koska se oli minulle aivan uusi 

ja ennennäkemätön ja –kokematon ohjelma. Kyselyn tekninen onnistuminen myös jännitti ja esitesta-

sin kyselyn internetlinkkiä useamman kerran ennen varsinaisen kyselyn alkamista ja siitä huolimatta 

jännitti, että toimiiko linkki varmasti oikein. Ilokseni sai huomata, että olin siinä onnistunut ja linkki 

toimi moitteettomasti.  

 

Prosessin aikana opin tutkimuksen tekemiseen liittyvää prosessiajattelua, mitä kaikkea tulee ottaa 

huomioon tutkimuskehittämisopinnäytetyötä tehdessä, suunnittelusta lähtien, valmiiseen tuotokseen 

saakka, matka on pitkä ja monivaiheinen. Matkaa ajateltuna taaksepäin paljon on mahtunut ja paljon 

on tullut koettua ja opittua. Ajoittain on ollut ilo huomata, kun on onnistunut kunnolla, mutta välillä on 

myös pitänyt itkeä ja hampaita kiristäen mennä vain eteenpäin ja kuinka ollakaan: yhtäkkiä huomaa, 

että oli jälleen päässyt yhden vaikean asian yli, mutta seuraava odotti jo nurkan takana. Konkreettinen 

kehittäminen opinnäytetyössä oli mielenkiintoista ja opin paljon kehittämiseen liittyviä taitoja. Myös 

vuorovaikutustaidot sekä työn esittämiseen liittyvät taidot lisääntyivät. Johtamiseen liittyvät taidot 

myös vahvistuivat kehittämisopinnäytetyötä tehdessä ja sai paljon uutta näkökulmaa asioihin, lisäksi 

prosessi vahvisti omaa asiantuntijuutta. Ohjaavalta opettajalta saatu tuki, kannustus ja usko opinnäyte-

työn valmistumiseen on ollut todella tärkeää ja kannustavaa. Olen oppinut myös paljon hakemaan tut-

kittua tietoa erilaisia tiedonhakumenetelmiä käyttäen. Kirjastosta olen saanut myös tähän todella yksi-

löllistä ja hyvää tukea. Olen oppinut suhtautumaan kriittisemmin lähdekirjallisuuteen ja oppinut vaati-

maan itseltäni hakemaan vielä parempaa viitekirjallisuutta aiheeseen liittyen.  

 

Opinnäytetyöprosessin aikana oma tieto lisääntyi paljon asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Tulevai-

suudessa tulen varmasti hyödyntämään asiakaslähtöisyyttä työtä kehittäessäni ja toimiessani mahdolli-

sesti joskus esimiehenä. Asiakaslähtöisyys on todella tärkeää, mikä onkaan parempi tapa kehittää pal-

veluita kuin ottaa asiakkaiden tarpeet huomioon, näin varmasti myös työn tuottavuus ja laadukkuus 

lisääntyvät sekä asiakkaiden ja henkilökunnan tyytyväisyys. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSAIHEET 

 

Opinnäytetyön johtopäätöksinä esitän: 

 

1. Ensimmäistä lastaan odottavat vanhemmat tarvitsevat paljon enemmän tukea raskauden aikana äi-

tiysneuvolasta vanhemmuuteen valmistautumisessa, kuin tähän saakka on ollut saatavissa.  

2. Terveysneuvonta tulisi keskittää oikea-aikaisesti. Kaikkea neuvontaa ei ole hyvä käydä läpi van-

hempien kanssa raskauden aikana, vaan lapsen syntymän jälkeistä terveysneuvontaa tulee lisätä, 

koska silloin vanhemmat tarvitsevat enemmän tietoa ja tukea, kun asiat ovat ajankohtaisia. 

3. Ensimmäistä lastaan odottavat vanhemmat tarvitsevat neuvolan järjestämiä ryhmätoimintoja raskau-

den aikana sekä synnytyksen jälkeen. Raskaudenaikana ensimmäistä lastaan odottavat tarvitsevat 

perhevalmennusta tulevaan vanhemmuuteen ja synnytykseen valmistautumiseen.  

4. Raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen tulee kiinnittää enemmän huomiota äidin psyykkiseen 

jaksamiseen ja tukemiseen.  

5. Synnytyksen jälkeen vanhemmat tarvitsevat neuvolan järjestämiä vanhempainryhmätoimintoja, sil-

loin tarpeellisia käsiteltäviä aiheita ovat vanhemmuus ja vanhempana olemisen sekä parisuhde, 

vauvan ja vanhemmat välinen vuorovaikutus ja sen merkitys lapsen kehitykseen ja lapsen kasvatuk-

selliset kysymykset.     

 

Opinnäytetyöprosessin aikana nousi esille seuraavia jatkotutkimusaiheita: 

 

1. Neuvolan järjestämän isäryhmätoiminnan kehittäminen vanhemmuuden tukena. 

 

2. Palveluoppaan kehittäminen. Kunnan erilaisten lapsiperheille tarkoitettujen palveluntarjoajien pal-

velut olisi hyvä saada koottua yhteen ja siihen kehittää toimintatapa, jolla se pystytään pitämään 

ajan tasalla. Palveluoppaasta on asiakkaiden helppo huomata, mitä palveluja kunnassa on tarjolla 

perusterveydenhuollossa, yksityisellä sektorilla, seurakunnalla ja järjestöillä.   

 

3. Neuvolan digitaalisten palveluiden kehittäminen ja hyödyntäminen lapsiperheiden tukemisessa. 
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Neuvolan tarjoamat ryhmät vanhemmuuden tukena 

 

Ensimmäistä lastaan odottaville perheille tarjotaan neuvolassa ”Matka vauvaperheeksi” perhevalmen-

nusta. Ryhmätapaamisia raskauden aikana on kaksi sekä lisäksi perheillä on mahdollisuus osallistua 

synnytyssairaalan järjestämään synnytysvalmennukseen valitsemassaan synnytyssairaalassa. Perhe-

valmennus aloitetaan raskausviikolla 24–32. Matka vauvaperheeksi perhevalmennukseen ilmoittaudu-

taan etukäteen sähköisen ajanvarauksen kautta. Ilmoittautumisen yhteydessä perheet voivat laittaa etu-

käteen anonyymisti kysymyksiä, joihin vastataan tapaamisella. Matka vauvaperheeksi perhevalmen-

nuksesta annetaan tuleville vanhemmille esite ensimmäisellä neuvolakäynnillä. Perhevalmennus järjes-

tetään kuusi kertaa vuodessa keskitetysti.  

 

Matka vauvaperheeksi 

 

1. tapaamisessa käsiteltävät aiheet 

 

 Tutustuminen ja esittelyt. Käydään läpi tapaamisten sisältöä sekä käytännön asioita.  

 Synnytykseen valmistautuminen sekä synnytys. 

 Synnytyksestä toipuminen, baby blues ja synnytyksen jälkeinen masennus. 

 Herätellään mielikuvia vauvasta. 

 Puolison/tukihenkilön antama tuki synnytyksessä.  

 Vauvan ensikohtaaminen.  

 

2. tapaamisessa käsiteltävät aiheet 

 

 Imetys, vauvan oikea imuote. Ihokontakti ja sen merkitys imetykseen sekä vauvan kehitykseen.  

 Vauvan hoito 

 Varhainen vuorovaikutus ja sen merkitys vauvan kehitykseen.  
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3. mahdollisuus osallistua synnytyssairaalan synnytysvalmennukseen 

 

 Jokainen perhe osallistuu halutessaan synnytyssairaalan synnytysvalmennukseen valitsemas-

saan synnytyssairaalassa. Synnytysvalmennukseen ilmoittautuminen synnytyssairaalan ohjei-

den mukaisesti, jokainen perheistä huolehtii tarvittaessa ilmoittautumisen itse.  

              

Muuttuva elämäntilanne 

 

Synnytyksen jälkeen perheillä on mahdollisuus osallistua neuvolan järjestämään ”Muuttuva elämänti-

lanne” ryhmätilaisuuteen. Markkinoidaan tapaamista kotikäynnin yhteydessä ja viedään esite perhei-

siin. Ilmoittautuminen tapaamiseen tapahtuu sähköisen ajanvarauksen kautta ja tapaamiseen voivat 

osallistua kaikki vanhemmat joiden lapsen ikä on alle 6 kuukautta. Ilmoittautumisen yhteydessä voi 

halutessaan laittaa etukäteen kysymyksiä tai aiheita, jotka ovat perheille tarpeellisia ja ajankohtaisia. 

Kysymykset käsitellään tapaamisella. Tapaamisella käsitellään muuttuvaa elämäntilannetta, miten 

elämä on muuttunut vauvan syntymän jälkeen. Keskustellaan vanhemmuudesta ja vanhempana olemi-

sesta sekä parisuhteesta. Pienryhmissä mietitään vauvaperheen arkirytmiä. Käydään läpi esille noussei-

ta, perheille ajankohtaisia tärkeitä asioita mahdollisesti vauvan hoitoon liittyen, imetykseen, vauvan 

ruokailuun, nukuttamiseen, synnytyksestä toipumiseen, parisuhteeseen ym. asioita. 

 

Äitiryhmätoiminta 

 

Hyväksi koettu äitiryhmätoiminta jatkuu neuvoloissa entisen toimintamallin mukaisesti.  

 

 


